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INTRODUÇÃO

Esta coletânea versa sobre o que, em sentido amplo, consideramos tecnologias1 em
saúde, buscando dar conta dos vários tipos de saberes e práticas em saúde, tanto daqueles
que fazem parte dos sistemas de provimento de cuidados chancelados pela formação
acadêmico-científica, quanto de tecnologia e práticas complementares em saúde que são
encontradas fora desse sistema de concessão de chancela. A experiência de ser antropólogo,
trabalhando com foco de estudo nas questões de saúde, participando como docente e
pesquisador na área de Ciências Sociais em Saúde, no Programa de Pós-Graduação de
Saúde Coletiva do ISC/UFBA, permitiu-nos visualizar a importância de uma discussão
interdisciplinar sobre tecnologias em saúde e práticas médicas que perpassasse os campos
da Antropologia da Saúde e da Saúde Coletiva. Em decorrência desta experiência e
constatação, solicitamos a vários colegas os quais já vínhamos dialogando há algum
tempo que contribuíssem com textos para uma coletânea que tratasse primordialmente,
mas não exclusivamente, de tecnologias voltadas para a promoção e cuidados em saúde,
tomando este termo em seu sentido mais ampliado possível com vistas a dar maior
envergadura e flexibilidade à sua compreensão.

A solicitação de artigos foi feita através de uma carta inicial enviada a pesquisadores
das áreas de Antropologia e Saúde Coletiva, entre os últimos particularmente àqueles
que desenvolvem seus trabalhos na área de Ciências Sociais em Saúde. As respostas
foram imediatas, resultando na maioria dos artigos que são publicados nesta coletânea.
Alguns pesquisadores a quem pedimos contribuição não puderam fazê-lo por motivos
vários, sobretudo relacionados às altas demandas que freqüentemente têm de atender em
suas vidas acadêmicas e profissionais. Contudo, outros contribuíram prontamente,
esforçando-se para cumprir o prazo exíguo que estabelecemos para nos encaminhar seus
artigos, o que não foi correspondido com a presteza na publicação, pois mais de cinco
anos decorreram entre o momento do pedido e esta publicação. Contudo, em busca de
minimizar esta defasagem temporal e atualizar os artigos, consultamos a todos os autores
sobre modificações que porventura quisessem fazer nos seus respectivos textos,
atualizações, ou mesmo retirá-los, o que resultou na atualização de alguns e perda de dois
dos textos originais por terem sido publicados em outros veículos.

Naquela carta inicial, apresentamos algumas linhas básicas de sugestão e demandas
aos que contribuíram com a coletânea. Partimos do pressuposto que o setor saúde apresenta
peculiaridades em virtude das solicitações dos problemas e soluções necessárias para a
saúde pública, que direcionam a agenda de pesquisa científica e desenvolvimento
tecnológico e, conseqüentemente, a necessidade da incorporação dos novos
conhecimentos e tecnologias ao Sistema Único de Saúde-SUS. Preocupava-nos também
como poderíamos contribuir com esta discussão de maneira mais efetiva, dando maior
visibilidade aos aspectos culturais que devem ser considerados no planejamento,
organização e oferta de serviços de saúde. A linha de edição que imprimimos ao trabalho
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exemplifica a diversidade de visões e estudos de pesquisadores envolvidos com ciência e
tecnologia em saúde, particularmente dos que buscam estabelecer críticas com vistas a
contribuir para que se tenha uma visão mais elaborada sobre o que consideramos como
tecnologias apropriadas ou culturalmente sensíveis em saúde. Três dos artigos que fazem
parte desta versão atualizada (capítulos 04, 09 e 13) não faziam parte da coletânea original,
vindo a compor sua forma atual em lugar dos que foram retirados por seus autores.

Em conseqüência destas diretrizes, adotamos a noção de diversidade de saberes e
de sistemas de saúde correspondentes, assim como dos modos de perceber os adoecimentos
e cuidados preventivos e curativos em saúde. Propúnhamos trazer à luz o debate sobre
tecnologias complementares em saúde (tanto no que se refere à saúde individual quanto
à saúde coletiva) colocado na amplitude do processo saúde/doença, assim como de
estratégias para torná-las acessíveis aos usuários de serviços públicos de saúde,
particularmente com a discussão de maneira que contribuam para a superação da falta de
sensibilidade cultural, dificuldade de compreensão de idiomas culturais e,
conseqüentemente, de comunicação entre provedores e usuários dos sistemas públicos
de atenção à saúde.

A idéia de tecnologias complementares em saúde que adotamos deriva da discussão
em torno de medicinas complementares que desde algum tempo se trava, principalmente,
em países da Europa e da América do Norte. Em alguns destes países são encontrados
programas de pesquisa em medicinas complementares, fazendo parte de departamentos
de medicina, conferindo a essas outras medicinas estatuto e importância idêntica àquela
que é dada à biomedicina. Entre essas práticas e tecnologias complementares em saúde
podemos lembrar, sem nenhuma intenção de esgotá-las, várias formas de evitações e
suplementações alimentares; medicina tradicional chinesa; medicinas florais; acupuntura;
homeopatia; medicina antroposófica; termalismo e crenoterapia; medicinas herbalistas;
yogas e outras técnicas de relaxamento; hipnoterapia; herbalismo e fitoterapia; medicinas
indígenas e suas versões urbanizadas; além de práticas comunitárias em saúde e medicinas
tradicionais, tão freqüentemente encontradas no Brasil e em outros países de todo o
mundo.

As medicinas complementares, logo as tecnologias desenvolvidas e utilizadas por
cada uma dessas, são compreendidas por qualquer tratamento que se encontre fora do
sistema médico ou  prática de cuidado primário em saúde oficial nos países ocidentais,
ou em outras partes do mundo. Assim, considera-se que um tratamento complementar
em uma cultura pode ser a forma de tratamento oficial em outra. Por exemplo, a medicina
ayuvérdica, que é um sistema de saúde praticado na Índia há mais de cinco mil anos, é
considerado complementar em outras partes do mundo, particularmente no mundo
ocidental, que se encontra dominado pelas tecnologias e práticas biomédicas em saúde.

Essas medicinas e suas tecnologias de cuidados de saúde crescentemente se tornam
tão importantes que algumas renomadas universidades norte-americanas e européias
sistematicamente criam grupos para estudá-las e promover sua aplicação. Outro fato
merecedor de registro, é que o governo australiano criou uma comissão de especialistas
em medicinas complementares no sistema de saúde, em maio de 2003, com a missão de
assegurar a qualidade dos medicamentos produzidos através dessas tecnologias e, assim,
manter a confiança do público na reputação do país como um fornecedor de medicamentos
de alta qualidade e segurança, em seguida à retirada do mercado de mais de 1.600 produtos
de medicinas complementares (http://www.medsafe.govt.nz/hot/Herbal/CompMedLtr.htm,
19.08.2004).
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É sintomático ainda dessa mudança a transição de uma situação de uso em que as
pessoas apelam às medicinas complementares para melhorar a saúde e prevenir as doenças,
para mais recentemente verificar-se uma tendência crescente das pessoas recorrerem às
medicinas complementares em busca de resolver uma grande variedade de problemas de
saúde para os quais não encontram tratamentos satisfatórios nos sistemas oficiais de
atenção à saúde (http://www.peacehealth.org/kbase/topic/special/aa63785/sec1.htm.
19.08.2004).

Portanto, a idéia que aqui tomamos de tecnologias complementares em saúde
deriva da discussão em torno de medicinas complementares, também denominadas CAM-
Complementary and Alternative Medicines, que no presente se trava em países da Europa,
na América do Norte, Austrália e, em menor intensidade, em outros países do mundo. A
tendência que se nota, desde a fundação da ISCMR-International Society of
Complementary Medicines Research2 em 2003, com sede nos EUA e participantes em
vários países da Europa, particularmente Inglaterra, onde ocorrem congressos regulares
sobre o tema, Canadá, Japão e Brasil, é que estas tecnologias e práticas sejam tratadas não
como alternativas, no sentido que lhe é normalmente dado, mas como constituídas de
vários níveis de complementaridade terapêutica. Pode-se verificar que muitos tratamentos
complementares são freqüentemente adotados paralelamente aos que são prescritos e
administrados por diferentes sistemas de provimento de cuidados em saúde, ou mesmo
exclusivamente. A intensificação da pesquisa neste sentido apresenta grande potencial de
resultar em importantes achados em momentos próximos.

Devemos registrar, ainda, que as visões mais recentes sobre saúde e provimento de
atenção em saúde por parte do Ministério da Saúde do Brasil vêm apresentando sensíveis
ganhos na qualidade de atendimento, satisfação dos usuários e em eficiência e eficácia
desde a implantação do programa de agentes comunitários em saúde e programa de saúde
da família. Da mesma forma, é importante registrar que no ano de 2006 foram definidas
duas importantes políticas que evidenciam significativos avanços no sentido de buscar
prover serviços de saúde culturalmente sensíveis, sendo uma a Política Nacional de
Práticas Integrativas e Complementares no SUS-PNPIC, e a outra a Política Nacional de
Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Ambas ainda se encontram em processo de discussão
e inexpressiva adoção, contudo, se somam a outras importantes iniciativas no sentido de
humanizar os serviços de atenção à saúde e estabelecer o diálogo com outros saberes,
medicinas e práticas complementares em saúde.

As respostas à nossa solicitação por artigos para compor esta coletânea nem sempre
corresponderam ao que pode exatamente ser enquadrada no que aqui denominamos de
tecnologias complementares em saúde, até mesmo porque nossa solicitação inicial foi
por trabalhos que abordassem tecnologias, concepções, práticas, instrumentais usados e
como esses são utilizados em diferentes épocas, sendo, naquele momento, reflexos das
práticas culturais. Demos grande ênfase e importância à sensibilidade cultural dos
sistemas, isto é, em que medida as concepções e tratamentos consideram como fatores
importantes a crenças e práticas sociais tradicionais que se concretizam sob a forma de
prática em saúde.

Os 18 artigos incluídos na coletânea tratam das mais diversas relações em saúde,
desde o que podemos nos referir como o laboratório epidemiológico real e virtual que
abre as discussões, até várias formas de práticas relacionadas à proteção, promoção,
prevenção, cura e reabilitação da saúde. Trata-se de uma obra coletiva, inclusive com
uma introdução que contém textos dos resumos de todos que contribuíram com sua
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escrita, uma vez que optamos por incorporar os resumos a um texto único, mantendo sua
clara autoria, introduzindo apenas ligeiras alterações na forma para construir uma
continuidade de leitura, sendo o crédito devido a todos que participaram desse trabalho.

A coletânea encontra-se organizada em quatro partes temáticas que correspondem
a eixos de discussão. A primeira parte tem como eixo de discussão o que identificamos
como a liminaridade corpo, corpo-máquina e tecnologias de extensão da vida. Nessa, são
apresentados quatro artigos com preocupações que se referem a questões teórico-
conceituais  e dinâmica do campo empírico e dos estudos frente aos novos desafios
representados pelos conhecimentos de novas e velhas doenças e seus tratamentos, assim
como questões relativas a corpo e saúde e estratégias de promoção da saúde e bem-estar
humano.

No artigo de abertura, Naomar de Almeida-Filho nos apresenta o texto que intitula
“A Epidemiologia e a Construção do Sujeito Pós-Clínico: reflexões em torno de Matrix”,
no qual examina a premissa de que o discurso social comum é crucial para o processo de
construção de disciplinas científicas, como a Epidemiologia, da trilogia The Matrix (1999-
2003), escrita e dirigida pelos irmãos Wachowski. Trata-se de uma alegoria ilustrativa do
mundo virtual construído pela ciência epidemiológica, enquanto realidades abstratas (ou
ambientes teóricos) por definições necessárias ao processo de investigação científica,
particularmente quando orientados  para a produção de conhecimentos via estratégias
observacionais. Em seu texto, ele faz um paralelo com os primeiros observatórios sociais
que usaram populações inteiras para observação sistemática, permitindo o desenvolvimento
da metodologia epidemiológica, e o “sonho epidemiológico”, realizado com a introdução
do processamento eletrônico de dados. Seu argumento é que o filme The Matrix permite
vislumbrar a paisagem virtual epidemiológica, mais imaginária do que se imagina e mais
real do que normalmente se percebe.

Prosseguindo com o questionamento sobre corpo-tecnologia e tecnologias
corporais, o artigo de Cláudia Miranda Sousa, intitulado “Atividade física esportiva
em espaços públicos urbanos: possibilidades sensitivas e reflexivas”, aborda questões
relativas ao corpo, tecnologias promotoras do bem-estar físico e mental, apropriações
e usos do espaço urbano e a saúde. A autora discute os significados das práticas
corporais de movimento, tais como a caminhada, a corrida e a ginástica, realizadas
em áreas públicas (ruas, parques e orla marítima) em Salvador. Dialoga com as
propostas teóricas e metodológicas da antropologia cultural e médica, fazendo uso
da etnografia focalizada como recurso metodológico para identificar e interpretar as
formas de agir-pensar das pessoas frente à relação corpo, atividade física e saúde-
doença. A interpretação desses dados indica que as idéias de “manter a forma” (do
corpo), “prolongar a juventude” e garantir um “envelhecimento mais ativo” estão
freqüentemente presentes como parte de um discurso social hegemônico sobre a
relação entre a “boa forma” e a saúde. Entretanto, a análise mais detalhada sobre as
categorias identificadas nas narrativas produzidas pelas pessoas revela que a adesão
às atividades físicas esportivas em áreas livres se interrelaciona, mais profundamente,
com a percepção que se tem sobre o processo de troca das pessoas entre si e com o
meio ambiente, em uma visão mais integrada de corpo-alma, homem-ambiente. Os
espaços, por seus ricos atributos naturais e paisagísticos, são avaliados como o melhor
“laboratório” no que se refere ao cuidado com o corpo e com a alma. Sobre o primeiro,
devido à “reconquista” da sensibilidade perdida no ambiente urbano; sobre o segundo,
por conta dos espaços, permitirem a reflexão pessoal.
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Annette Leibing & Márcia Dourado, no artigo intitulado “Tecnologias da Pessoa e
Vida em Vida” discutem, através da história recente da doença de Alzheimer, tecnologias
da pessoa – tecnologias que sustentam a “pessoa interior”. Elas denominam de “pessoa
interior” o que na literatura anglofona é chamada personhood, isto é, aquilo que faz alguém
“um de nós”. Tecnologias que preservam ou minam a “pessoa interior”, que podem ser
tanto pessoas como objetos, e encontram-se enraizadas no contexto cultural de uma
determinada  época.

O texto de Núbia Rodrigues não fazia parte da organização inicial, ao contrário dos
outros, foi escrito mais recentemente, resultando de seu trabalho em estágio pós-doutoral
no Canadá. Assim é que, em parceria com Annette Leibing e Pierre-Luc Saint-Hilaire,
apresenta a discussão sobre células-tronco, tomando-as como dispositivos fundamentais
de práticas biomédicas baseadas na noção de corpo capaz de fornecer medicamentos
necessários para prolongar a vida. A partir daí, os autores formulam o conceito de
bioautonomia, importante para nossa analítica da longevidade, uma analogia à analítica
da finitude. Para tal lançam mão de discursos nos quais estas práticas são lidas como
“tecnologias da esperança”, ou “da longevidade”, sendo as células-tronco o meio através
do qual as biociências prometem retardar a morte e controlar diversas doenças. Procuram,
assim, mostrar como uma mentalidade de envelhecimento e decrepitude vem sendo
superada pela idéia de longevidade, forjada por tecnologias que pretendem recuperar o
atavismo embrionário do renascimento.

Roselene Alencar, em um texto que resulta de sua dissertação de mestrado
escrita ainda na década de 1990, mesmo assim ainda atual, discute a “Cidadania da
AIDS e Tecnologias do Eu: AIDS como dispositivo de saber-poder” aborda a
construção da cidadania entre portadores de HIV/AIDS, apoiada na idéia de
tecnologias de si (FOUCAULT, 1996). Através dos conceitos de subjetivação e
governabilidade, ela analisa e define as estratégias dos portadores como ações
biopolíticas, desenvolvidas na relação com as instâncias que controlam o “saber” e a
“verdade” sobre a AIDS. Lançando mão de biografias de alguns portadores de HIV/
AIDS  que vivem em condições de pobreza e exclusão social na cidade de Salvador,
examina o papel das instituições governamentais e não-governamentais de apoio e
assistência, entendidas como instâncias complexas e totalizantes de controle; busca
entender, desta forma, as tensões que decorrem do estabelecimento dessas relações.
Finalmente, procura interpretar como os sujeitos individualmente, nesse processo de
sujeição, criam espaços para manipulação, a partir dos elementos fornecidos pelas
próprias instâncias controladoras de seu comportamento.

A segunda parte da coletânea versa sobre tecnologias e práticas religiosas no cuidado
da saúde, o texto de abertura é de autoria de Ordep Serra, que no artigo denominado “O
Encanto das Folhas: nota sobre a técnica das folhas no candomblé nagô da Bahia”, trata
de uma técnica médica empregada no candomblé, técnica esta que envolve o uso de
certos itens vegetais, chamados genericamente de folhas, designação que se aplica não
apenas a folhas propriamente ditas, mas também a plantas inteiras e a outros órgãos ou
partes de vegetais. O artigo contempla inicialmente a etnobotânica do candomblé baiano
do rito ketu (nagô) e procura  esclarecer seu background cosmológico, mostrando que os
pontos de referência tomados para a construção da taxionomia correspondente estão
dados numa liturgia que envolve um pequeno conjunto de folhas manipuladas como
símbolos religiosos de amplo alcance. Joga ela com valores atinentes a funções religiosas
e terapêuticas estabelecidos com base em correspondências postuladas entre as folhas e os
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orixás a que se adscrevem. O artigo mostra que o sistema em questão melhor se define
como uma etnofarmacobotânica e analisa aspectos da terapêutica correspondente.

Segue a este o artigo de Mônica Nunes, cujo título é “A saúde individual e a identidade
coletiva: tecnologias de terapêuticas tradicionais no manejo da saúde mental”, em que a
autora faz uma análise detalhada da história de vida e de doença de uma senhora iniciada no
candomblé, abordando a questão da produção da saúde como resultante dos laços tecidos
pela construção de uma identidade pessoal nas malhas de uma identidade coletiva. Evidencia
o fato de ser a doença uma construção social cuja resolução coloca em movimento uma
série de elementos que posicionam a pessoa face ao seu grupo de pertencimento. Privilegia,
assim, aqueles elementos situados no campo simbólico, os significantes religiosos do
candomblé, especialmente seus modelos míticos, demonstrando o quanto esses elementos
sustentam situações concretas que vão desde a materialização de sintomas no corpo indi-
vidual até a perpetuação de práticas de resistência cultural. Apresenta, de um lado, a doença
do sujeito e, de outro, a prática médica tradicional, nesse caso, a iniciação no candomblé,
como recurso cultural socialmente legitimado para desatar os nós e tecer os laços necessários
para a solução (individual e coletiva) do problema, revelando-se como um recurso importante
e sofisticado para lidar com o sofrimento humano. Sustenta uma análise que articula aspectos
subjetivos de uma história pessoal, em suas convergências e tensões, com uma produção
cultural intersubjetiva do fenômeno do adoecimento, enfocando o trabalho da cultura
exercido através do idioma religioso com ênfase para o papel de agenciamento do sujeito,
particularmente ao transformar mitos coletivos em “histórias míticas pessoais”. Faz uma
releitura particular do fenômeno dos “modelos míticos do candomblé”, freqüentemente
discutido na literatura nos seus aspectos relativos à construção identitária dos adeptos
dessa religião, e privilegia a sua compreensão dentro da perspectiva do fenômeno da “herança
de divindades” por condensar significações que articulam mais organicamente aspectos
coletivos e individuais de uma história, tomando a ambos na sua densidade e complexidade
hermenêutica.

Ana Cristina de Souza Mandarino & Estélio Gomberg contribuem com o texto
“O Rei Vem Comer: representações terapêuticas sobre saúde/doença em um ritual de
Candomblé”, iniciando por afirmar que a conversão de considerável número de adeptos
das religiões afro-brasileiras encontra-se relacionada a questões referentes ao processo
saúde/doença, cujas causas podem ser atribuídas tanto aos aspectos espirituais quanto
materiais. A ocorrência de doenças ou de distúrbios psíquicos torna-se elemento
motivador para o processo de filiação, aparecendo com freqüência nos relatos daqueles
que acreditam terem-se esgotado as opções de tratamento através das agências médicas
do setor profissional. Consideram que a compreensão da doença e de sua posterior
“cura” como fenômeno social privilegia a análise do papel desempenhado pelos sistemas
de crença. Esta escolha realça a importância conferida ao imaginário e ao universo
simbólico – construções historicamente determinadas – para a delimitação de
identidades, individuais e coletivas, e das concepções que indivíduos e grupos fazem de
si mesmos e dos outros. A análise é feita através do Olubajé, um dos mais complexos e
belos rituais que compõe as práticas religiosas dos que se acreditam descendentes dos
vários grupos étnicos que aqui chegaram como resultado de Diáspora Africana: os jeje-
nagô ou ketu, especificamente naqueles aspectos que se crê que estejam relacionados à
manutenção e recuperação da saúde.

Encerra esta segunda parte o texto de autoria de Rafael Losada Martins & Carlos
Caroso, cujo título é “Lembranças, Memórias, Esquecimentos e Versões: trajetória de
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um Médico Popular na Ilha de Itaparica”. Neste artigo é apresentado e discutido o percurso
pessoal de um terapeuta religioso nascido na cidade de Nazaré das Farinhas, no Recôncavo
Baiano, que ainda criança começou a apresentar dons excepcionais. Estes dons foram
aprimorados com sua iniciação religiosa no candomblé, permitindo-lhe exercer atividades
divinatórias e terapêuticas em favor das pessoas de comunidades isoladas que não
contavam com assistência médica formal, da mesma maneira atendendo às demandas
terapêuticas da esfera da biomedicina e demandas incontroversamente fora de seu alcance.
Sua iniciação precoce no candomblé e exposição a tecnologias biomédicas ao trabalhar
como auxiliar de enfermagem em uma das ilhas da Baía de Todos os Santos fizera com
que ele viesse a ser reconhecido como o “médico da ilha de Itaparica”, onde ele viveu a
maior parte de sua vida de pessoa adulta, fazendo uso de diversas tecnologias médicas e
angariando elevada reputação como terapeuta. No texto, são comparados os registros
etnográficos e interpretação de suas atividades feita pelo antropólogo Carlo Castaldi, que
incluiu João Caipó entre os três terapeutas religiosos que estudou na ilha de Itaparica na
primeira metade da década de 1950, com as memórias, lembranças, esquecimentos e
recriações sobre sua prática nas versões contemporâneas de pessoas que o conheceram,
foram tratadas por ele, ou ouviram sobre seus feitos excepcionais.

A terceira parte da coletânea focaliza tecnologias médicas e práticas em saúde
mental, buscando discutir a questão do que pode ser denominado culturalmente sensível
nos cuidados com o equilíbrio psicológico e comportamentos considerados
problemáticos pelas comunidades das quais fazem parte.  São cinco artigos nos quais os
autores discutem práticas “psi”, práticas em saúde mental em sistemas terapêuticos
religiosos, a necessidade de abordagens culturalmente sensíveis no estudo e planejamento
de questões referentes à saúde mental, a reforma psiquiátrica e a reabilitação psicossocial
das pessoas que apresentaram ou apresentam distúrbios comportamentais.

Jane Russo, no texto intitulado “Tecnologias Psi’: Difusão e Consumo”,  busca
mapear a história das teorias e práticas ‘psi’ em nosso país, buscando refletir sobre o
modo como vêm se difundindo entre as camadas médias letradas da população. Inicia
com uma breve discussão acerca da psicanálise e sua recepção: por um lado, reinterpretada
pelo establishment médico, por outro, difundida através de uma literatura de divulgação,
dirigida ao público leigo, que girava basicamente em torno da questão sexual. Discute,
em seguida, o boom ‘psi’ dos anos 70 e 80, buscando refletir sobre o esgotamento da
psicanálise enquanto modo de compreensão de si e o florescimento das terapias chamadas
‘alternativas’.

A questão da reforma psiquiátrica é retomada por Ana Pitta em seu texto intitulado
“Esses delicados cuidados em Reabilitação Psicossocial”. Considera, assim, que em
tempos de Reforma Psiquiátrica o que está em jogo é um outro lugar para o louco e a
loucura na sociedade. Os sujeitos que sofrem com transtornos mentais têm de “resgatar”
o desejo de ser cidadão pleno de direitos e deveres. A Reabilitação Psicossocial surgiu há
pouco mais de duas décadas como uma tecnologia de cuidado com o desafio ético de
enfrentar o estigma, articulando recursos afetivos, técnicos, políticos, culturais, sociais
para reintroduzir princípios como autonomia dos sujeitos, liberdade e solidariedade
para os usuários das instituições psiquiátricas. Seu texto tenta, pois, por em relevo a
discussão sobre quais tecnologias estariam a serviço dessa nova utopia.

Por outro lado, o texto de Milena Pondé & Carlos Caroso, denominado “Tratamento
ou prevenção? Tecnologias em conflito no cuidado da saúde mental”, enfatiza a importância
dos determinantes socioeconômicos e culturais na contextualização da saúde mental,
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argumentando que os fatores de risco e de proteção para a doença mental não podem ser
vistos como universais, mas como emergentes da vida cotidiana coletiva e individual. Os
autores afirmam que diversas variáveis socioeconômicas podem ser consideradas
responsáveis por muitos tipos de sofrimentos (fome, desemprego, falta de higiene, baixo
nível educacional etc.), determinando maior prevalência de certas doenças, constituindo-
se, por conseguinte, num fator central a ser considerado quando se avalia o estado de saúde
de uma população e quando se planeja medidas de saúde para a mesma. Sustentam ainda
que os estudos para identificação dos problemas e prioridades relacionados à saúde mental
devem ser instaurados durante o processo de planificação, indicando não só as doenças
mais prevalentes, conforme medidas por instrumentos epidemiológicos, mas também os
fatores socioeconômicos e culturais envolvidos na origem, percepção ou complicação dos
problemas mentais. Da mesma forma, consideram que estudos que apenas quantifiquem as
prevalências das doenças e variáveis socioeconômicas individuais não permitem uma
abordagem complexa do problema em toda sua dimensão, levando a uma planificação
baseada apenas no padrão científico biomédico, uma vez que este aborda a saúde e a doença
mental através de uma visão biológica reducionista. Finalizam por defender que uma
abordagem complexa da saúde que possa resultar numa planificação culturalmente sensível
e orientada para os diferentes contextos socioeconômicos. Isto implica na utilização de
múltiplos instrumentos de avaliação, incluídos, portanto, a observação etnográfica e
etnografias focalizadas, questionários estruturados e entrevistas não-estruturadas e semi-
estruturadas.

O último texto desta parte é de Carlos Caroso & Núbia Rodrigues, que tratam da
“Doença Mental Crônica e Tecnologias Comunitárias de Manejo Terapêutico”. O
argumento dos autores é que, diversamente de outras formas de adoecimento crônico, a
perturbação mental crônica ocorre em todos os grupos de idade, muitas vezes dificultando,
ou mesmo, não permitindo que a pessoa desempenhe os papéis sociais esperados e,
freqüentemente, determinando seu isolamento temporário ou permanente à medida que
se agrava e as crises se tornam mais freqüentes. O texto busca compreender os signos
comportamentais reveladores da gravidade destes problemas, como lhes são atribuídos e
interpretados seus significados e os cuidados que são dados aos seus portadores para que
possam ultrapassar as fases mais graves das crises, enfrentar a rotulação, o estigma
decorrente destes rótulos, se relacionar com as expectativas cotidianas e demandas sobre
o desempenho social da pessoa.

A quarta e última parte da coletânea discute o que denominamos de velhos saberes
médicos frente às novas práticas institucionais na atenção à saúde, através de cinco artigos.
Um dos artigos trata das práticas da sangria, que em uma época não muito distante ainda
tinha grande importância nos cuidados da saúde da população, caindo em desuso frente
ao avanço do conhecimento científico e, particularmente, da biomedicina e de seu
discurso, que reconhece nesta uma prática inadequada que apresenta sérios perigos à
saúde pública. Este artigo é seguido de um outro sobre o uso de homeopatia, defendendo
que este saber médico visa à busca de equilíbrio do corpo e harmonia como forma de
tratar e curar. Os outros três textos se referem às novas maneiras de conceber a saúde,
prover assistência e prevenir doenças através de tecnologias socialmente mais justas  e
meios de prover assistência que disponham de instrumentos para melhorar a eficiência
de comunicação entre as suas tecnologias.

O texto de Jane Beltrão toma para análise uma época em que as tecnologias médicas
são desprovidas de base científica como conhecemos contemporaneamente. Com o
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sugestivo título “Sangria ou não-sangria, era a questão! O reinado da lanceta em tempo de
Cólera no Grão-Pará”, a autora discute o uso da sangria, como tecnologia em saúde,
adotada pela chamada medicina revulsiva ou derivativa, durante a epidemia de Cólera,
ocorrida em 1855, no Grão-Pará, ao tempo em que apresenta a prática dos alopatas em
meio à polêmica gerada pelo procedimento médico e as inúmeras vítimas ceifadas pelo
“mal do Ganges”.

Madel Luz, Maria Campello & Adriana Velloso, no texto intitulado “Racionalidade
Médica Homeopática e Semiologia: contribuição para a construção de uma diagnose do
sujeito doente”, apresentam e discutem os resultados do trabalho que é desenvolvido
pela linha de pesquisa “Racionalidades Médicas e práticas em Saúde”. Elas consideram
que um misto de tekné, intuição e raciocínio lógico (e analógico) compõem o aspecto
discursivo, no plano do saber homeopático, do que podem denominar de uma “tecnologia”
de construção de diagnose do sujeito doente. Tomam como foco a peculiar diagnose
homeopática, que busca identificar desequilíbrios do sujeito. Para tal, a homeopatia se
ampara num tripé de procedimentos técnicos e discursivos em que a semiologiasemiologiasemiologiasemiologiasemiologia, a
anamneseanamneseanamneseanamneseanamnese e a narrativa do sujeito doentenarrativa do sujeito doentenarrativa do sujeito doentenarrativa do sujeito doentenarrativa do sujeito doente na consulta levam ao estabelecimento de
uma dupla diagnose: do desequilíbrio vital do sujeito e do medicamento que poderá
curá-lo. Por fim, apresentam um olhar sobre a prática clínica, embasado na observação de
consultas e em entrevistas com homeopatas e seus pacientes.

Russel Parry Scott, em “Prevenção e Poder na Transformação dos Programas de
Agentes Comunitários de Saúde (PACS) em Programas de Saúde da Família (PSF)”,
inicia a discussão sobre uma seqüência de avaliações dos novos programas de saúde que
fazem parte das estratégias de ação em saúde implementadas como parte do SUS. Ele
aborda o impacto da aplicação da política atual de transformação de programas de agentes
comunitários de saúde e programas de saúde da família, enfatizando as maneiras em que
diversos atores foram afetados. Usando exemplos de pesquisa de campo por ele realizada
em Recife e de participação em capacitações de profissionais atuantes nos programas,
mostra as modificações na estrutura dos serviços e as relações de poder da forma que são
vividas e vistas pela população, pelos agentes comunitários e pelos profissionais de saúde
(auxiliares de enfermagem, enfermeiros e médicos). Da mesma maneira, discute como
elementos como o uso do territórioterritórioterritórioterritórioterritório, os usos de conhecimentoconhecimentoconhecimentoconhecimentoconhecimento, o tempotempotempotempotempo dedicado a
práticas cotidianas de trabalho, e as oportunidades oportunidades oportunidades oportunidades oportunidades para avançar profissionalmente
entram no jogo complexo de opiniões sobre esta transformação no sistema de saúde.

O texto de autoria de Ceres Víctora, Daniela Knauth & Francisco Arsego de
Oliveira segue a linha de avaliação das novas ações em saúde. Os autores discutem “A
Ambigüidade dos Agentes Comunitários de Saúde: a análise de uma experiência
pioneira”, argumentando que a função de agente comunitário ganha destaque no Brasil
especialmente a partir do Programa de Saúde da Família-PSF. O agente de saúde passa
a ter um papel fundamental, tanto no sentido de aumentar a “cobertura” do serviço,
quanto no sentido de garantir uma maior aproximação do serviço com a população. O
artigo objetiva,  através da análise de um caso, contribuir para a reflexão sobre o papel
do agente comunitário de saúde e de sua inserção no SUS. Os autores sugerem que há
uma ambigüidade no papel do agente comunitário de saúde. Se por um lado é cobrado
do agente um esforço de aproximação e identificação com os valores do meio médico,
por outro, estes valores acabam por distanciar o agente da própria comunidade. O
agente, ao mesmo tempo em que participa da equipe de saúde, mantém nesta uma
posição inferior e uma distância social que o separa deste meio.
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Sugestivamente, o último texto da coletânea é de autoria de Maria Lígia Rangel e
tem como objeto a nova preocupação de efetividade dos serviços de saúde na
comunicação e educação. No artigo, intitulado “Notas para uma etnografia da
comunicação em serviços de saúde”, a autora revisita a questão da comunicação e
educação com dimensões do trabalho de cuidado à saúde, no contexto dos serviços de
saúde, considerando sua complexidade e as concepções teóricas que fundamentam as
práticas. O conceito de atividade na filosofia da linguagem fundamenta essa discussão,
ressaltando a importância dos diálogos correntes no dia-a-dia dos serviços de saúde e
dos entendimentos possíveis, considerando a singularidade desses contextos. Assim, os
conceitos de comunicação e educação são problematizados, tendo em conta os usos
sociais correntes na área da saúde. Explora os conceitos de competência e performance
comunicativas para enriquecer o pensamento formador do pessoal de saúde, enfatizando
a possibilidade de produção de mudanças nos atos de comunicação, de modo a permitir
o surgimento de uma comunicação livre e criativa nas relações interpessoais nos serviços
de saúde.

Por fim e, por uma questão de reconhecimento da participação de Estélio Gomberg,
que é autor de um dos artigos em parceria com Ana Cristina de Souza Mandarino,
registramos que foi sua a proposta inicial desta coletânea. Ele sugeriu que organizássemos
uma coletânea de textos em saúde para ser publicada por outra editora, com o apoio
financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa de Sergipe/FAP-SE. Decorridos mais de
quatro anos desde a proposta, a FAP-SE encerrou suas atividades sem que se concretizasse
a proposta inicial. Para cumprir com o compromisso assumido com todos aos quais
solicitamos e que contribuíram com artigos, viabilizamos sua publicação através da
EDUFBA-Editora da Universidade Federal da Bahia, um tanto fora do tempo para o
qual a  maioria dos artigos foi elaborado, mas, em tempo de rediscutir e lançar olhares
complementares sobre as interfaces da Antropologia com a Saúde Coletiva através de
trabalhos que são realizados em diferentes partes do Brasil.
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Notas

1 Estamos cientes da discussão sobre tipos de tecnologias de Mehry (1997), que se refere a
tecnologias leves, tecnologias leves duras e tecnologias duras. Registramos este fato para lembrar
que ao fazermos alusão ao que vem se convencionando referir como tecnologias complementares,
isto é, tecnologias que não se enquadram no modelo formal de tecnologias em saúde, mesmo
consideradas as três formas de qualificá-las, e que não devem ser inadequadamente denominadas
de alternativas, como é freqüentemente feito como forma de desqualificá-las enquanto saberes
e conjunto de artefatos, estratégias e técnicas voltadas para promover e cuidar da saúde. São,
assim, tecnologias que se manifestam sob a forma de vários saberes médicos e práticas em saúde,
com aspectos preventivos, profiláticos, diagnósticos, terapêuticos e restauradores da condição de
saúde, representadas pela promoção do bem estar do corpo e da mente, incluindo as emoções,
buscando re-estabelecer a pessoa ao estado de normalidade desejado e socialmente aceito quando
ela transpõe os limites demarcadores do que é visto como anormalidade.

2 O endereço na Internet é http://www.iscmr.org. Essa Associação publica regularmente o
periódico denominado The Journal of Alternative and Complementary Medicine.
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1. A epidemiologia e a construção do sujeito pós-clínico:
reflexões em torno de Matrix

Naomar de Almeida-Filho

Penso que os cientistas bem poderiam usar as Artes & Humanidades para se enxergar
e à sua ciência através do espelho da sociedade e da cultura. O discurso social comum
constitui fonte de imagens e significados necessários para a construção das linguagens
tecnocientíficas. Entretanto, o imaginário e o discurso social não se encontram
imediatamente ou instantaneamente representados na linguagem da ciência
(CASTORIADIS, 1978).

No que concerne à Epidemiologia, o idioma do risco tem sido instrumental para a
criação de um mundo sui generis, formado por objetos epidemiológicos determinados
por funções de risco, marcadores de risco, fatores de risco, e comportamentos de risco.
Nesse campo científico, a questão da linguagem é ainda mais crucial porque a centralidade
do risco no imaginário da sociedade contemporânea exige continuamente dos
investigadores mais e melhores respostas aos enigmas da saúde (GADAMER, 1994).
Nesse sentido, não pretendo aqui trazer mais uma demonstração trivial de como o
conhecimento é constituído por uma prática social chamada ciência, sujeita a
determinações do mundo real, supostamente natural e certamente histórico
(CHALMERS, 1982; BHASKAR, 1986). De fato, proponho neste texto uma ilustração
exatamente do oposto: como a linguagem pode ser uma ferramenta para construir mundos
científicos.

Sei que tal proposição pode soar bizarra e talvez incompreensível, particularmente
para epidemiologistas “duros” acostumados a lidar com fenômenos da vida real, massas
de dados, toneladas de registros e enormes amostras populacionais. Porém, antes de
reações prévias, permitam-me aprofundar e ampliar um antigo argumento sobre as
relações entre a Clínica e a Epidemiologia (ALMEIDA-FILHO, 1992) com ajuda de
uma trilogia de filmes (The Matrix, 1999; The Matrix Reloaded, 2003; The Matrix
Revolutions, 2003), escrita e dirigida pelos irmãos Wachowski, que recentemente tem se
tornado cult em todo o mundo ocidental.

O que é The Matrix?

Na trilogia The Matrix, o pano de fundo é uma guerra entre humanos e robôs
inteligentes em um futuro próximo. As máquinas venceram e dominam os humanos,
tornados em colheita principal de fazendas neuro-químicas, onde bilhões de homens e
mulheres conduzem uma vida vegetativa em nichos cheios d’água, mantidos vivos para
gerar energia para uma enorme rede de computadores. Na trilogia, o nome “matrix”
designa tanto um mundo real-virtual criado para enganar os humanos escravizados
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quanto o programa universal que o gera. A Matrix é um dreamworld gerado por
computador, capaz de “simulação neural interativa”; trata-se, em síntese, de um ambiente
virtual totalmente inclusivo. Na Matrix, seres virtuais poderosos e quase indestrutíveis
chamados Agentes previnem e controlam dissenso e rebelião, enquanto tentam caçar e
destruir toda e qualquer resistência. Neo é um hacker talentoso que, sob a tutoria de
Morpheus e com ajuda de um grupo de partisans, “acorda do sonho da realidade.”
Salvo das mãos dos Agentes, Neo renasce em uma nave do mundo real, comandada por
Morpheus, para assumir o papel de um messias carismático. A maioria dos humanos no
mundo real tem conexões cerebrais implantadas para acessar o mundo onírico neuro-
induzido. Quando conectados à Matrix, eles se tornam cyborgs (i.e. organismos
cybernéticos, híbridos de máquina e organismo vivo), existindo em ambos os mundos.
Mas não é a saga de Neo que nos interessa nesta discussão.

O filme baseia-se em um argumento central: o que experimentamos como realidade
consiste em um ambiente virtual interativo artificial, envolvendo um tipo de camuflagem
global sistemática gerada por um mega-computador diretamente conectado às mentes de
quase todos os habitantes do mundo. Hanley (2003) define a Matrix como um ambiente
virtual totalitariamente comunitário, grande o bastante para ser universal, incluindo
todo o estoque de participantes humanos, de modo que alguma forma de interação social
é praticamente inevitável. Interatividade virtual pode ser definida como a capacidade de
um ambiente programado permitir, e responder, à contribuição de seus elementos.
Ambientes virtuais atualmente disponíveis (como dispositivos individuais de realidade
virtual) não neste sentido são interativos, mas a Matrix parece tão real precisamente por
causa desta interatividade radical. Para Zizek (1999), a Matrix representa a ordem
simbólica virtual da cultura humana, quer dizer, a rede mental que estrutura a realidade
para nós, e que, para obedecer à sua função, precisa permanecer inconsciente.

Vejamos a história etimológica do termo (REY, 1993). Matrix quer dizer “matriz”,
termo originário do Latim arcaico designativo de “mãe”, originalmente significando
“fêmea grávida”. No Latim medieval, matrix passou a significar também “útero” e, em
uma conotação totalmente diferente, também uma lista ou registro de nomes (matrícula,
ou pequena matriz; daí o verbo matricular). Em vários contextos, matriz indica um tipo
de substrato no qual os seres nascem, criam-se, crescem e se desenvolvem. Um significado
mais técnico de “matriz” pode ser achado na matemática como um arranjo ordenado de
valores e símbolos. Nos filmes, Matrix denota tanto o sistema concreto (maquinaria e
programa) que engloba a coleção de humanos vegetando nos seus receptáculos quanto a
ordem de símbolos que codificam o ambiente virtual. Mas a trilogia inteira dá a impressão
que a aparência das coisas no mundo-como-se-concreto-fosse seria uma percepção inferior
e que o ambiente real é a matriz ordem de símbolos.

A população virtual de seres humanos compartilha o ambiente da Matrix e, se não
considerarmos os Agentes, mostra-se completamente representativa de uma população
de referência total. Cada ser humano virtual na Matrix é uma persona, ou referente
personalizado de um ser humano real. O termo ‘simulacro’, de origem latina, significa
imagem, forma ou somente aparência de uma certa coisa, sem possuir sua substância ou
qualidades; uma “falsificação, imitação [...] cópia ou reprodução imperfeita ou grosseira”
(FERREIRA, 2001). No programa de treinamento criado por um membro da tripulação
de Morpheus, por outro lado, os humanos virtuais como “a mulher de vestido vermelho”
são simulacros e não personas, porque não têm contrapartes no mundo real; a interação
humana com eles, portanto, encontra-se limitada.
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O pacote Matrix insinua uma referência evidente à famosa alegoria da Caverna de
Platão (IRWIN, 2002). O filósofo grego propôs há muito tempo uma distinção entre
mundo sensível e mundo inteligível que, desde então, tem fundamentado uma teoria
geral do conhecimento na cultura ocidental. Como ilustração, ele descreveu uma caverna
escura povoada por humanos ignorantes da sua condição de prisioneiros desde o
nascimento. A única ligação deles com o mundo externo era a visão de sombras projetada
nas paredes da caverna. Platão postula que o nosso conhecimento sobre o mundo sensível
é sempre incerto, não importa a nossa fonte de informação. Então, para alcançar a verdade
das coisas, não devemos nos enganar com os nossos sentidos. Para Platão, o que podemos
apreender não é o próprio mundo sensível e sim um mundo inteligível de onde se gera
nosso conhecido mundo sensível. Uma vez que nós conheçamos as formas do mundo
inteligível, estaremos em posição de conhecer os fenômenos no mundo sensível. Desde
que o mundo ordinário encontra-se demasiado nebuloso e mutante para permitir um
conhecimento genuíno, nossa consciência  desta borrosidade e mutabilidade deveria nos
ajudar a determinar qual de nossas convicções seriam relativamente mais confiáveis.

Partridge (2003) comenta que, apesar de diferenças metafísicas entre o pensamento
platônico e o argumento da trilogia Matrix, trata-se de histórias aproximadamente
semelhantes sobre a insegurança epistemológica dos sentidos e a necessidade de se abstrair
dos sentidos a fim de ascender ao conhecimento genuíno. Nos filmes da Matrix, o mundo
real e o mundo simulado são mais descontínuos,  um em relação ao outro, do que a
caverna de Platão com o mundo exterior. Partridge (2003) observa também que as vidas
dentro da Matrix representam estados mentais quase completamente alienados da
realidade e que, ironicamente, é o real mundo que esteticamente se assemelha ao
subterrâneo da caverna. Não obstante, há uma conexão fundamental pelo menos entre o
mundo real e o mundo simulado-por-computador: a forma do corpo. Por alguma razão
obscura, seres humanos reais podem reter recordações do mundo, tanto dentro da Matrix
como quando eles retornam ao mundo real. Finalmente, desde que em ambos os mundos
os sentidos recebem informação, o problema prático não é que eles sejam descontínuos,
mas que eles são sim indiscerníveis.

The Matrix é sem dúvida uma poderosa metáfora política. Sendo um modelo
totalizante do real mundo, rigorosamente delimitado, programado e disciplinado, a
fabulosa rede pode bem representar a summa de controle e totalitarismo. Inclui o macro-
cosmo de um universo inteiro, e ao mesmo tempo encapsula sua população inteira. Todos
os habitantes desse mundo quase paranóico tem uma existência paralela nas memórias
do ciclópico banco de dados, com conexões e redes entre seus corpos e os programas da
Matrix. Isto é o que concede a estes simulacros de seres da vida real uma trágica perda de
autonomia no espaço interno de mundos quase totalmente programados.
Complementando tais correlações políticas, o filme também trata da ação humana
subterrânea – como mencionado acima, representada por Morpheus, Trinity & Neo –
desafiadora das forças sem cara da opressão institucional. Mas este aspecto só nos interessa
secundariamente.

O sonho “epidemiológico”

Um dos primeiros movimentos para a constituição histórica da Epidemiologia,
quase como uma jovem disciplina à procura de um objeto, foi a organização de modelos
reduzidos da dinâmica real dos fenômenos da saúde/doença em sociedade. Isto
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representou um enorme esforço no sentido de modelar bancos de dados e unidades de
conservação como análogos físicos de populações humanas. Na década de 1950, a primeira
geração de líderes científicos em nosso campo tentou estabelecer observatórios para
exploração metodológica, selecionando populações inteiras para observação contínua e
sistemática (SUSSER, 1985). A cidade de Framingham, vinculada à Escola de Saúde
Pública da Universidade de Harvard, é ainda hoje famosa por ter sido palco das principais
descobertas epidemiológicas em relação a fatores de risco cardiovasculares. Outras escolas
de saúde pública implementaram locais de observação semelhantes, como Hagerstown
(pela Johns Hopkins University), Alameda County (pela UCLA) e Evans County (pela
Universidade da Carolina do Norte), entre outros exemplos. As populações dessas
localidades foram monitoradas ano após ano; elas tiveram (e alguma ainda tem) as suas
condições de saúde examinadas em detalhe, com exames clínicos e laboratoriais
periódicos, produzindo amostras de fluidos e de tecidos para serem armazenadas para
pesquisas futuras. Tais mostruários, com amostras demográficas e biológicas, verdadeiros
fragmentos de populações reais,  encontram-se ainda em operação e podem ser visitados
em vários centros de pesquisa epidemiológica no mundo. Esses observatórios alimentaram
muito do desenvolvimento de desenhos de pesquisa e técnicas de análise que eventualmente
se tornaram paradigma da metodologia científica observacional característica da
Epidemiologia (SUSSER, 1985). No entanto, os limites de composição e tamanho físico,
como também os constrangimentos psicológicos, sociais, políticos e institucionais
impostos pela realidade da vida cotidiana de populações concretas, impediram estas
experiências de se tornarem o “laboratório epidemiológico natural” muito sonhado pelos
pais fundadores da nossa ciência (especial GREENWOOD, 1932).

O “sonho epidemiológico” só se tornaria realidade pela introdução do
processamento e computação eletrônica de dados nos anos sessenta do século passado.
Isto tornou possível a implementação de análogos digitais como uma solução para
modelar realidades epidemiológicas, nas situações concretas de estudos ambientais e
populacionais. Por um lado, pela primeira vez, era possível a organização de conjuntos
de dados grande o bastante para reproduzir estruturas ecológicas e demográficas e uma
dinâmica um pouco mais aproximada das populações reais. Por outro lado, permitiu o
controle computadorizado dos dados, o que aumentou o potencial de produção de
conhecimento científico pela combinação de estratégias de observação com controle
analítico posterior. Quando aplicadas a certos temas de pesquisa – como, por exemplo,
a saúde em populações humanas, que constitui o objeto da Epidemiologia – tais
estratégias propiciam a transformação de indivíduos e grupos humanos (bem como sua
estrutura e dinâmica biológica, demográfica e social) em registros e dados mediante
processos de seleção, codificação, tradução e compressão de significados. Teoricamente,
o resultado de tais processos consiste em modelos flexíveis ou dispositivos artificiais
que permitem simulações, fragmentações e reconstruções que, na prática, compreende
o verdadeiro sentido da análise nesse seleto campo de investigação científica.

Objetivamente, as únicas populações de verdade com que os cientistas desse campo
de pesquisa lidam na sua prática concreta são as populações dos bancos de dados. O
pesquisador epidemiologista não se relaciona diretamente a moléculas, células, tecidos,
órgãos ou corpos, mas sim questiona conjuntos artificiais de observações, dados e
informações, normalmente armazenados em formulário eletrônico. Concretamente, hoje
a população de uma pesquisa epidemiológica constitui um objeto abstrato, de natureza
digital construída pela prática diária de investigação, juntando observações, codificando
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dados e produzindo informação. Nesta consideração, trata-se  a grosso modo de um ambiente
programável interativo virtual da mesma natureza, embora muito menos complexo (de
fato, imensamente mais simples) que a Matrix.

A população dos estudos epidemiológicos compreende um representante
normalmente distante (e bastante diferente em conteúdo e substância) da população
denominada de referência. Em outras palavras, a população (ou amostra)
epidemiológica constitui um simulacro digital de uma população de referência
composta por pessoas de carne e osso. A população virtual (ou amostra digital) da
Epidemiologia por sua vez compõe-se de simulacros dos membros da população de
referência. Aqui, o termo simulacro é usado com um sentido algo adaptado, porquanto
não indica uma imitação ou cópia vazia, mas um símile de cada caso individual que
reteve somente alguns atributos dimensionais (quer dizer, reduzido à mensuração)
selecionados a partir de sua imensa diversidade e complexidade biológica, ecológica,
psicológica e cultural.

O processo de observação e produção de dados em trabalhos de campo ou de
laboratório constitui a única garantia confiável da ligação entre amostra ou população de
estudo e realidade concreta. Isto significa que somente acreditando que a metodologia
usada era rigorosa e apropriada é que podemos confiar aquele banco de dados B que
analisamos corresponde (ou tem como referência) a população do distrito S ou da cidade
P. Tal garantia decorre de um sutil e complexo processo de negociação, quase um termo
tácito de acordo assinado pelos investigadores, membros de redes mais largas de apoio
discursivo e institucional que funcionam como avalistas de todo o processo (SANTOS,
1989; LATOUR, 1990). Não obstante, em grandes estudos populacionais, a equipe que
executa as tarefas de campo normalmente não é a mesma que realiza a análise dos dados
que, por sua vez, muitas vezes sequer compõe o grupo que finalmente dará sentido à
informação produzida; em muitos exemplos, companhias de pesquisa privadas são
subcontratadas para coleta de dados, e a única coisa material que o investigador recebe e
processa é um conjunto de dados já em forma digital.

Além disso, o epidemiologista como pesquisador não se relaciona diretamente ao
sofrimento, aflição, doença, patologia social, migração, vida, nascimento e morte, mas se
limita a lidar com dados, informação e conhecimento que normalmente são traduzidos
em critérios, parâmetros,  estimativas e medidas do risco e seus correlatos. Todos
concordamos que o risco pode ser interpretado como o conceito fundamental de
Epidemiologia enquanto campo científico. O conceito de risco crescentemente vem se
tornando uma parte essencial do idioma das ciências biomédicas e da saúde (VINEIS,
1990; HAYES, 1992; ALMEIDA-FILHO, 2000). Os discursos científicos ecológico,
econômico, sociológico e epidemiológico desenvolveram uma noção de ‘indivíduo’ que
acabou permitindo construir uma dimensão paralela de populações formadas por seres
fictícios contingentes, sujeitos-à-vida. Tais populações podem ser reconhecidas como
estocásticas, na medida em que a capacidade dos seus membros se comportarem de
modo diferente é definida por probabilidades individuais de caírem doentes. Cada um de
nós também tem um perfil epidemiológico que pode nos representar no mundo paralelo
criado pelo discurso epidemiológico. Basicamente, trata-se de configurações de fatores
de risco, ou configurações de risco, se nós usarmos a redução clínica do conceito original.
Os que podem nos representar nessa verdadeira Matrix criada pelo discurso e prática
dessa modalidade de ciência são, portanto, sujeitos não-subjetivos, puros “perfis
epidemiológicos”, perfis de si e de todos.
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The Matrix, Cyborgs e a Epidemiologia

Gostaria de propor que o conceito epidemiológico de risco implica em um ambiente
virtual povoado por populações abstratas, regidas por parâmetros e normas funcionais
que são manipuladas analiticamente debaixo de um protocolo particular preestabelecido.
Talvez agora possamos distinguir tal dimensão especial, quase que um universo paralelo,
formado por substitutos de populações humanas compostas por simulacros de seres
humanos. A conexão entre os dois níveis de investigação, o real e o digital, realmente
responsável pela efetividade técnica da disciplina, é regulada por uma lógica inferencial
já bastante desenvolvida pela ciência epidemiológica moderna (VINEIS, 1990).

Plantado em solo fértil, bem alimentado por uma sociedade que se apresenta como
pós-moderna, constituída em redes, conexões, híbridos e duplos, o “sonho
epidemiológico” finalmente tem uma justa contraparte no imaginário social
contemporâneo. Nenhuma surpresa portanto com o fato de tal ambiente metafórico, com
sua peculiar ecologia social dos riscos, tornar-se cada vez mais real. Real no sentido de
que foi dada existência material para tal mundo virtual, porque uma dimensão paralela
realmente vem sendo construída, com suas próprias condições de produção e reprodução
de efeitos na vida social-histórica concreta.

Quem já não se inscreveu para um cartão de crédito? Pois bem, ao cumprir esse
pequeno ritual, você passa a ter uma existência paralela em uma base de dados que
representa uma redução do conjunto das relações econômicas, regida apenas pela
racionalidade econômica mais simples do balanço débito crédito. Nos países da chamada
economia capitalista avançada, os sujeitos já se acostumam a essa existência paralela, em
um mundo fictício de bancos de dados cada vez mais interligados. Qualquer pessoa pode
consumir sem moeda, comprar roupas ou fazer um mercado e pagar com cartão magnético,
deduzindo as despesas diretamente da sua capacidade econômica ou do seu potencial
creditício. Porém, de fato, o crédito ou o poder aquisitivo não lhe pertence diretamente,
e sim, refere se ao outro que habita as memórias e circula nos circuitos das redes de
informações financeiras. No campo profissional, candidatos a empregos registram-se em
redes de informação de mercado de trabalho interligadas com setores de recursos humanos
de mega empresas, organizadas para gerar dados sobre competência, história ocupacional
e referências profissionais dos trabalhadores. No campo da saúde, os sujeitos que se
registram em planos de seguro saúde têm os valores do prêmio e da apólice, bem como as
condições de tratamento a que são elegíveis, definidos de acordo com algoritmos para o
cálculo do seu potencial de saúde individual estabelecido através das suas probabilidades
de adoecer, do seu perfil de riscos, portanto (ALEXANDER, 1988).

Tais exemplos ilustram a progressiva informatização de nossas vidas cotidianas no
curso da qual o sujeito é cada vez mais capturado em redes de mídia eletrônica. Zizek
(1999) considera que, nesse processo, os indivíduos são simultaneamente expostos à
ameaça de uma alienação radical: o sujeito é potencialmente reduzido ao puro vácuo,
desde que mesmo sua própria experiência pessoal pode ser roubada, manipulada, regulada
pelo que ele chama um “Outro maquínico”, o que não passa de outro nome para Matrix.

Apontarei agora uma outra convergência teórica que diz respeito à questão da
identidade do ser resultante como efeito desse discurso: termina-se por revelar, pelo lado
da patologia, um ser que não é mais o sujeito que conhecemos. No clássico As Palavras e
as Coisas, Foucault (1966) termina propondo que o homem moderno – figura mítica que,
por sua singularidade, tornou possível a referência universalizante do discurso científico
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– teria sido inventado no século XVIII. O homem-mulher da pós-modernidade talvez
esteja sendo inventado agora, como um “homem unidimensional” determinado por
probabilidades de eventos (MARCUSE, 1968). Este novo ser não é mais um sujeito, no
sentido foucauldiano, pois carrega uma parte não subjetiva (o duplo, ou doppelgänger) que
habita redes de informação, como provam seus números computadorizados de registro
(civil, eleitoral, creditício, seguro social etc.). Como vimos acima, a conexão necessária
entre ambas as partes deste novo ser é determinada por meio de insignificantes operações
da vida diária, como, por exemplo, uma simples compra usando cartão de crédito ou uma
consulta a terminais bancários automatizados.

Meio humano e meio máquina, este novo ser seria um cyborg, descrito por Donna
Haraway (1991, p.150-151), musa intelectual do pós-modernismo californiano, como
“uma criatura no mundo pós-gênero [...] decididamente comprometida com
parcialidade, ironia, intimidade e perversidade; [...]completamente sem inocência. Não
mais estruturado pela polaridade entre público e privado, o cyborgcyborgcyborgcyborgcyborg define uma polispolispolispolispolis
tecnológica baseada parcialmente na revolução das relações pessoais[...]”.

O cérebro cyborg opera em modo de rede e, quando conectado, como um simples
ego que fala ou como uma persona na Matrix, a subjetividade assume uma forma diferente
em dois sentidos. Primeiro, sendo os humanos interconectados por linguagem e cultura,
há um elemento peculiar, simbolicamente definido, dependente das linguagens e programas
compartilhados. Segundo, principalmente no caso das máquinas humanas, é necessário
basicamente um socius relacionalmente estabelecido e conectado em rede. Por meio de
ambos os elementos – a pertinência cultural e o laço social comum – a “realidade” é
carregada (download) em cada cérebro. Morpheus descreve isto como having a dream, o
que significa o estado de todos na Matrix. Neo também se pergunta como é possível saber
a diferença entre o mundo de sonhos e o mundo real. Esta linha de questionamento
aparece em muitas discussões filosóficas e obras literárias que pretendem produzir
distinções entre estados de sonho e de realidade, o que leva imediatamente a problemas
na apresentação da “realidade do mundo”, como vimos acima.

Já sabemos que esse novo ser será menos humano. Tecnicamente, será cada vez
mais difícil reconhecer o que o cyborg tem de humano, subjetivo, singular, pessoal,
exclusivo, e será mais fácil definí-lo pelo que é compartilhado com todos os outros. E o
que se compartilha neste mundo probabilístico é o risco de ocorrências e contingências.
Por isso, o cyborg tem o conceito de risco como um elemento fundante da sua construção
como figura mítica historicamente constituída nos tempos atuais. Esse novo
“homemulher”, diferente, parcialmente digital, computadorizado, vem sendo cada vez
mais definido por probabilidades de ocorrência de eventos-de-vida de todos os tipos,
inclusive eventos de saúde. A propósito de saúde, em termos epidemiológicos, o que é
compartilhado com outros membros da população é o risco, um conceito que parece ter
sido cunhado, desenvolvido e customizado para falar da patologia coletiva do cyborg.

Verificamos, deste modo, que o conceito de Risco (com R maiúsculo), com toda
a devida complexidade simbólica e riqueza analítica (HAYES, 1992), termina
revelando, no lado da patologia, um ser humano que não é mais o homem que nós
conhecemos por séculos. O tema da saúde-doença é fundamental neste momento
histórico de constituição da nova figura mítica tanto quanto o era no contexto da
invenção do homem moderno que aconteceu com “o nascimento da clínica”. Como
Foucault (1963) nos ensinou, a medicina clínica foi o primeiro discurso técnico sobre
o homem na modernidade. Definido como um discurso privilegiado sobre o risco,
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individual e coletivo, acredito que a Epidemiologia preenche todos os requisitos
necessários para tornar-se a ciência básica da saúde na era pós-clínica.

Epílogo: a Epidemiologia em um mundo pós-clínico

Este texto baseia-se em uma possibilidade primária: a Matrix constitui uma alegoria
que pode ser interpretada como equivalente aos mundos virtuais construídos pela vertente
pós-moderna de Epidemiologia. Especificamente, estamos falando das metáforas
(realidades abstratas ou ambientes teóricos) que por definição são necessárias para
viabilizar o processo de investigação científica, particularmente quando orientados pela
produção de conhecimento mediante estratégias observacionais. Tal operação metafórica
não é exclusiva da ciência epidemiológica. Analogias equivalentes podem ser aplicáveis
aos mundos demográficos, econômicos, ecológicos e meteorológicos como efeito das
respectivas disciplinas científicas da Demografia, Economia, Ecologia e Meteorologia.
Ou alguém ainda ousaria defender que “a geração”, “o meio-ambiente”, “o mercado”, ou
“o clima” seriam objetos tangíveis, materiais e não entidades metafóricas, abstratas,
virtuais?

Restabelecer em análise e teoria a natureza caótica e a complexidade do mundo
concreto biológico, social e histórico constitui uma importante tarefa para os
investigadores que constroem a ciência no cotidiano de suas pesquisas. Podemos ver em
realidades totalizantes como a Matrix e o “sonho epidemiológico” uma redução de
estruturas complexas, sistemas, forças, agentes e atores a elementos simples e conexões
lineares sob níveis mais rígidos de organização. Não obstante, tais dispositivos teóricos
(ou modelos) são imprescindíveis para abordar metodologicamente a opressiva
complexidade das “realidades reais” das disciplinas científicas (BUNGE, 1973).

A tese central deste texto é que, perante o cyborg, “homemulher” pós-clínico, a
Epidemiologia começa a assumir o mesmo papel central que as ciências biomédicas
desempenharam em relação ao homem moderno. Propus, acima, que o conceito
epidemiológico de risco articula se a uma concepção de ambiente própria da
Epidemiologia, um ambiente matafórico povoado por populações abstratas. Defendi
que os epidemiologistas lidam na sua prática concreta com a população de suas bases de
dados, às quais somente o processo de produção de dados é capaz de dar uma certa
garantia de referência dada por um sutil e complexo processo de negociação, um
compromisso implícito firmado pelos investigadores envolvidos. Vimos que, de fato, a
população real de referência é distinta da população virtual abstrata construída na prática
cotidiana de investigação. A conexão entre esses dois níveis é regida pela lógica inferencial
peculiar desenvolvida através da Epidemiologia, responsável pela eficácia técnica da
disciplina. A partir daí, engendra se uma prática social dita preventiva, com o objetivo de
antecipar a ocorrência de eventos indesejáveis (basicamente doença e morte) no seio de
populações abstratas indicadas como portadoras de riscos. Para isso, um volume enorme
de tempo e energia tem sido investido na invenção de novas lógicas (e novas éticas) para
a gestão de realidades paralelas construídas a partir da noção de risco (CASTEL, 1981).

Agora, em todo o mundo, observa-se um elevado interesse por técnicas e
procedimentos destinados ao upgrade de sujeitos humanos transformando-os em
organismos, ou ciber-organismos, com existência em mundos virtuais formados como
matrizes de riscos determinadas por funções de risco, marcadores de risco, fatores de
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risco, e comportamentos de risco impostos sobre sujeitos não-subjetivos. Isto implica
admitir que sem precisar tomar a pílula vermelha e seguir o coelho branco (como fez
Neo), podemos diretamente considerar uma visão da Epidemiologia como um discurso
científico muito mais poderoso do que a maioria de nossos epidemiologistas tem-se
acostumado a pensar. Muitos continuam intrigados e deslumbrados pela verificação de
que a Epidemiologia como ciência e como prática encontra-se na moda. De fato, há algo
em nossa ciência que faz dela um elemento importante desses tempos ditos pós-modernos.
E o que é? Vocês já têm a resposta, Morpheus diria, acrescentando: “Vocês não sabem o
que é, mas está lá, incomodando, como um espinho encravado em sua mente”. Nosso
incômodo,  e isto implica nada mais que um sentimento, me faz pensar que assim acontece
porque os discursos da jovem ciência epidemiológica carregam um enorme poder de
sintonizar com os seus tempos históricos. Quer dizer, a Epidemiologia já se encontra na
Matrix.
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2. Atividade física esportiva em espaços públicos urbanos:
possibilidades sensitivas e reflexivas

Claudia Miranda Souza

Neste artigo, tratamos de questões relativas ao corpo e a pessoa, atividades físicas
esportivas e saúde, particularmente aos significados das práticas corporais de movimento
(como a caminhada, a corrida e a ginástica) que são realizadas em áreas públicas em
Salvador. A análise e a interpretação dos seus significados recaem sobre o uso que é feito
daquelas áreas para atividades físicas esportivas, realizada por meio de observação
etnográfica dos processos coletivos e de reconstrução de trajetórias individuais através
do discurso dos praticantes, de maneira a identificar diferenças e semelhanças nas
concepções e práticas entre estes. O estudo fundamenta-se na abordagem etnográfica
focalizada, em especial, no modelo “semântico-pragmático” proposto por Bibeau (1992),
articulando o conjunto de práticas e comportamentos aos sistemas semiológicos, popular
e interpretativo, de determinado grupo de indivíduos. Propõe-se, assim, compreender
como os sistemas culturais influenciam as concepções e ações dessas práticas na atualidade,
estabelecendo uma reflexão sobre os modelos (científico e popular) dos signos e
significados relacionados ao corpo, atividade física-esportiva e saúde.

A relação corpo, atividade física, esporte e saúde, tanto no meio acadêmico como
fora deste, tem sido cada vez mais fortalecida em nossa sociedade, representando tema de
grande relevância para discutir fenômenos do mundo contemporâneo. Neste sentido,
esta relação vem se constituindo objeto de estudo em vários campos de conhecimento
como medicina, educação física, sociologia, antropologia, história, entre outros, que
buscam conhecer, compreender e explicar esta relação a partir de ângulos e perspectivas
diferenciadas.

A partir de um enfoque sociológico, alguns estudos, como Le Breton, na França
(2003); e Couto, no Brasil (2000) discutem a relação do corpo com a sociedade
tecnológica, e alertam que o homem moderno assumiu, quase incontestavelmente, ou
seja, sem estabelecer canais de resistência ou possibilidade reflexiva, sua identificação
como máquina, como objeto. Estudos, tal como o livro Adeus ao Corpo, de Le Breton
(2003), alertam que a sociedade atual tende a suplantar completamente o corpo do
homem à medida que as tecnociências otimizam a inteligência artificial. Para esta
sociedade, afirma o autor (2003), o corpo não responde “à altura as capacidades exigidas
na era da informação”. Nosso corpo, argumenta o autor, tornou-se “lento, frágil, incapaz
de memória”. Por isso, complementa Le Breton, o homem sente-se impelido a livrar-se
de seu corpo, “forjando um corpo biônico” (2003, p.25). Sob esta visão, estaríamos
vivendo uma nova “versão de dualismo”, onde “não mais opomos o corpo ao espírito ou
alma, mas, ao próprio sujeito” (idem, p.28).
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Na mesma direção, para Couto (2000), “o culto ao corpo na atualidade” exige um
redimensionamento e uma transposição das limitações corpóreas no sentido da construção
de “um corpo híbrido promovido pela tecnociência por intermédio da crescente mixagem
homem-máquina” (2000, p.22). “A mixagem do homem-máquina”, explica mais adiante
o referido autor, se configura como um qualificador da corporeidade humana, uma co-
evolução, onde a biotecnociência qualifica o organismo, enriquecendo e revitalizando as
suas atividades e a sua própria existência (idem, p.175).

A discussão sobre a influência tecnológica associada ao corpo do homem, tão bem
explorada pelos autores acima citados, embora ofereça importantes elementos para maior
compreensão da ideologia dominante que cerca as concepções e práticas corporais e de saúde
no contexto geral da sociedade tecnológica contemporânea, suscita algumas reflexões em
torno dos possíveis contrastes e conflitos que este mesmo homem vivencia cotidianamente,
nos diferentes contextos socioculturais em que se encontra inserido e participa.

Uma questão que nos parece muito pertinente considerar nestas reflexões é o fato
de reconhecermos a coexistência de diferentes significados e práticas corporais, algumas
vezes complementares, ou seja, não excludentes, as quais caracterizam a “dinâmica
dialógica das culturas”, parafraseando Dumont (1985). Isto significa dizer que o homem
contemporâneo, embora disponha de todo um sistema biotecnológico de alta
complexidade para uma construção ou transformação (radical) do corpo, ele não abandona
completamente as formas tradicionais de lidar com este corpo e a saúde, usando, assim,
tecnologias complementares: tradicionais e modernas. Além do mais, concretamente
não se deve imaginar que o homem moderno, no seu cotidiano, está sempre opondo o
corpo ao mental, o biológico ao social e assim por diante. Segundo MacCallum (1998),
há muitas evidências de que o homem contemporâneo, em diversas situações e realidades
socioculturais, percebe o corpo de forma integrada, “onde a matéria e o espírito não são
necessariamente opostos”. Assim é que, a partir desta visão, a saúde e a doença também
são compreendidas como processos integrados simultaneamente ao corpo e ao espírito.

Neste caso, para se compreender as diferentes expressões da corporeidade do
homem contemporâneo, torna-se mais prudente reconhecê-lo em um determinado
universo sociocultural, investigando a dinâmica desta cultura a partir da análise da
interação das formas de convivência estabelecidas entre as pessoas, através dos seus
corpos, e o meio ambiente.

É nesse contexto que analisamos como as práticas corporais de caminhada, corrida
e ginástica, realizadas em áreas livres na cidade de Salvador, têm sentidos e significados
que indicam uma percepção do corpo e da saúde como um processo contínuo e dialógico
entre o tradicional e o moderno, em que as pessoas conseguem perceber sua dimensão
corpo-alma e buscam resgatar suas potencialidades sensitivas através da valorização dos
atributos naturais, históricos, paisagísticos e culturais dos espaços usados para essas
práticas. Isso exige de imediato o reconhecimento e interpretação das relações existentes
dos homens entre si e com os espaços onde as práticas são desenvolvidas, isto é, o espaço
público urbano.

Trajetória do estudo

Partimos do princípio de que as práticas corporais de movimento, sejam lúdicas ou
terapêuticas, são tão antigas quanto a própria humanidade. Para sua compreensão torna-
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se necessário o desvelamento de alguns códigos culturalmente construídos em diferentes
momentos históricos, reconhecendo que não são somente os aspectos tecnológicos
(racionais) ou economicamente caracterizados da vida moderna que determinam a
construção e a interpretação da realidade.

Acreditamos que os estudos antropológicos representam um caminho fundamental
para refletir e compreender essa questão. Pois, segundo o plano metodológico utilizado
nesse tipo de estudo, é “da interação entre os processos coletivos e as trajetórias individuais
que deveria surgir uma compreensão adequada das condições em que se desenvolvem os
principais problemas de um grupo, assim como as estratégias que se elaboram para
transformar o futuro” (BIBEAU, 1992, p.16).

Desta forma, optamos pela etnografia focalizada como estratégia de aproximação
empírica do objeto de estudo, objetivando interpretar, compreender e explicar a dinâmica
cultural em torno dos signos e significados de práticas corporais, inseridas no campo das
atividades físicas esportivas em áreas públicas urbanas, ao tempo em que buscamos
reconhecer de que modo estes significados estão associados à saúde-doença nestas práticas.
Realizamos uma reflexão sobre esses significados e práticas, obedecendo a critérios e
sistemas metodológicos baseados nas ciências sociais em saúde, os quais permitem
reconhecer e compreender categorias problemáticas e significativas que se destacam na
relação corpo, atividade física esportiva e saúde em um determinado grupo populacional.

Através da abordagem antropológica, foi possível conhecer diferentes significados
simbólicos ou teóricos que orientam as práticas de determinados indivíduos nas atividades
físicas esportivas, possibilitando identificar diferenças e semelhanças dos mesmos no
âmbito coletivo. Isto significa, essencialmente, a possibilidade de falar “de um sujeito
coletivo através de casos particulares” (BIBEAU, 1997a, p.3). Com esse intuito, nos
aproximamos dos praticantes de atividades físicas esportivas em espaços públicos da
cidade, acompanhando cotidianamente suas práticas, analisando as trajetórias de vida
das pessoas em torno delas, observando suas diferentes interações e múltiplos sentidos.

O trabalho de campo sistemático exigiu nossa presença entre as pessoas que realizam
as práticas das atividades físicas esportivas, para que pudéssemos identificar e selecionar
alguns informantes-chave com os quais realizamos entrevistas. Assim, como parte da
estratégia da observação participante, buscamos uma inserção e envolvimento no
“ambiente social” dessas práticas, na tentativa de “conhecer as pessoas que estão
envolvidas” com elas, observando “as suas rotinas diárias” e o que está acontecendo em
torno delas (EMERSON, 1995, p.1 ).

A experiência acumulada, de maneira assistemática, seja como estudante de
graduação em educação física há mais de quinze anos, ou como praticante eventual de
atividades físicas na rua, nos ajudou a perceber uma grande diversidade de espaços e de
práticas, apontando para a necessidade de delimitar o campo de estudo de forma a atender
os objetivos da investigação. Primeiro, definimos as práticas, selecionando a caminhada,
a corrida e a ginástica como principal objeto de observação e análise. Entendemos que
essas modalidades integram atualmente um elemento comum na relação com o campo
da saúde-doença em nossa sociedade, representando as manifestações culturais de
movimento corporal de maior adesão na prática de atividades físicas esportivas e de lazer
nos espaços públicos da cidade, atraindo a participação de pessoas de ambos os sexos, de
diferentes idades e condições sociais.

Para selecionar os espaços, fizemos um mapeamento das áreas utilizadas para as
práticas de caminhada, corrida e ginástica em áreas livres de Salvador, obedecendo a
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critérios tais como: 1) maior densidade de uso desses espaços pela população; 2) sua
importância no contexto histórico das práticas de atividades físicas esportivas; 3) sua
localização no conjunto da cidade, o que pode indicar uma maior homogeneidade ou
heterogeneidade social dos praticantes de atividades físicas esportivas; 4) as intervenções
físicas, nesses espaços, para melhor adequá-los às atividades físicas esportivas; 5)
significados socioculturais para a comunidade onde as práticas ocorrem.

Observando esses critérios, optamos por realizar o estudo no Farol da Barra, Jardim de
Alá e o Parque Dique do Tororó. A descrição sumária de cada um desses locais é fundamental
para entender o significado das práticas de atividades físicas analisadas no estudo.

Espaços de práticas

O trecho da Barra trecho da Barra trecho da Barra trecho da Barra trecho da Barra estende-se das praias do Porto ao Farol da Barra. Este integra
parte significativa da região sul que compõe a orla marítima de Salvador, e representa
importante espaço de atração turística da cidade. Suas marcantes características histórico-
culturais e paisagísticas colocam a área entre os principais cartões-postais de Salvador, da
Bahia e do Brasil. Situada no ponto de encontro da Baía de Todos os Santos com a Orla
Oceânica ao Sul da cidade, a Barra “é marco histórico-expressivo para todo o país”.
PLANO URBANÍSTICO DA BARRA (1996). Foi neste espaço (e no trecho do Jardim
de Alá e do Parque da Cidade) que surgiram os primeiros grupos de corrida de rua de
Salvador. Foi também lá que encontramos os mais veteranos na prática de atividades
físicas individualizadas.

Considerando o Plano Urbanístico da Barra (1996), o local representa “um dos
bairros mais atingidos pelo processo de adensamento urbano nos últimos anos”. De
acordo com este Plano, até os anos sessenta e setenta, “a Barra caracterizou-se como uma
área tipicamente residencial das classes de renda média e alta, e como um bairro ‘boêmio’
por aglutinar, ainda que de forma dispersa, bares, restaurantes, cine-teatro e clubes sociais”
(1996,  p. s/n).

Para a OCEPLAN (1981), a Barra integra um dos trechos da orla-sul de Salvador
“mais bem servidos de infra-estrutura [...] e de equipamentos urbanos significativos”, tais
como hotéis, restaurantes, cinemas, centros de compras, além de outras variadas
instituições. Dentre as características vocacionais da área, o Órgão Central de
Planejamento ressaltou a habitação e as atividades de lazer e turismo, propiciadas através
de atividades como banho de mar, prática de esportes (corrida, caminhada, futebol, peteca,
frescobol etc.), recreação de adultos, do desfrute da paisagem, do local do encontro, da
paquera, do namoro, da conversa. “Enfim, de muitas formas de interação social
[sociabilidade] e do ‘relax’ dos que delas se utilizam” (BAHIA, 1981, p.27).

O PPPPParque Dique do Tarque Dique do Tarque Dique do Tarque Dique do Tarque Dique do Tororóororóororóororóororó também representa um espaço de grande valor
paisagístico, histórico e cultural para a cidade de Salvador. Seu espelho d’água,
originalmente bem mais extenso do que hoje, constitui um dos principais elementos
paisagísticos do local, ocupando atualmente uma área física de 110 mil metros quadrados
de espelho d’água e uma área de 25 mil metros quadrados no entorno, situado numa
região central da cidade, entre as encostas dos bairros de Nazaré, Brotas, Garcia, Tororó,
Barris, Jardim Baiano e Boulevard Suíço. No contexto geral do desenvolvimento urbano,
o Dique se caracteriza, também, como um dos principais eixos de acesso que liga Salvador
ao centro da cidade.
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Localizado numa região de expressivo significado histórico-cultural para a cidade,
o Parque é rodeado e faz limite com diferentes bairros, alguns de pequenas dimensões,
como o próprio bairro do Tororó, o Jardim Baiano e o Garcia; outros, de médias e
grandes dimensões, como os bairros de Nazaré e Brotas, este com as suas subdivisões
(Boa Vista de Brotas Cosme de Farias, Engenho Velho de Brotas etc.). A diversidade se
manifesta também na heterogeneidade da população da área, que é configurada por
diferentes aspectos socio-econômicos e ambientais que caracterizam cada um desses
diferentes bairros. No seu conjunto, esses bairros se compõem de áreas densamente
ocupadas, de paisagens antigas e modernas, de antigos e novos moradores e, na maior
parte das vezes, reflete as condições de degradação de sua paisagem. A história desses
bairros pode ser compreendida no contexto geral do processo de evolução urbana de
Salvador, com a ampliação do centro da cidade e a ampliação da ocupação de regiões
próximas a este, cuja paisagem, conforme salientou Santos (1959), “é rica de contrastes
devido não só a multiplicidade de estilos e de idade das casas, à variedade das concepções
urbanísticas presentes, ao pitoresco da sua população, constituída de gente de todas as
cores misturadas nas ruas [...]” (Idem, p.29).

Santos (1959) considera que o Dique do Tororó é um dos principais palcos da
cidade, assim como o é o centro antigo, refletindo, desta forma, o conflito entre o passado
e o presente, o tradicional e o moderno. É o teatro da luta de tendências, cuja síntese “se
manifesta pela criação de uma paisagem”. Os componentes desta paisagem “refletem
uma parte de escolha, representada pelo estilo das construções e os processos de urbanismo,
mas refletem, sobretudo as necessidades e condições próprias a cada etapa da evolução
urbana” (1959,  p. 22).

No que tange a sua estrutura atual, o parque Dique do Tororó dispõe de uma pista
para caminhada e corrida com 2.600 metros de extensão, um setor de equipamentos de
ginástica, e vários outros setores destinados a práticas de lazer ativo (como os parques
infantis e o clube de remo), e passivo, onde as pessoas, freqüentemente, contemplam a
paisagem do local e fazem atividades de relaxamento e meditação nos intervalos entre as
atividades de caminhada, corrida e ginástica.

A praia de Jardim de Alá, Jardim de Alá, Jardim de Alá, Jardim de Alá, Jardim de Alá,  terceiro espaço que compõe nosso campo de estudo,
está situada mais ao norte da cidade, próxima a dois bairros de classe média alta, a Pituba
e o Costa Azul. Embora, no passado, a praia tenha sido retratada como paradisíaca,
devido às suas densas áreas verdes e extenso coqueiral, sua situação atual reflete o processo
de degradação que vem sofrendo como resultado do desenvolvimento urbano desordenado.

Apesar desses problemas de poluição ambiental, do ponto de vista paisagístico,
esse trecho da orla marítima de Salvador tem como uma das suas características principais
“a presença significativa de elementos naturais que constituem cenários de grande
importância na configuração da sua paisagem”. SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO (1984). Essa configuração, segundo Macedo (2002), “reflete o modo
tradicional de ocupação das praias nordestinas”, apresentando-se como “um parque de
desenho informal” (2002, p.153).

A praia é bastante freqüentada por pessoas de diferentes bairros da cidade,
especialmente nos finais de semana. Durante a semana, a maior concentração de pessoas
se dá ao longo do seu calçadão e ciclovia, ligando os Parques Jardim dos Namorados
(Pituba) e o Parque Atlântico (Boca do Rio). Do ponto de vista funcional, o Jardim de Alá
apresenta uma extensa área de calçadão construída, envolvendo simultaneamente uma
ciclovia, causando constantes conflitos entre pedestres e ciclistas, que são obrigados a
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dividir o mesmo espaço; algumas áreas destinadas à prática de ginástica com aparelhos;
além de um número considerável de áreas de estacionamento em toda a sua extensão. É
um local muito utilizado para o lazer, especialmente ativo, para a prática de caminhadas,
corridas e ginástica, tanto pela população local, como por visitantes, principalmente pelo
grande atrativo natural. A área do coqueiral também é muito freqüentada para atividades
como contemplação da paisagem, meditação, aulas de tai chi chuan, ginástica, encontros
amorosos etc.

O tradicional e o moderno nas formas de interação dos corpos
com o ambiente

[...] as formas dos espaços urbanos derivam de vivências corporais
específicas a cada povo” ( SENNET, 1997, p.300)

Um dos aspectos fundamentais encontrados na justificativa de uso dos espaços
públicos para prática da caminhada, corrida e ginástica, tanto nos trechos da Barra e
Jardim de Alá, como no Parque do Dique do Tororó, foi a questão da identificação desses
espaços com a “natureza”. A categoria “natureza”, recorrente nos discursos, foi analisada
a partir de duas dimensões: a dimensão físico-paisagística e a dimensão política. A partir
destas dimensões, os informantes direcionaram seu discurso em torno da contraposição
entre as práticas de atividades físicas realizadas na rua (no espaço público), com aquelas
realizadas nas academias de ginástica (nos espaços privados).

Para compreender as categorias do público e do privado emergidas das ações e dos
discursos dos praticantes de atividades físicas esportivas recorremos a DaMatta (1991),
para afirmar que essas categorias “não designam simplesmente espaços geográficos ou
coisas físicas mensuráveis, mas acima de tudo entidades morais” (1991, p.17). A
delimitação desses espaços, considerando a ótica de DaMatta, deve ser percebida “por
intermédio de contrastes, complementariedade e oposições” (idem, p.18).

É por intermédio de contrastes e complementariedades com o espaço da academia
(o fechado, o duro, o restrito, o privado, o institucional) que a prática de atividades físicas
na rua é vivida e interpretada como “livre”, “aberta”, “flexível”, “espontânea” e
“democrática”. A liberdade, a amplitude e a espontaneidade associadas às práticas da rua
são reveladas ora na caracterização físico-espacial da academia, ora na interferência do
seu professor de ginástica neste local.

Já fiz academia. Hoje eu não faço mais porque é um negócio muito abafado,
muito preso e aqui a gente se sente como se fosse um passarinho”. (Informan-
te do sexo masculino, 48 anos, Dique do Tororó)

Eu perdi a paciência de freqüentar academia porque eu nunca tive um bom
condicionamento físico [...], mas durante a aula por mais que eu estivesse me
esforçando, me esguelando para fazer os exercícios... o professor (e não era
um professor só não!) estava achando que você estava fazendo sempre menos
do que você poderia. E fica assim em cima de você: ‘Vai, você está fraca!.
(Informante do sexo feminino, 23 anos, Dique do Tororó)
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Partindo do princípio de que o discurso dominante da rua “é aberto ao progresso
individualista” (DAMATTA, 1991), e este aponta para uma liberdade e autonomia
individuais, interpretamos que esse discurso diverge daquele “autoritário” e “padronizado”
da academia, como exemplificado nas narrativas acima. Ele vai divergir também do
discurso de grupos de corrida formalmente organizados, surgidos no início da década de
setenta, mesmo que esses grupos tenham ocupado os mesmos espaços.

Por sua natureza político-pedagógica, os primeiros grupos de corrida de rua em
Salvador produzem um discurso mais próximo das práticas das academias do que das
práticas individualizadas de hoje. O que caracteriza a natureza político-pedagógica desses
grupos quanto ao domínio de um discurso privado sobre o público é o fato de alguns
possuírem, ou já terem possuído, sede própria (nos espaços públicos); serem coordenados
por professores (como os membros costumam chamar os militares, líderes dos grupos);
constituírem-se em grandes famílias de corredores (dada a proximidade que os seus
membros estabelecem entre si nos encontros de aniversário, confraternizações, casamentos
e até pagamento de promessas...); e onde todos devem perseguir certo padrão de
condicionamento físico, através da prática da corrida (a caminhada para eles tinha
conotação muito negativa).

O trecho da narrativa de um membro de um destes grupos demonstra claramente as
afirmações acima:

 “A gente não pagava nada, mas tudo era organizado. Recebia boletim, o que é que
eu fiz certo, o que é que eu fiz errado [...]. A gente corria uniforme, quatro a quatro, como
ordem unida, agora no fim tinha lance livre (corrida livre), cada um que corresse o que
pudesse e aí classificava [...]. Caminhar era até proibido. Correr, correr, correr... [...].
Depois que acostuma e aprende a respirar, você corre o dia inteiro, não cansa. Você cansa,
cansa, cansa, cansa, aí... sublima [respira], aí você ‘pocpocpoc’, vai até o inferno. Outra
coisa, a gente era obrigado a dar sangue uma vez por ano [...] Todos davam sangue para o
hospital” (Informante do sexo masculino, 78 anos).

Pouco desses grupos se mantêm reunidos na atualidade. As práticas na rua, pelo
que nós observamos, tendem hoje para um modelo mais individualizado, mesmo quando
elas são realizadas em pequenos grupos (de duas ou três pessoas). As razões que favorecem
a adoção do modelo mais individualizado no espaço da rua é a nossa questão central de
reflexão.

As experiências em atividades mais formalizadas e institucionalizadas, como aquelas
em academia de ginástica, são o contraponto para justificar grande parte das adesões à
prática nos espaços públicos. Vale salientar que embora as academias não tenham sido
um campo de estudo neste trabalho, a referência a esses espaços é constante quando os
praticantes analisam as experiências vividas na rua com aquelas vividas, às vezes
paralelamente, nas academias.

As diversificadas trajetórias de vida nas práticas das atividades físicas esportivas,
em diferentes espaços, formam uma rede de significados que demarca vantagens e
desvantagens no uso dos espaços públicos para essas práticas em relação às academias de
ginástica, e vice-versa. A análise desses aspectos contribuiu para o entendimento da evolução
do uso dos espaços públicos da cidade para as práticas corporais de movimento.

Uma das explicações possíveis sobre a evolução do uso dos espaços públicos pode
ser encontrada na análise das formas de interação dos corpos, como construção
sociocultural, com o espaço da rua (aberto) e o espaço da academia (fechado). Esta
análise permitiu refletir algumas idéias predominantes na discussão em torno das
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categorias de “espaço aberto” e “espaço fechado” atreladas as possibilidades sensitivas,
reflexivas e políticas do corpo em relação a esses espaços1.

Assim, no espaço aberto que é a rua, hipoteticamente, não haveria restrições para
qualquer pessoa nele interagir; as regras são mais flexíveis e, em geral, são determinadas
pelos próprios indivíduos que dele podem usufruir. Ou seja, é um espaço em que os
“critérios são menos rígidos”, o que “implica menos rigor” do que o espaço fechado da
academia, por exemplo. Na rua, você “respeita mais os seus limites” e “seus interesses”,
pois “é você mesmo que os conhece”. Enquanto muitas vezes na academia, “o professor
não os respeita”:

“[...] prá lhe ser sincero, eu nunca gostei muito de academia [...], principalmente
por ter um horário fixo. Nunca gostei muito de peso, de musculação[...]; Eu prefiro a
orla”. (informante do sexo masculino, 34 anos, Jardim de Alá).

Mas a referência ao “espaço aberto” também pode ter o significado da dimensão
físico-ambiental, ou seja, como aquele que não teria limites físicos ou geográficos, podendo
inclusive se “tornar diferente” a cada dia, a cada experiência. Não só pela maior
possibilidade de você estar com freqüência mudando de lugar: de praia em praia, do
calçadão da orla para a areia da praia, desta para o parque...; como também, pela percepção
que se tem destes espaços, que seriam “mais naturais” e que por isso, teriam condições de
mudanças mais constantes em termos de “paisagens” e de “pessoas”, tornando a prática
“mais agradável” e “menos maçante”, uma vez que “você distrai mais a cabeça”.

“É super agradável. Adoro aqui a brisa maravilhosa... Eu acho que não troco aqui
por lugar nenhum”.(Informante do sexo feminino, 26 anos, Barra)

“[...] é um local que nós temos muita área verde. É um local seguro e que temos
contato com o mar [...]. O mar é força vital na vida da gente, por isso que eu prefiro esse
local aqui que é gostoso e bom para se malhar.” (Informante o sexo masculino, 40 anos,
Jardim de Alá).

Enquanto na academia, por se tratar de um “espaço fechado”, as práticas se tornam
“mais repetitivas”, “mais monótonas”, o que pode fazer você “se cansar mais” e “não
render” como no espaço aberto, mesmo considerando que esse espaço tem “os
equipamentos mais adequados” para as práticas.

Esta alusão aos “espaços abertos”, associados aos seus atributos naturais, de forma
muito freqüente, prevalece na percepção do espaço como o “paraíso natural” das
sensações, onde o corpo vivencia as manifestações da natureza, tais como: “a brisa do
mar”, “o ar puro dos parques”, “o verde das plantas”...; isto é, sentir no corpo a “natureza
viva” existente no espaço. Nesta dimensão, a sensação de “natureza viva” refletiria mais
vida para o corpo e se traduziria num corpo urbano “revigorado” por um ambiente que
carrega ainda traços do campo. Diferente daquele corpo no “espaço fechado da academia”
que pouco respira, pouco se percebe, pois “falta ar”, “falta liberdade”. Neste sentido, a
academia lembraria a essência da cidade moderna, nos termos de Sennet (2001), privando
o corpo sensorialmente “pelos seus projetos arquitetônicos” e marcada pela “passividade,
monotonia e o cerceamento táctil que aflige o ambiente urbano” (SENNET, 2001, p.15).

As academias de ginástica, muito mais representadas pelo seu “espaço fechado” em
oposição ao “espaço aberto” da rua, refletiriam com maior evidência as formas de vida da
sociedade moderna, próprias das grandes cidades, não só pela sua estrutura física, mas
também pelo que diz respeito à determinação das suas normas e valores institucionalmente
estabelecidos. Estes valores e normas vão atingir de forma direta a autonomia das pessoas
que “buscam”, através das práticas corporais de movimento, justamente “ultrapassar” a
vida rigorosa que o cotidiano da cidade já lhes impõe.
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“Tentei ginástica [em academia], mas detestei. Porque tudo que implica obrigação,
tudo que implica rigor de horário, tô fora” (Informante do sexo feminino, 26 anos,
Barra).

“[...] eu nunca fazia, sempre ficava enrolando. Não sei, a academia... os aparelhos
são cansativos, repetitivos. Você fica fazendo as meeeesmas coisas” (Informante do sexo
feminino, 21 anos, Dique do Tororó).

Numa percepção de mercado e na perspectiva da “boa forma”, podemos dizer que
as academias de ginástica hoje em dia são alguns dos espaços que mais refletem “os ideais
de corpo do pensamento moderno”2. As academias de elites com seus equipamentos de
última geração e suas tecnologias avançadas fazem parte do “suporte” destes “ideais”.
Isto se torna tão verdadeiro na medida em que observamos a associação da prática de
atividades físicas esportivas na academia como aquela identificada pelos nossos
informantes como a que traz “resultados mais rápidos”, promove mudanças mais radicais
sobre a “forma física”, através de um “trabalho [de corpo] mais específico”. Mas na
prática, pelo menos pela impressão que tivemos a partir dos depoimentos coletados, não
deixam de ser criticados pelos usuários, especialmente no que diz respeito a relação
profissional – cliente (ou professor e aluno) no que se refere aos modelos pedagógicos
predominantes nestes espaços. Mas essas questões precisam ser investigadas com maior
profundidade em estudos futuros onde exista uma aproximação direta com as práticas
realizadas em academias de ginástica.

A valorização dos atributos naturais dos espaços públicos, presente nos discursos
de praticantes de atividades físicas esportivas, vai se associar a um modo de viver no
centro urbano numa perspectiva de resgatar alguns traços da vida no campo (nem que
seja por alguns instantes), e de se opor ao ritmo veloz das cidades, através de práticas
“contemplativas” e “reflexivas”, que esse ambiente é capaz de oferecer.

“Eu gosto de caminhar na orla [...]. Eu sou apaixonada pelo mar [...]. Ah! Que
delícia! Tudo isso faz bem ao corpo e a cabeça da gente também. Nesse momentozinho
que eu estou aqui, eu estou curtindo o maior barato” (Informante do sexo feminino, 56
anos, Jardim de Alá).

A percepção do espaço associada a um sentimento de valorização da “natureza” no
convívio urbano, explica como as pessoas interagem com o ambiente, onde as práticas de
atividades físicas esportivas acontecem. Esse sentimento, numa análise próxima
apresentada por Diegues3 (1998, p.24) ao comentar sobre o “mito da natureza intocada”
[surgido quando “a vida das cidades, antes valorizadas como sinal de civilização, em
oposição à rusticidade da vida do campo, passou a ser criticada, pois o ambiente fabril
tornava o ar irrespirável”], recoloca a situação da vida urbana mais próxima da “realidade
do campo”, ou de tudo que fizesse lembrá-lo, como uma questão a ser idealizada, sem
necessariamente ter que abandonar a cidade.

A valorização dos espaços urbanos a partir da sua dimensão natural, simbolizada
pela “pureza”, “beleza” e “tranqüilidade” que seriam inerentes ao “ambiente natural”,
reflete sensações corporais agradáveis e prazerosas, que conseqüentemente seriam
traduzidas como mais saudáveis do que aquelas experiências vividas em “espaços
fechados”, como os da academia de ginástica. Este valor simbolizaria também uma
oposição ao ritmo veloz das cidades, através das práticas contemplativas e reflexivas,
praticamente impossíveis de serem vivenciadas em outros ambientes.

“Eu acho que em área aberta, como essa aqui do Jardim de Alá, que é uma área que
você tem contato com a natureza, com o mar, com os coqueiros, com o verde da natureza...
isso nos propicia a gente respirar melhor, oxigenar melhor o corpo e o cérebro, para que
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nós possamos desenvolver melhor as nossas atividades. Então eu acho que em contato
com a natureza é melhor”(Informante do sexo masculino, 40 anos, Jardim de Alá).

Ederson (2000), ao analisar a caminhada no campo associada à idéia da reflexividade
[surgida na era romântica] e da incorporação de práticas como forma de escape (anti-
estresse), reforça em parte as idéias discutidas aqui. Ele reconhece que, embora “a
institucionalização da caminhada como prática social reflita valores aeróbicos [fisiológicos]
dos exercícios físicos”, ela “é formada por várias normas e valores performativos que
produzem diferentes práticas e disposições” (2000, p.81, tradução nossa).

Esta discussão nos é valiosa por conta da interpretação das práticas de atividades
físicas esportivas como ato reflexivo que permite perceber outras dimensões da interação
do corpo com o espaço, dentro de uma visão ecológica, a qual reúne conceitos concretos
e abstratos sobre a preservação da vida.

 Para Ederson (2000), o desenvolvimento da “caminhada como um passatempo
popular” surgiu entre os séculos XVIII e XIX, com a regulamentação do trabalho semanal
acoplado à questão do tempo livre, e gerou um tipo de noção ideológica e estética.
Segundo ele, a caminhada naquele momento constituiu um contraste às novas formas de
viagens (mais rápidas), facilitando uma consciência das sensibilidades e percepções
distintas. Para o autor,

A arte de caminhar que surgiu na era Romântica promoveu um conjunto de
convenções reflexivas inter-relacionadas, imperativos estéticos e questões práti-
cas que produziram uma relação distinta entre a caminhada e a natureza, culti-
vando novas formas de subjetividade e idéias sobre a natureza. 4 (idem, p. 83,
tradução livre do editor).

Na perspectiva Romântica, a caminhada dentro de uma “categoria metafórica”,
poderia “resolver os problemas estéticos aumentados pela rápida industrialização e os
efeitos da revolução dos meios de transporte e do enclausuramento dos indivíduos”
(idem, p.83, tradução nossa). Em outras palavras, o sentido da caminhada pelos campos
seria o de estar renegociando os conflitos decorrentes das rápidas transformações sociais
pelas quais a população estava passando, especialmente no ambiente urbano, tendo a
possibilidade, segundo Wallace (apud EDERSON, 2000, p.84), de “recordar valores do
passado”, restabelecendo um sentido de continuidade da vida.

No nosso caso, quando estas práticas da caminhada acontecem dentro da própria
cidade, em espaços que carregam ainda alguns traços do “ambiente do campo”, sendo
alguns inclusive reconhecidos pelos aparelhos governamentais como unidades de
conservação urbana, dada a sua biodiversidade e paisagismo, elas contrastam duas formas
diferentes de viver na cidade:

      - a forma do “equilíbrio”, das “sensações corporais” (como a “leveza” e a
“tranqüilidade”), da   “reflexão” e “preservação” da vida (de cada indivíduo e do mundo),
forma esta possibilitada pela interação das práticas corporais com os espaços “abertos”,
“naturais” da cidade.

      - a forma da “rigidez” e do “rigor”, da “insensibilidade” e da “competitividade”
própria da convivência urbana moderna, vivenciada nos diversos espaços da cidade, nos
quais as academias de ginástica estariam compreendidas.

A primeira forma, associada à ideologia de um “estilo de vida saudável”, notadamente
presente nas políticas públicas de promoção da saúde através da prática de atividades
físicas e esportes5, significa uma alternativa à vida na cidade, de modo que se possa
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“escapar”, em parte, dos problemas que ela carrega, sem ter, necessariamente, que sair
dela. Seria, por alguns instantes, como num mecanismo de “suspensão” e de uma certa
“magia”, onde você se distanciaria dos problemas do cotidiano.

 “Aqui é o céu. Quando eu estou apavorada em casa aí eu venho para cá. Quando eu
saio daqui, eu saio outra [...] Ah...! Eu fico olhando o mar, olhando a beleza, pedindo a
Deus para me dar saúde..., a mim e a todos.” (Informante do sexo feminino, 62 anos,
Jardim de Alá).

“É algo assim... que as pessoas vivem essa vida daqui da cidade, estressada, é um
momento que você tem com você mesma, de ficar pensando em você...; esse contato que
eu acredito que nós temos que ter com a natureza, essa intimidade, que o dia-a-dia não
permite” (Informante do sexo feminino, 36 anos, Jardim de Alá).

Por fim, o caráter terapêutico das atividades físicas esportivas em espaços públicos,
associado a uma dimensão psíquico-espiritual e a uma crença de auto-realização, se
revela como um dos principais elementos que justificam a inserção das pessoas nessas
atividades, a partir de um modelo mais individualizado.

Considerações finais

Embora muitos estudos ressaltem a tendência do homem contemporâneo utilizar
um sistema tecnológico cada vez mais avançado a fim de revitalizar, requalificar seu
corpo, organicamente, afirmamos que é possível encontrar em diferentes contextos
socioculturais formas tradicionais desse homem cuidar do corpo e de sua saúde. Esta
constatação contribui com a tese defendida por MacCallum (1998) de que nem sempre o
homem contemporâneo opõe a matéria ao espírito, já que em diferentes situações e
realidades socioculturais, o corpo é percebido de forma mais integrada tanto em relação
ao próprio homem como em relação ao meio ambiente em que está inserido.

O estudo em torno dos significados das práticas corporais realizadas na rua
possibilitou compreender o processo contínuo e dialógico entre o tradicional e o moderno,
no qual as pessoas revalorizam as potencialidades corporais sensitivas e reflexivas, através
da percepção dos atributos paisagísticos e culturais dos espaços usados para as práticas
de atividades físicas.

Em certo sentido, quando as pessoas, espontaneamente, optam pela rua como local
para realizarem suas atividades físicas – sendo estas de algum modo mais simples já que
a caminhada e a corrida constituem alguns dos mais antigos e essenciais movimentos
corporais – e valorizam os traços tradicionais de convivência nesses espaços, elas estão
promovendo alguma resistência à ideologia dominante da sociedade contemporânea
com seus novos modelos tecnicamente mais complexos e sofisticados e estruturalmente
mais rígidos.

Esses dados indicam que mesmo as pessoas reconhecendo que existem espaços
física e tecnicamente mais adequados para as práticas, como as academias de ginástica (e
algumas freqüentam paralelamente esses espaços e a rua), ainda assim, preferem manter
o uso dos espaços públicos para as práticas de atividades físicas esportivas, por conta de
alguns valores encontrados nessa experiência, tais como a liberdade, a autonomia e a
flexibilidade; e alguns sentimentos como prazer, alegria e satisfação.

As respostas encontradas revelaram que o desenvolvimento dessas práticas está
inter-relacionado, mais profundamente, com a percepção que se tem sobre o processo de
troca das pessoas com o ambiente onde as práticas ocorrem, numa dimensão mais
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integralizadora, o que implica considerar categorias como comodidade, intimidade e
sociabilidade. Observamos também, que essas trajetórias se direcionam na busca de um
ideal de equilíbrio entre corpo-mente-natureza, relacionando-se com uma visão que as
pessoas têm das práticas corporais mais ligadas ao meio ambiente.

A partir desse ideal de equilíbrio acima mencionado, destacamos a percepção das
pessoas de que as práticas de atividades físicas em espaços públicos são aquelas mais
adequadas para o desenvolvimento da sensibilidade, perdida no ambiente urbano rígido,
e para o exercício da reflexão.

A configuração das práticas, a partir destas categorias (flexibilidade, equilíbrio,
sensibilidade, reflexão etc.), indica que a adesão mais recente à prática de atividades
físicas esportivas em espaços públicos está relacionada com o interesse das pessoas em
preservar determinadas características humanas quase “suplantadas” pela biotecnociência.

Acreditamos que as propostas e análises realizadas neste estudo servirão para
aprofundamentos futuros sobre a utilização de modelos teórico-metodológicos baseados
na Antropologia, especificamente, no uso da etnografia como método de investigação
envolvendo temas como o corpo, a ginástica, os esportes, a saúde e o lazer.

Algumas questões trazidas no estudo apontam para a necessidade de considerar
mais detalhadamente algumas categorias de análise, comparando-se grupos, atividades e
espaços, social e culturalmente bem delimitados. Ao considerar esses critérios, percebemos
que o dinamismo de categorias de análise na relação entre corpo, atividade física esportiva
e saúde sofre influência de idéias, valores, atitudes, sentimentos, experiências de vida das
pessoas individualmente. E estas estão de modo coletivo, (re) construindo concepções e
práticas socialmente referenciadas.
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Notas

1 Para estudar as práticas corporais de movimento, como a ginástica, como um processo de
reflexividade e como forma de potencialidade sensitiva, é interessante ver os estudos de Tim
Éderson sobre a “Caminhada no Campo” (2000). E, para ver a discussão em torno da reflexividade
na configuração da subjetividade moderna, sugerimos o trabalho de José M. Domingues.
(1999)

2 Há vários estudos que tratam da questão dos “ideais de corpo na sociedade moderna“, entre
eles: Sant’Anna, (2001); Silva (2001) e Courtine (1995).

3 Diegues (1998) estuda a influência dos ideais românticos do século XIX “na criação de áreas
naturais protegidas”, consideradas como ‘ilhas’ de “grande beleza e valor estético que conduziam
o ser humano à meditação das maravilhas da natureza”. (1998, p.24)

4 The art of walking that emerged in the Romantic era promoted a set of interlinked reflexive
conventions, aesthetic imperative and practical endeavors which produced a distinctive
relationship between the walking body and nature, cultivating new forms of subjectivity and
ideas about nature. (idem, p. 83)

5 As políticas de promoção da saúde, atreladas aos programas de atividades físicas e esportes, estão
sempre refletindo esta compreensão do ambiente urbano, como aquele que sofridos pelas
“transformações dos meios de produção” e por processos de urbanização acelerados, “estão
resultando num estilo de vida prejudicial à saúde, dificultando a convivência social e
comprometendo o meio ambiente”. MANIFESTO DE SÃO PAULO PARA A PROMOÇÃO
DA ATIVIDADE FÍSICA. (1998,  p.76)
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3. Tecnologias da pessoa e vida em vida

Annette Leibing & Márcia C. Dourado

Tecnologias nos ajudam a sermos mais humanos ou minam nossa humanidade,
dependendo do ponto de vista. Especialmente para pessoas idosas, a dependência da
tecnologia é geralmente grande, em função do crescente mercado de acessórios que
ajudam os idosos com determinados problemas de saúde a manter-se em casa, usar um
carro adaptado, re-usar certas partes do corpo com a ajuda de próteses e muito mais.
Tecnologias, então, podem ser instrumentos que ajudam a manter a dignidade, recuperar
relações e atividades perdidas e desenvolver novas possibilidades de viver a vida. Portanto,
as tecnologias têm uma função técnico-moral, o que inclui tanto aspectos históricos
como econômicos desta interação humano-objeto:

- Contexto histórico: o mercado de “tecnologias do idoso” somente pode florescer
quando esta crescente população foi “descoberta” como mercado consumidor (e eleitor),
ao mesmo tempo, em que surge a autopercepção de viver numa fase de vida ativa e não de
retiro. Grande parte deste discurso foi formulada através do movimento da “terceira
idade”, um movimento que antes de tudo visa o empowerment dos idosos (cf. LEIBING,
2005b).

- Contexto econômico: a mencionada dignidade depende fortemente de fatores
econômicos: do poder aquisitivo dos necessitados, do sistema social do país ou do plano
de saúde. O que se pode encontrar como relativamente comum em certos contextos,
muitas vezes, é algo fora da realidade de um país em desenvolvimento como o Brasil.

“Tecnologia” refere-se, na maioria das vezes, à produção de objetos artificiais e
não-humanos. Alguns autores defendem a tese de que uma tecnologia não pode ser descrita
desta maneira, como independente, separada do ser humano. Bryan Pfaffenberger (1988),
por exemplo, chama a atenção para uma “natureza humanizada” (humanised nature).

Dizer que tecnologia é natureza humanizada é insistir que esta seja funda-
mentalmente um fenômeno social: é uma construção social da natureza no
entorno e dentro de nós [...] A interpenetração da cultura e da natureza descri-
ta aqui, em última instância, daquele tipo que Mauss (1967) imediatamente
chamaria total [...].1 (p. 244; tradução livre do organizador)

Mais recente,  Bruno Latour (1995) argumenta que “[...] a essência de uma técnica
é a mediação das relações entre pessoas, por um lado, e objetos (things) e animais pelo
outro”. Bruno Latour, Michel Callon e outros são importantes para desafiar o senso
comum, pois atribuem importância aos objetos dentro de situações sociais e não separados
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como cultura material. Entretanto, problemática, para nós, é a noção de que objetos
tenham agency e, em nome de “simetria”, tenham o mesmo peso que os humanos para
constituir tecnologias (cf. CALLON, 1998; MARTIN, 1995).

Com um foco diferente, Michel Foucault (1988) chama de tecnologias do eu (self)
aquelas práticas pelas quais o sujeito se constitui dentro e pelo poder. Trata-se, na maioria
das vezes, de técnicas invisíveis (que foram internalizadas) porque agora não é mais a
produção e a vida de objetos que estão sendo analisados (e o seu impacto sobre os humanos),
mas práticas que fazem da pessoa um sujeito. A relação entre as duas formas de tecnologias
não é óbvia, mas, mesmo assim, gostaríamos de conectá-las no final deste artigo: através da
inversão, ou melhor, uma parcial indistinção de interior e exterior, eu e outro.

Nosso interesse neste tópico surgiu quando refletimos sobre um movimento
relativamente recente dentro das ciências da saúde (e ciências sociais) ligadas aos cuidados
de pessoas com a doença de Alzheimer, que se baseia no “resgate” da pessoa interior na
demência (LEIBING, 2007; DOURADO, 2000).

A pessoa  interior

A pessoa interior (é assim que traduzimos o conceito de personhood) geralmente se
refere a uma essência ligada a reflexividade, a comunicação e a algo que é imaterial,
comparável ao que era a alma. Está localizada dentro do corpo, e às vezes precisa ser
“resgatada” porque está escondida atrás de sintomas (cf. HERSKOVITS [1995] sobre
diferentes modelos do eu em relação à doença de Alzheimer nas ciências sociais). É,
geralmente, ligada as ciências “psi”, enquanto médicos, muitas vezes, enfocam o cérebro
(e/ou genes) como o local e o responsável pelo aparecimento das doenças mentais e
neurológicas. Desde os anos 80, uma certa ideologia sobre a preocupação com a pessoa
interior na demência está sendo articulada entre profissionais da saúde. Este “movimento
da pessoa” (personhood movement; cf. LEIBING, 2005b) define-se geralmente contra um
reducionismo de uma biomedicina supostamente heterogênea, como esta iniciativa irlandesa:

[...] é crítico priorizar o indivíduo. Um movimento mundial está cada vez
maior, que mantém o personhood de pacientes com uma demência, algo tão facil-
mente perdido na linguagem de um diagnóstico neurológico, o management dos
sintomas, custos e arranjos de cuidados.  Como Tom Ktwood [...] explicou:  uma
abordagem radicalmente diferente tem surgido, trazendo uma transformação
silenciosa de atitude e práticas de cuidados[...] em muitos países no mundo
inteiro. [...] O surpreendente fato é que praticamente todo mundo chegou à
mesma conclusão[...] O início de um novo paradigma pode ser observado
agora[...] e o seu focus principal é a pessoa, e não o cérebro [como na
biomedicina].2 (Remind Project s.d., itálicos nossos, trad. A.L.)

Existe uma vasta literatura a respeito da pessoa interior. Psicólogos (e não só eles),
pelo menos desde Freud, fazem esta “arqueologia do eu” (cf. GAY, 1995), antropólogos
há muito discutem como certos conceitos da pessoa são produtos de um determinado
contexto historicosocial (SÖKEFELD, 1999; RUSSO, 1997) e éticos discutem onde a
pessoa interior começa ou termina. Por exemplo, Theodore Fleischer, num artigo recente
sobre o que ele chama de “guerras da pessoa interior” (personhood wars) distingue entre
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personalismopersonalismopersonalismopersonalismopersonalismo, onde um

ser humano é chamado vivo e tem acesso a resources médicos quando tem
certos atributos, especialmente habilidades cognitivas e consciência de si.3

(1999, p. 309)

e, fisicalismo ou vitalismo, onde um

ser humano, mesmo aqueles com falta de certas habilidades têm o direito de
ter uma vida.4 (p. 309)

Fleischer afina-se com a segunda abordagem, dizendo que um ser humano é mais
do que cognição e autoconsciência – um argumento com que muitos ativistas de Alzheimer
concordariam.

Este movimento (que é bem mais heterogêneo do que esta subordinação ao conceito
de movimento sugere) se formou com mais força nos anos 80. Nestes anos, a psiquiatria
e a medicina em geral mudaram radicalmente; no caso da psiquiatria com o DSM-III
(1980), uma mudança de “símbolo para signo” (GAINES, 1992) e uma rebiologização
(YOUNG, 1995; Russo et al., 2004) aconteceu. Queríamos sugerir (e nos falta espaço para
desenvolver melhor esta idéia aqui) de que de uma certa forma, estas mudanças resultaram
numa contra-reação e re-significação da medicina através das ciências psi (e sociais).
Mas o contexto geral também era importante. Novas formas de interiorização surgiram
como, por exemplo, a espiritualidade que substituia grande parte da religião e que
localizava deus dentro de cada um (“entrontre o seu deus interior!”). Ou, o fim da vida foi
cada vez mais individualizado. Nesta época, o termo “cuidados terminais” foi substituido
por “cuidados paliativos” com uma nova conotação, o autocontrole da dor e dos rituais
finais cada vez mais personalizados. (WALTER, 1994).

A pessoa interior na demência pode ser pensada como a formação dinâmica de uma
categoria moral de inclusão e exclusão e o processo contínuo de definir vida e morte, o
que queremos chamar de morte bio-social. Com isto, determinadas paisagens podem ser
esboçadas nas quais uma  pessoa com demência possa se constituir como pessoa.

A pessoa interior, vida e morte

A pessoa interior pode ser encontrada como tópico em todos os congressos
gerontológicos hoje em dia, mas há pouco tempo, também em encontros de orientação
biomédica. Existem diferentes abordagens – fenomenológicas, relatos de pessoas com DA ou
insight que pode ser medido (a diferença entre o que a pessoa  com demência diz versus testes
neuropsicológica ou relatos dos cuidadores como base de verdade) (cf. CLARE, 2002).

Fala-se da pessoa interior geralmente em relação a seres humanos que não são
capazes de falar por si mesmos (fetos, pessoas em coma ou algumas formas de
incapacitação). Reconhecer e resgatar este ser escondido atrás de sintomas e incapacidades
significa dar vida a pessoas que poderiam ser facilmente transformadas numa mera
“capacidade a ser morto” ou “vida pura” (“bare life”, veja AGAMBEN, 1998, p.114).
Desvelar esta pessoa interior prorroga vida em vida, mas ao mesmo tempo reestrutura a
vida (ROSE, 2001) de uma nova maneira. Prorrogar vida em vida pode ser discutido em
relação a uma morte social ou, como preferimos chamar: de uma morte bio-social.
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Uma pessoa pode ser simplesmente excluída de um grupo por prisão ou estigma, mas o
que nos interessa aqui é a forma que lida com condições ou tecnologias médicas que diminuem
a capacidade de pessoas de fazer parte plenamente de uma sociedade; que são consideradas não-
pessoas ou menos que uma pessoa. Chamamos isto de uma morte bio-social. Está na moda citar
Giorgio Agamben (1998), mas queremos enfocar somente um aspecto de seu trabalho – aquele
espaço sem direitos entre vida e morte que podem ser espaços geográficos (como campos de
concentração) ou espaços existenciais onde conta somente o corpo e não a pessoa. Estes “vivos
mortos” podem ser também as pessoas com uma demência, sob circunstâncias que estão
mudando, como veremos, porém de uma forma muito resumida.

Resgatando a pessoa interior

“É como num lugar muito, muito ruim e quieto, um lugar escuro” (Iris Murdoch
sobre os seus sintomas iniciais; fonte: Iris Murdoch Society website).

Os primeiros textos não-médicos sobre a doença de Alzheimer foram escritos por
“cuidadores” que lamentavam a perda da pessoa (sempre) amada em vida. As metáforas
usadas refletem bem a noção da não-pessoa que persistem até hoje. Livros como Alzheimer’s
disease: coping with a living death (WOODS, 1989) mostram esta tendência, como também
a seguinte poesia, publicada várias vezes nos anos 80 em jornais de cuidadores nos EUA:

Não mais você
Você não é mais você;
O  corpo é seu, uma concha,
A cabeça e a face a mesma,
Mas a luz desapareceu de seus olhos,
Janelas de uma casa vazia.
[...]
Você não é meu marido,
Nem eu sua esposa,
Sou apenas uma cuidadora.
E você?
Você não é mais você.5

(LOIS ELLERT, em Gubrium, 1986, p. 131-2)

Com o tempo, porém, alguns profissionais da saúde e cuidadores defendiam mais e
mais a existência de uma pessoa vivendo dentro de um corpo percebido como uma
“concha”. Livros como o de Diana McGowin(1993) surgiam (e podiam virar quase
bestsellers) onde a autora com o diagnóstico de demência precoce descreveu a sua própria
“viagem” (metáfora muito usada na literatura sobre a doença de Alzheimer). Numa parte
freqüentemente citada, ela desabafa:

Se não sou mais uma mulher, por quê ainda me sinto que sou? Se não vale mais a
pena manter-me, por quê o desejo? Se não sou mais sensual, por que ainda gosto
da textura de cetim e seda contra minha pele? Cada uma de minhas moléculas
parece gritar que eu, de fato, existo, e que a existência deve ser valorizada por
alguém!6 (p. 114)
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O relato de McGowin foi escrito nos anos 80. Em 2001, um livro do jornalista
Thomas DeBaggio, também diagnosticado como Alzheimer precoce, saiu, mas com um
conteúdo bem diferente. Nada indica que as pessoas em volta o vejam como uma não-
pessoa; ao contrário, são descritas como empáticas e compreensivas. Para ele, uma morte
biossocial está não somente ligada ao momento do desaparecimento total da memória,
mas antes de tudo com o fato de ser um peso para os outros.

Chegará o momento que eu não mais terei a experiência da dor de ver minha
mente deteriorar ao ponto da incompreensão. Então, quando os seres amados
que me rodeiam tiverem a indesejável tarefa de tomar conta de mim e me
proteger do perigo. Minha carga será comparável com aquela do verdadeiro
viver.7 (p. 102)

Na capa de McGowin, o rosto inteiro dela está gradualmente desaparecendo, na capa
de DeBaggio a metade do rosto é visível. Entre um diagnóstico que faz alguém com uma
demência desaparecer praticamente na totalidade para alguém que é o antigo eu, porém de
uma forma reduzida, existe uma história em que foram criados diferentes cenários éticos,
como Nikolas Rose (1998) chama os “[...] diversos apparatus e contextos em que uma
relação particular com o eu està sendo administrado[...]” (p. 194; trad. A.L.). Estes cenários
não podem ser descritos aqui em maior detalhe (cf. LEIBING, 2007), mas mencionamos
aqui alguns dos pontos que foram vetores para esta mudança: a doença de Alzheimer ficou
cada vez mais conhecida (cf. GUBRIUM, 1986; FOX, 1989) e virou a “doença do século”;
como conseqüência, médicos foram procurados mais cedo do que antes por pacientes
menos comprometidos; cuidadores e “psis” geralmente têm um contato mais extenso com
pessoas sofrendo de uma demência do que médicos cujo atendimento é curto e com um
foco em sintomas específicos (cf. LUHRMANN, 2001); profissionais de saúde que trabalham
dentro de um paradigma hermenêutico são treinados para trabalhar com a pessoa interior,
além dos pontos já mencionados de uma nova forma de “interiorização individualizada”.

Medicando a pessoa interior

Até agora falamos de “tecnologias humanas” (o outro [cuidador, terapeuta] como
objeto de ajuda). Gostaríamos de dar mais um exemplo da extensão da vida em vida, mas
através de objetos sociais – os remédios. Um outro impulso para delimitar vida e morte
biossocial vem da indústria farmacêutica que há pouco descobriu a pessoa interior. Um
foco relativamente novo nos “sintomas psicológicos e comportamentais da demência”
(SPCD) – a sigla na literatura inglesa é BPSD – (FINKEL, 1996; KURZ, 1998) na
verdade, é algo antigo, já que desde as primeiras descrições de Alois Alzheimer em 1906
estes sintomas faziam parte desta “categoria estranha” como ele descrevia no seu primeiro
relato o que mais tarde seria denominado “doença de Alzheimer” (ALZHEIMER, 1907;
MAURER; MAURER, 1998; JÜRGS, 1999). Os sintomas cognitivos, porém, sempre
estavam em destaque, o que Ian Hacking (1999) liga ao fato de que memória é mais fácil
de ser medida em comparação com comportamentos como irritabilidade ou ciúme.
(Auguste Deters, a primeira paciente de Alzheimer, sofria inicialmente de um ciúme
irracional do seu marido).

O novo interesse em “sintomas comportamentais e psicológicos” surgiu desde
1992. E em 1995, a Associação Internacional de Psicogeriatria (IPA) – com um



Tecnologias da pessoa e vida em vida

54

financiamento irrestrito da Jansen Pharmacêutica – organizou uma conferência de
consenso sobre o tema:

O desenvolvimento do Reconhecimento do Consenso sobre os Sintomas Psi-
cológicos e Comportamentais da Demência (BPSD) representa um primeiro
passo no sentido de reconhecer que estes são os sintomas predominantes da
demência e que é tão importante estudá-los e tratá-los como é estudar e tratar
outros aspectos das doenças demenciais.8 (IPA Washington Consensus
Conference: Defining Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia
(BPSD), 1996)

O psiquiatra Alexander Kurz (1998) escreve que a maior razão pelo novo interesse
é o efeito limitado que os nootrópicos e agentes colinérgicos têm sobre a cognição.
Outros sintomas, porém, podem ser tratados tanto com os remédios para demência,
como também com medicamentos tradicionais usados na psiquiatria. O primeiro remédio
para a doença de Alzheimer, Tacrine®, foi prescrito para problemas da memória.

Tacrine está sendo usado para tratar os sintomas iniciais e moderados da
doença de Alzheimer. Tacrine não vai curar a doença e não vai fazer parar o
progresso da doença. Mas, Tacrine pode melhorar a capacidade de pensar em
alguns pacientes com a doença de Alzheimer.9 (Medline plus 1998; italicos
nossos)

Drogas mais recentes enfatizam cada vez mais os sintomas comportamentais e
psicológicos e as atividades da vida diária (ADL). Na homepage de Pfizer, encontra-se a
seguinte descripção de Aricept® que antes da memória fala das ADLs:

Este tipo de medicamento agora pode ser adquirido: os inibidores de
acetylcholinesterase têm mostrado que eles conseguem estabilisar e ajudar a
diminuir a progressão dos sintomas da doença. Vários estudos mostraram
que estes medicamentos têm um impacto positivo nas atividades diárias, o funci-
onamento geral, inclusive a memória e a orientação de tempo e espaço. Outros
estudos mostraram que algumas dessas drogas poodem ser seguras e efetivas
durante um longo prazo de tempo, e retardar significantemente a piorizaçao
dos sintomas.10 (itálicos nossos, trad. A.L.)

O conceito do BPSD é fortemente ligado a IPA (International Psychogeriatric
Association). Numa publicação recente da IPA um autor definiu a doença de Alzheimer

como

caracterizada por uma deteriorizaçao na habilidade de performar as ativida-
des do dia-a-dia (ADL) e também a perda do funcionamento cognitivo e
mudanças de comportamento.11 (POTKIN, 2002; trad. A.L.)

IPA     publicou dois suplementos do seu jornal International Psychogeriatrics
(FINKEL, 1996; FINKEL; BURNS, 2000) e distribui material educacional para os
profissionais da saúde sobre o tema. Os sintomas que estavam na periferia da categoria
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“doença de Alzheimer” ou “demência” agora se tornaram mais centrais e algumas
conseqüências podem ser imaginadas:

1. Reconhecer e tratar estes sintomas significa definir uma pessoa além do seu
funcionamento cognitivo.

2. O envolvimento da indústria farmacêutica pode resultar numa medicalização
total da demência. Dois pontos podem ser observados: nas publicações especiais da IPA,
médicos estão escrevendo sobre tópicos de cuidados que antes foram tradicionalmente
parte do mundo “psi”. Além disso, é possível que um tratamento com remédios vire a
opção mais barata, especialmente em tempos de um budget de saúde cada vez mais
limitado. Os “psis” ficariam com os cuidados que consumiriam mais tempo.

Daqueles pacientes com uma demência que tinham BPSD, 70% aumenta-
ram os MM (Management minutes, minutos de intervençao), somente por
causa do BPSD […] Mesmo que a erradicaçao de todos os problemas de
comportamento numa populaçao institucionalizada com demência nao seria
muito realista, o lançamento de novos remédios para estes problemas possi-
bilita um maior controle[...].12 (O’BRIEN et al. 2000:55; trad. A.L.)

3. Uma mudança geral se torna possível, pois os sintomas cada vez mais são reduzidos
a uma neuropatologia, mesmo aqueles que podem ser reações de uma pessoa sofrendo.
Isto porque um reducionismo geral pode ser observado cada vez mais na psiquiatria
“ateórica”, embora isto não se aplique a todos os médicos. Concretamente, a fusão de
sintomas através de uma categoria como BPSD ou “funcionamento geral” para descrever
o efeito de certos remédios (cf. abaixo) pode ajudar a criar uma noção difusa do doente.
O grupo de experts da IPA não usa esta indistinção, mas divide os sintomas. Finkel (2000,
p.11, citando REISBERG, et al.), porém, escreveu no prefácio do suplemento da IPA
sobre BPSD: “there is thus evidence that BPSD is a distinct syndrome that should be
studied independently of functioning and cognition in clinical trials.” A leitura das
descrições de certos remédios para Alzheimer divulgadas pela indústria farmacêutica
aprofunda esta impressão.

REMINYL tem sido estudado extensivamente nos Estados Unidos e interna-
cionalmente em milhares de vezes com pacientes que têm a forma inicial ou
moderada da doença de Alzheimer [...] Nestes estudos, os pacientes tratados
com REMINYL geralmente melhoraram ou continuaram no mesmo estado
nas seguintes áreas:
functionamento geral; cognição (memória, pensar); atividades do dia-a-dia;
comportamento.13

(http://www.us.reminyl.com/consumer/galantamine/index.jsp, acessado em
2005, trad. A.L.)

Esta história pode ser contada como uma história de voracidade, de lucro como
o maior motivo para uma reformulação da categoria demência. De um outro ângulo, o
novo interesse nos sintomas comportamentais e psicológicos dirige o olhar de uma
administração da cognição para um melhor conhecimento de sintomas que são
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altamente perturbadores e muitas vezes resultam na institucionalização da pessoa
adoecida (KURZ, 1998). Muito do que Bernard Heywood (1994) escreveu sobre a sua
experiência nos anos 80 quando ele cuidou da sua vizinha Maria que estava perdendo
a memória, podia ter sido menos dramático se alguns dos seus sintomas (alucinações,
sono alterado etc.) fossem medicados com sensibilidade. Em conseqüencia, a dignidade
e a “pessoa interior” desta “pobre criança” – assim o autor chama Maria no livro – teria
sido preservada por mais tempo.

O impacto desta reformulação da categoria de demência ainda não foi
suficientemente estudado.

Conclusão

Este artigo sugere que falar sobre a pessoa interior na doença de Alzheimer significa
falar também sobre prorrogar vida em vida. Esta tendência relativamente nova tem sido
discutida através de duas forças estruturantes: as tecnologias do self vistas como definindo
uma morte biossocial e uma redefinição da pessoa interior e sua memória, principalmente
através das ciências psi.

1. Morte biossocial
O nosso argumento é que embora as delimitações entre vida e morte biossocial

estejam mudando, as novas sensibilidades nos cuidados de pessoas com a doença de
Alzheimer partem da mesma premissa: a pessoa interior – personhood – está sendo
concebida como uma essência interior, o resto do que um dia era completo. E porque este
resto é difícil de perceber como um novo inteiro, muitas abordagens de resgate à pessoa
interior são ligadas às “políticas da compaixão”. Sem dúvida, isto permite um cuidado de
pessoas geralmente muito agradecidas que poderiam ser tratadas como vivos-mortos. A
dificuldade é transcender a memória como elemento significante da identidade e a pessoa
interior. As muitas abordagens de resgate da pessoa interior não ganharam o suficiente
espaço neste artigo, uma etnografia mais detalhada é preciso.

2. Pessoa e memória
A pessoa interior, o eu e memória não são categorias naturais. Antropólogos

repensaram categorias como indivíduo, pessoa e self extensivamente. Uma vasta literatura
existe também sobre memória, porém nada se encontra sobre como desemaranhar esta
essência da pessoa e memória ou memória como portador de identidade. Teóricos dentro
do “movimento da pessoa interior” têm repetitivamente sugerido que memória é mais do
que uma atividade neuronal e devia ser definida como “interativa e não individualizada”
(p.ex., KITWOOD, 1997; BASTING, 2002). A questão é se este tipo de pensamento
pode ser desenvolvido se a sociedade em geral continua pensando memória como fator
identificatório dominante. O que nós, antropólogos, podemos fazer é apontar mecanismos
naturalizados dentro de determinados cenários éticos. Podemos compará-los e, com
isso, imaginar possíveis caminhos para estender vida em vida.

Uma possibilidade vem das ciências sociais. Alguns autores questionavam a
delimitação entre ser humano e objeto ou outro humano. Se, por exemplo, memória
fosse exteriorizada, o eu e o outro seriam menos exclusivos e delimitados, e o cuidador
viraria parte de um “cérebro social”. Isto, de uma certa forma, já está acontecendo: todos
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que trabalham com pessoas que sofrem de demência conhecem aqueles casais onde o
saudável funciona como uma “bengala mental” para o outro. Neste caso, o que se observa
é, por exemplo, uma constante reafirmação do dito através do parceiro (“não é assim?”,
“não é?” etc.) Uma pessoa vira o cérebro estendido da outra, embora as limitações disso
sejam óbvias, especialmente quando o relacionamento entre os dois nunca foi bom ou
pelo tempo limitado que um terapêuta – quando este assumir o papel da “extensão do
cérebro” – permanece com o cliente.

O mesmo acontece com objetos/próteses. Robert Davis (1989) descreve al-
gumas ferramentas que o ajudam a voltar a ser uma pessoa (parte de um
grupo, do mundo em volta dele) – de uma certa forma um “cyborg parcial”:
livros em fita-cassete facilitam a compreensão da leitura, mais do que um
texto impresso ou o uso do computador em vez de escrever à mão

É estanho que quando tento me comunicar por escrito e à mão, eu omito
palavras […] e faço rabiscos que somente a minha mulher consegue ler [...]
Foi uma grande surpresa para mim quando descobri que os meus pensamen-
tos pareceram mais completos na minha escrita quando usei uma máquina de
escrever [...] Agora sou capaz de escrever cartas e sinto que não estou mais
isolado do mundo, das pessoas inteligentes.14 (p. 97; trad. A.L.)

Este tipo de extensão (de vida em vida e do eu) por confundir as delimitações de
eu e outro, seria uma possibilidade de continuar a pensar a pessoa “interior”. Gostaríamos
de terminar com Emily Martin (1995, p. 269) que, baseando-se no trabalho de Donna
Haraway sobre cyborgs, escreve sobre este futuro possível, que na verdade já está
acontecendo em relação a próteses humanos e não-humanos: “Talvez seja o peso das
narrativas centradas no ser humano que nos prevenia de ver que a consciência humana
tem sido freqüentemente estendida para além das delimitações da pele. Talvez a
dominância da ideologia do individualismo no ocidente tem fechado nossos ouvidos
para maneiras como nossas identidades nunca foram sós.”



Tecnologias da pessoa e vida em vida

58

Notas

1 To say that technology is humanised nature is to insist that it is a fundamentally social
phenomenon: it is a social construction of the nature around us and within us [...] The
interpenetration of culture and nature here described is, in short, of the sort that Mauss (1967)
would readily call total[...] ( p. 244).

2 [...] it is critical to keep the individual person at the forefront. A worldwide movement is growing to
maintain the “personhood” of dementia patients, so easily lost in the language of neurological
diagnosis, management of symptoms, financial costs and care arrangements. As Tom Kitwood,
[...], explained: “A radically different approach has been gathering momentum, bringing with it
a quiet transformation of attitude and care practice[...] in many countries throughout the world
[...]. One of the most striking facts about   this convergence is that almost identical conclusions have been
reached by virtually independent routes [...]. The beginnings of a paradigm can now be discerned: while
its principles and practices aim to be thoroughly compatible with the well-attested findings of biomedical
science, the central difference is that its principal focus is the person, not the brain. (Remind Project
s.d.; itálicos nossos)

3 human being achieves a claim to life and medical resources only if he possesses certain
capacities, primarily cognitive abilities and self-consciousness. (1999, p. 309)

4 every human being, even one who lack capacities, is entitled to have a life. (p. 309)

5 No longer You

 You are no longer you;

 The body is yours, a shell,

 The head and face the same,

 But the light has gone from your eyes,

 Windows of a vacant house.

 [...]

 You are not my husband,

 Nor I your wife.

 I am only your caretaker.

 And you?

 You are no longer you.

(LOIS ELLERT, em Gubrium,1986, p.131-2)

6 If I am no longer a woman, why do I still feel I’m one? If no longer worth holding, why do
I crave it? If no longer sensual, why do I still enjoy the soft texture of satin and silk, against my
skin? My every molecule seems to scream out that I do, indeed, exist, and that existence must
be valued by someone!

7 At some point, I will no longer experience the pain of watching my mind deteriorate to a
point of incomprehension. Then the loved ones around me will have the unwelcome task to
look after me and shelter me for harm. My burden is slight compared to that of the truly living.
(p. 102)
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8 The development of the Consensus Statement on Behavioral and Psychological Symptoms
of Dementia (BPSD) represents a first step towards recognizing that these are core symptoms
of dementia and that it is as essential to study and treat them as it is to study and treat any other
aspects of dementing disorders. (IPA Washington Consensus Conference: Defining Behavioral and
Psychological Symptoms of Dementia (BPSD), 1996)

9 Tacrine (TAK-reen) is used to treat the symptoms of mild to moderate Alzheimer’s disease.
Tacrine will not cure Alzheimer’s disease, and it will not stop the disease from getting worse.
However, tacrine can improve thinking ability in some patients with Alzheimer’s disease. (Medline
plus, 1998; itálicos nossos)

10 Such medications are now available: acetylcholinesterase inhibitors have been shown to
stabilize Alzheimer’s disease and help slow the progression of the symptoms of the disease.
Several studies have revealed that these medications have a positive impact on daily activities,
behaviour, and overall functioning, including memory and orientation of time and place. Other studies
have demonstrated that some of these drugs may be safe and effective over the long-term,
significantly delaying the worsening of symptoms. (itálicos nossos)

11 [...] characterized by deterioration in the ability to perform activities of daily living (ADL) in
addition to loss of cognitive function and behavioral changes. (POTKIN, 2002; itálicos nossos)

12 Of those patients with dementia who had documented BPSD, 70% were moved to a higher
MM [management minutes] category solely because of BPSD.[…]. Although the possibility
of eradicating all behavioral problems in an institutionalized dementia population is unlikely,
the advent of new medications designed to treat these problems makes it more likely that at
least some level of control [...] might be possible. (O’BRIEN et al., 2000, p.55)

13 REMINYL has been studied extensively in the United States and internationally with
several thousand mild to moderate Alzheimer’s disease patients. […] In these studies, patients
treated with REMINYL generally improved or stayed the same in the following areas:

general function

cognition (memory, thinking)

activities of daily living

behavior

 (http://www.us.reminyl.com/consumer/galantamine/index.jsp)

14 Strangely, when I attempt to communicate in my own handwriting I leave words out, [...]
and write in a scrawl, legible only to my wife [...] Much to my surprise, the thoughts appeared
much more completely in the typewritten material [...]. Now I am able to write letters and feel
that I am not totally isolated from the world of intelligent people. (p. 97)
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4. As intermitências da vida: uma analítica da longevidade em
histórias da biotecnologia

Núbia Rodrigues, Annette Leibing & Pierre-Luc Saint-Hilaire

La finitude de l’homme se profile sous
la forme paradoxal de l’indefini
(FOUCAULT, Les mots et les choses, p. 325)

Era noite de Ano Novo e como rezava a tradição, muitas pessoas se arrumavam
para a festa, enquanto outras não esperavam raiar o novo dia. Provavelmente, rebentos
nasciam para algumas alegrias, conquanto familiares de moribundos preparavam-se para
velórios, choro, lamentações. Mas um fenômeno inexplicável alterou subitamente a
ordem natural das coisas, confundindo os hábitos, fazendo o luto coisa do passado. Por
“estranho capricho”, a “dentuça arreganhada” silenciosamente desapareceu, deixando a
vida suspensa por um fio e o país em pleno alvoroço.

Os percalços provocados por esta intermitência são narrados por Saramago (2005).
De momento para outro, todos os habitantes perdem o direito de morrer. Doença,
homicídio, acidente, suicídio, já não interrompem mais a vida. Mesmo as pessoas
“desenganadas pelos médicos”, de perdidas esperanças, são surpreendidas pela extensão
e renovação da existência. Ironicamente, ao avançar as páginas lemos o sonho humano de
imortalidade como se o olhássemos num espelho às avessas, porquanto morrer se torna a
obsessão dos habitantes do lugar. Quem quisesse se insurgir contra os ditames desta
imortalidade involuntária, e alcançar a vida eterna, porque morto, deveria atravessar
fronteiras, procurar descanso em outros costados; não tardaram a surgir aliciadores para
realizar traslados ilícitos. Em todo caso, quem se ocupava do planejamento e controle da
população, não escondia a perplexidade diante de uma balança potencialmente
desequilibrada: sem morte, ao cabo de algumas gerações, o país sofreria grave explosão
demográfica, problemas ambientais, crise no mercado de trabalho e previdência social.

E assim, o acalentado sonho de alcançar a vida eterna e saudável aqui na terra
ganhou contornos de pesadelo. Sem as ameaças da malvada, temor da doença; se dor e
sofrimento são agora lembranças e o acidente já não espreita os embriagados conduzindo
veículos em alta velocidade; os ofícios desempenhados por quem passou a vida se
ocupando da morte são condenados à inutilidade. Tornam-se obsoletos agentes funerários,
fabricantes e comerciantes de medicamentos, corretores de seguro, médicos, curadores,
benzedores, ministro da saúde, líderes religiosos e respectivas instituições sociais. O
arcebispo teme pela superação definitiva da religião, pois a morte levou consigo inferno
e paraíso. Sem almas para zelar ou encomendar, sem medo de inferno e desejo de paraíso
não há catolicismo que resista ao hedonismo desprovido de contraprestações. O primeiro-
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ministro tenta salvar o estado-nação, procurando nova prerrogativa de “cuidar dos
cidadãos”. Ironicamente, será preciso trazer de volta “a indesejada das gentes” e recolocar
o país nos trilhos da história – a morte é personagem essencial para nos entendermos
como gente, planejarmos e conduzirmos nossas vidas. E cientistas, biólogos, geneticistas,
pesquisadores de laboratórios e suas revolucionárias descobertas? Melhor extraditá-los
para outro país; quem sabe ainda travem batalhas contra doenças, sofrimento e morte,
conforme estavam habituados desde tempos imemoriais. Não insinuaremos o desfecho
para não estragar o prazer de quem se interessar pelo desenrolar desta ficção, aqui tomada
como um facho para iluminar algo sobre nossa vida irremediavelmente mortal. A paráfrase
apenas antecipa o modo pelo qual a narrativa altera a costumeira interpretação sobre a
ciência, à luz da analítica da finitude: ao invés da morte breve, a vida eterna torna-se grande
temeridade, problema a pedir solução.

Se imortalidade é uma quimera, ou até pesadelo, a longevidade se configura como
devir para esse indefinido de que fala Foucault. Neste texto, esboçamos uma analítica da
longevidade em analogia à analítica da finitude (FOUCAULT, 2005 [1966]), no horizonte
das chamadas ciências da vida, especialmente a biotecnologia, para melhor entender seu
lugar na sociedade contemporânea (KAUFMAN; MORGAN, 2005).

O termo biotecnologia recobre variados domínios: bioengenharia de alimentos;
obtenção de novos fármacos; transplante de órgãos; patentes médicas; biocapital;
biovalores. Assim, análises da “biotecnologia” na sociedade contemporânea serão sempre
incompletas dada à diversidade de práticas disciplinares tão distintas, como agropecuária
ou pesquisa com células-tronco envolvendo embriões humanos. Por isso, não analisaremos
práticas que envolvem a “tecnologia das substâncias vivas”, em si mesmas (LANDECKER,
2007), senão como alegorias para a longevidade numa dimensão conceitual.

Intermitências da vida

Um caso recente na biomedicina se assemelha ao relato de Saramago. Nada a ver
com ficção, mas de alguém nascido dois anos antes do escritor português. Henrietta
Pleasant veio ao mundo numa cidade da Virgínia, EUA, em 1920. Morreu em 1951,
vítima de câncer cervical, aos 31 anos, após adotar o sobrenome do marido David Lacks,
com quem teve cinco filhos. O óbito ocorreu no John Hopkins Hospital, em Baltimore;
o sepultamento num túmulo sem lápide na propriedade da família Lacks, em Lackstown
(SMITH, 2002). Viveu numa época sem legislação quanto a órgãos e tecidos extirpados
de pessoas em tratamento médico. Por esta razão, foram retiradas células do tumor que
consumiu seu último sopro sem conhecimento seu ou de sua família. O caso se tornou
mundialmente aclamado por ser a primeira cultura bem sucedida de material genético
humano, impulsionando o aprimoramento das técnicas in vitro já documentadas desde
início do século XX (LANDECKER, 2007, p. 59; LUNA, 2007).

Henrietta Lacks não imaginaria se tornar a primeira linhagem de células humanas
“imortalizadas” pela ciência, batizada por acrônimo do próprio nome, HeLa
(LANDECKER, 2007, p.128); tampouco ter contribuído para o moderno conceito de
medicina regenerativa. Não idealizaria os debates em torno da ética e regulamentação
para a manipulação de material genético humano, discussão bastante longe de se tornar
irrelevante. Uma mulher que jamais viajou para lugares não familiares, teve réplicas de
suas células espalhadas por laboratórios do mundo inteiro, devido à capacidade de
multiplicação, até o momento, inesgotável. Esta “diáspora” póstuma foi motivada pelo
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interesse inicial dos cientistas em entender a reprodução das células do câncer, objetivando
desenvolver medicamentos para interromper o processo; a linhagem foi também
amplamente utilizada para a pesquisa de vacinas, nos anos 1950. Em meados dos anos
1970, surgiram denúncias sobre outras linhagens de células contaminadas por HeLa. Em
conseqüência de manipulação inadequada, HeLa colonizou experimentos em laboratórios
de toda parte. Desnecessário mencionar o alvoroço provocado pelo escândalo (SMITH,
2002; LANDECKER, 2007, p. 168-70, 178). Em 1981, Anderson e colaboradores
anunciaram o mapeamento do DNA mitocondrial humano, a partir de um compósito
celular de tecido placentário e HeLa (ANDERSON, 1981; M’CHAREK, 2005), abrindo
novo horizonte para compreensão da genética populacional.

A morte de Lacks foi também interrompida em documentários, textos de jornais,
artigos científicos (O’BRIEN, 2001; M’CHAREK, 2005). Estudar HeLa(s) extrapolou o
interesse pelo câncer, tornando-se sinônimo do saber sobre a vida celular, oferecendo
desdobramentos para a citologia. A linhagem HeLa ganhou autonomia, socializou-se,
escapou da clausura do laboratório. A história criou precedentes para disputas por outras
linhagens imortalizadas (LOCK, 2001). Simbolicamente, através dessas histórias, a célula
se individualizou, tornando-se autônoma face à “vida plena” da pessoa. Adiante veremos
algumas narrativas sobre HeLa sistematizadas por Landecker (2007). Daí extrairemos
elementos para nossa analítica da longevidade, na interface entre morte e imortalização – – – – –
termo preferido à imortalidade, por ser derivado do verbo imortalizar e oferecer uma
idéia de ação com objetivo de alcançar, neste caso, a imortalidade pretendida para
substâncias vivas e conscientes de si. Por ser um substantivo, imortalidade é logo associado
ao antônimo, à condição mortal. Nesse sentido, é associada a um estado fixo; natureza
morta; monumento; algo que só pode ser concebido como memória social. A
imortalização, ao invés, é processo; transição; tentativa; anseio; projeto; meta; ou produção
discursiva. HeLa ilumina o último ponto, pois dizer que é imortal é pretender saber por
quanto tempo ainda se multiplicará. Ainda, é difícil afirmar que um punhado
exponencialmente replicado das células retiradas do câncer de uma pessoa seja a pessoa,
apenas pelo código genético em comum. Em todo caso, a discussão é estimulante para
nossa analítica da longevidade e será retomada neste texto.

Alguns anos após o falecimento de Lacks, Canguilhem publicou “La connaissance
de la vie”, compilação de artigos dedicados à análise da “relação universal do
conhecimento humano com a organização viva” (CANGUILHEM,2003 [1965], p.14);
um dos capítulos trata da teoria celular. Não sabemos se ele conheceu a história d’HeLa,
em todo caso, boa demonstração para as relações que procurou estabelecer: “a célula é
uma noção às vezes anatômica e funcional, [...] como material elementar e de trabalho
individual, parcial e subordinado. Valores afetivos e sociais de cooperação e associação
estão na base próxima ou distante do desenvolvimento da teoria celular”.
(CANGUILHEM, 2003 [1965], p.61). A história d’HeLa serve para mostrar o fascínio e
temor em relação às vidas no/de laboratório e como a linguagem cotidiana vai sendo
“infiltrada” por palavras e descrições científicas. Qualquer pessoa com alguns anos de
escola pode compreender a palavra célula, por exemplo, como fração de seres vivos e
meio através do qual se reconhece uma individualidade (HAUSKELLER, 2005).

A partir de 1998, uma classe de células vem se tornando popular na ordem da
mídia: as células-tronco (CT). No âmbito das investigações sobre novos fármacos, são
fundamentais para o desenvolvimento da “medicina regenerativa” (BROWN, 2003;
PRIEST; EYCK, 2003; GASKELL, EINSIEDEL et al., 2005). Conquistaram atenção
social após aparecerem como potencialmente terapêuticas para doenças degenerativas e
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incuráveis, como Alzheimer, Parkinson, Diabetes, Escleroses etc., tirando mais assuntos
ligados à biotecnologia do recôndito dos laboratórios. Neste artigo, discutimos a
longevidade através dos discursos em torno de pesquisas com CT, para melhor entender
o lugar desta “personagem” científica tão célebre na sociedade contemporânea, vista por
muitos como panacéia para quase todos os males. Compreender o conceito de
medicamento como objeto social1, não apenas produto médico, permite estender a
abordagem para os resultantes destas pesquisas (FAULKNER; GEESINK et al., 2003).
Como cientistas sociais, nos interessamos pela politização dos conceitos de vida e morte,
à luz da categoria “esperança”, como parte da socialidade contemporânea, a partir da
apreciação de questões nascidas das práticas sociais em forma de discurso (FOUCAULT,
1971; SAID, 1978; SHARP, 2007).

A vida privada do corpo como espetáculo da ciência

As investigações sobre medicina regenerativa ganharam destaque na indústria
biotecnológica geral, a partir dos anos 1990, impulsionadas pelos resultados do
Genoma e pela noção de corpo capaz de fornecer os medicamentos de que necessita
(LEITE, 2007; SCOTT, 2006), atraindo pesquisas científicas anteriormente dedicadas
a outros setores (MALERBA; ORSENIGO, 2002; FRANKLIN, 2003; BROWN;
KRAFT et al., 2006). A farmacologia bioquímica passa a auxiliar a medicina
regenerativa, alterando hierarquias e fluxos de investimento (ROBERT, 2006). Antes,
as pesquisas em genética descreviam características morfológicas, anatômicas e
citológicas das doenças, orientando a produção de novos fármacos. Para a medicina
regenerativa, ao contrário, a pesquisa genética procura os mecanismos potencialmente
auto-regenerativos das próprias células para colocá-los em operação. As CT enxertadas
são programadas para copiar o código genético do órgão a ser reparado, gerando
células idênticas às anteriores à doença ou lesão. É como se os enxertos despertassem
memórias nas células doentes, obrigando-as a voltar a momento anterior à degeneração;
espécie de “viagem ao passado” para reprogramar o futuro. A história de Henriette
Lacks nos faz lembrar destas relações entre os diferentes ramos da pesquisa em CT
porque estas últimas e aquelas do câncer compartilham a característica de auto-
reprodução, a ser conhecida e terapeuticamente controlada (CHABANNON;
CALMELS, 2007), com uma diferença: apenas células cancerosas se auto-reproduzem
“infinitamente” (LANDECKER, 2007, p.167).

Expressões lingüísticas tais como “poderão ajudar”, “poderão curar”,
“apresentam potencial para tratar” são encontradas em artigos científicos: “as CT
embrionárias humanas têm justificado até o momento as esperanças que haviam
suscitado” (HATZFELD; PEIFFER et al., 2006, p.5). O discurso da ciência se inscreve
sob prisma da promessa, esperança, qualidade de vida, longevidade, aprimoramento.
As CT podem ser meios  “para atenuar a dor física e psíquica, prevenir a doença,
melhorar a saúde, aprimorar a performance” (website Méos, 2006)2; nesta perspectiva
ampliam o conceito de medicamento, tornam-se objetos sociais porque permitem
vislumbrar a vida humana sob a mentalidade social contemporânea. São espécie de
liminal lives, (SQUIER, 2004) i.e., vida que se autotransforma processualmente. A
liminaridade é condição humana, desde a existência embrionária até a morte. Se é
desafio da ciência tornar este limite um evento distante, as CT representam esta
“tecnologia da esperança” (BROWN, 1998; 2003; BORUP; BROWN et al., 2006), ou
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“tecnologia da longevidade” (HOGLE, 2003; COOPER, 2006), a partir da qual a
morte por doença pode ser retardada. Contudo, se não é possível ser imortal ou se
auto-renovar ad infinitum, como as células de HeLa supostamente puderam revelar,
é viável tornar a vida mais longa. Por isso os discursos em torno das pesquisas com
CT podem ser lidos como tecnologias da esperança numa analítica da longevidade,
por mediar a finitude e a eternidade/imortalidade.

Na mitologia grega, a esperança manteve-se escondida na ânfora aberta por Pandora,
em obediência às determinações de Zeus, obcecado por punir os homens com um devir
terrível – pleno de tragédias, doenças, infelicidade e, finalmente, morte. Pandora está
também associada ao nascimento, à fertilidade, à ressurreição e à longevidade (VERNANT,
1982; 1999; 2006). Analogamente nascimento liga-se à herança, à memória, portanto, à
esperança e aos sonhos, matéria prima dos projetos, segundo Heidegger (2000 [1927]),
nossa condição existencial primordial. Pandora foi a primeira humana criada pelos deuses,
plena de qualidades, dentre elas, a sedução e a beleza; cheia de defeitos, dentre eles, o
poder enganador da sedução e da beleza. Se do seu vaso espalhou-se a doença, seu útero
gerou a vida. Nesse sentido, herança, memória e longevidade se realizam nessa imortalidade
virtual. Pandora é nascimento, morte; doença, sofrimento; é longevidade, mas não
envelhecimento. Dentre tantas associações, esta dissociação ressalta. Como pode o longevo
distanciar-se do velho? Na biomedicina contemporânea, pela prometida capacidade de
auto-renovação. Para Brown (1998; 2006a), os “discursos da esperança na biomedicina
moderna, tal como na escatologia religiosa, estão entrelaçados a uma significativa
inquietação em relação à morte e ao morrer. A compreensão cultural e negociação com a
mortalidade em si mesma é essência desta semântica da esperança” (BROWN, 1998,
p.22). Acrescentemos uma pitada de Heidegger (1927), na relação esperança-projeto-
tédio: se o projeto é esperança, o tédio é capitulação. Na análise filosófica das
biotecnologias, esperança e expectativa se inscrevem no campo semântico do projeto,
portanto, da vida; enquanto risco e incerteza estão na rubrica da morte ou, no mínimo, da
frustração (WEBSTER, 2002).

Numa análise de discurso de pessoas portadoras de Mal de Parkinson, ou seus
parentes, Leibing (2005; 2007) apresenta estratégias discursivas segundo as quais o risco
associado a tratamentos experimentais é submetido à esperança de alcançar a cura, ou
pelo menos, melhora. A incurabilidade de uma doença conduz a interpretações positivas
do risco e da incerteza, potencializando-os em função da esperança. Se, além de incurável,
a doença é degenerativa, esta avaliação se amplia e se baseia na falta de escolha para
aqueles que recebem um prognóstico nada alentador, sintetizando-se na expressão “ser
desenganado pelos médicos”, ou seja, nada há mais para perder. Se o engano é uma forma
de proteção, o desengano é a desesperança. Numa situação extrema, sem algo a escolher
ou perder, os riscos são subestimados em face do anseio por qualquer terapia, alento ou
expectativa de vida. Provavelmente, esta é a base para therapeutic misconception sobre a
qual trataremos adiante.

Brown (1998; 2003) propõe entender o fenômeno da hyper-expectations em
torno da esperança, tendo como plano de fundo as novas terapias celulares; ele destaca
o papel dos meios de comunicação no que se refere à produção desta “hype for hope”.
Os textos de divulgação científica traduzem para o grande público “a vida no
laboratório” a partir de uma linguagem de filmes de aventura: o desenvolvimento
lento e precário, os esforços perdidos, os resultados negativos, os efeitos secundários
indesejáveis, são geralmente transmutados em avanços que podem fazer renascer a
esperança para milhões de pessoas que necessitam de tratamentos sofisticados3. A
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esperança é portanto a “prima-dona”, sob as “luzes da ribalta”, enquanto a incerteza,
a angústia, a frustração, os fracassos são mantidos nos bastidores. Por este motivo,
pesquisadores deveriam exercer rigorosa vigilância em relação à divulgação científica,
limitando informações através das quais a esperança poderia ser compreendida como
mercadoria e substância de discursos que trazem embutida a promessa de
imortalidade, não como distopia, mas como qualidade de vida intrínseca à longevidade,
combinação sedutora para sociedades pautadas pela ética de realização individual e
reconhecimento pessoal. Quando o mau prognóstico corresponde ao desengano, a
esperança é a única que não morre e ressurge como mercadoria, cotada num mercado
de futuros (RAJAN, 2006). Embora os meios de comunicação e os próprios
pesquisadores sejam corretores destes biovalores, esta relação não pode ser entendida
de modo simplista (PETERSEN, 2002; 2005; BROWN, 2003; PRIEST; EYCK, 2003;
GASKELL et al., 2005; LEYDERDORFF; HELLSTERN, 2005).

As metáforas nos meios de comunicação expõem outras filigranas deste discurso.
Num artigo encontrado num website4 de uma instituição de pesquisa, as CT foram
comparadas ao curinga, personagem mais flexível do baralho porque pode ser colocado em
lugar de qualquer carta, adaptando-se às combinações exigidas pelo jogo. É fácil imaginar
esta analogia estimulando sonhos e anseios daqueles que sofrem de doenças sem cura ou
cujos tratamentos são pouco eficazes, caros ou fisicamente insuportáveis. Infelizmente, o
estado atual dos estudos clínicos nos destacam outra peculiaridade do curinga, em jogos
como biriba: a carta salva o jogador numa situação limite, mas “suja” o jogo, quando
corresponde a um naipe diferente daquele da canastra, ou quando se trata do mesmo naipe,
caso as cartas sejam acima do número oito. Os enxertos realizados com CT, tal como um
curinga numa canastra de biriba, são bastante adaptativos, mas ironicamente podem oferecer
o risco de desenvolvimento de tumores. Pesquisar “os problemas práticos e potencialidades”
das CT embrionárias humanas consiste justamente em reconhecer esta liminaridade
(HATZFELD et al., 2005). As CT são maleáveis; vantagem e ônus que impõem limites à
idéia de encontrar no corpo humano a cura para doenças endógenas. Neste contexto, se os
pesquisadores divulgarem os riscos dos experimentos com CT, colocarão o procedimento
sob suspeita. Por conseguinte, talvez haja um consentimento não explícito entre os meios
científico e de comunicação, para que as pesquisas sejam apresentadas de maneira positiva,
para evitar abalos na confiança social, importância do assunto e investimentos na investigação.

Igualmente é preciso resolver os problemas éticos relacionados às questões sociais
(SCHMIDT et al., 2004; HOEYER, 2006). Mas nossa reflexão não pretende dar conta de
todos os aspectos do conhecimento científico e aplicações técnicas até o momento
produzidos sobre CT. Antes, nos interessam as categorias dos discursos relacionados às
pesquisas, para melhor conhecer seu campo gravitacional e as mentalidades sociais atraídas
para sua órbita, a intensidade dos debates e retóricas condensadas em torno de práticas
múltiplas. Suscitam polêmicas pelas crenças, críticas ou esperanças, algumas vezes,
exageradas; articulam em torno de si grande fluxo de capital financeiro (MULKAY,
1993); por isso constituem assunto sociopolítico relevante.

Vida longa para HeLa: crônicas de uma morte gloriosa

“quando a indesejada das gentes chegar [...] talvez eu tenha medo [...]”
(MANUEL BANDEIRA, Consoada.)
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“Ninguém entra na glória sem padecimento” (RODRIGUES, 2003, p.64). Com
estas palavras, Miguel do Matão, resumiu a longa história de sua vida e sofrimento como
líder religioso de uma casa de culto afro-brasileiro, do interior da Bahia. Glória é
recompensa, reconhecimento social pelo sacrifício. O leitor interessado pelo assunto
sabe ser este um tema recorrente nas narrativas dos mártires de variadas estirpes. O feito
glorioso é tornado público através dum recontar enaltecedor e compassivo. Memória é
ato narrativo; batalha contra o esquecimento do nome, proeza, biografia. Não vamos
generalizar a relação padecimento-glória, através de narrativas de sofrimento como forma
de elevação espiritual ou reconhecimento social, pois existem outras maneiras mais
aprazíveis e narcisistas para uma pessoa se tornar célebre. Em qualquer situação, a glória
depende do reconhecimento dos pares, do discurso de cronistas, narradores, analistas,
pesquisadores. O registro eleva o fato pessoal à condição de monumento social, algo
digno de nota, reinterpretação oral, escrita, visual através dos tempos, elementos
fundamentais para entender a longevidade.

Nesta parte tomaremos pontos nas narrativas sobre Henrietta Lacks, a partir de
dois capítulos de Landecker (2007), num livro dedicado “à história de idéias e práticas
do século XX sobre plasticidade e temporalidade das coisas vivas [...] [e] como novos
objetos biotecnológicos tais como linhas celulares que se proliferam incessantemente
afetam conceitos de individualidade, imortalidade e hibridez” (p.1, itálico
acrescentado). Nos interessa amiúde a tríade vida-morte-imortalidade de Henrietta
Lacks, através da “imortalização” de HeLa, quanto às relações conceituais elegidas
pela autora para conferir sentidos à sua maneira de ler e interpretar fatos históricos e
respectivos discursos. Sua narrativa recorta eventos memoráveis e de repercussão
mundial para a história da célula. Ela compõe sua exposição a partir de objetos
recolhidos em campos disciplinares tais como a virologia, a embriologia, a
cancerologia, a reprodução assistida, no contexto de laboratórios norte-americanos.
Por exemplo, apresenta um resumo das batalhas científicas em prol da vacina contra
a poliomielite, na primeira metade do século XX; o capítulo culmina com o sucesso
de George Gey e equipe, ao cultivar e distribuir as linhagens HeLa, no John Hopkins
Hospital, Baltimore.

Informações sobre a vida de Lacks foram pontualmente apresentadas no início
deste texto. E sobre a linhagem HeLa, por instantes, basta dizer que foi crucial para a
eliminação da poliomielite, pois permitiu o teste da vacina em larga escala, sendo
muito mais barata que outros experimentos e mais eficaz porque geneticamente
compatível com seres humanos (LANDECKER, p.136-7). Rapidez de reprodução e
baixo custo de manutenção são duas vantagens dessa linhagem cuja diáspora alcançou
600.000 culturas nos primeiros 21 meses de replicação em massa (LANDECKER,
2007, p.136). Como efeito secundário da vacina, desenvolveu-se novo ramo de comércio
e serviços: produção e distribuição de material laboratorial, prenúncio para o
“biocapital” (RAJAN, 2006) e “economia de tecidos” (NOVAS, 2006; WALDBY;
MITCHELL, 2006). Vida longa para HeLa...

Nosso interesse se cruza ao de Landecker nestas indagações: o que significa a
“imortalidade” d’HeLa? Por que o material genético foi “personificado”? Como a
identidade da mulher subordinou-se à das células cancerosas que consumiram sua vida?
Partamos para as narrativas...

Primeira: amostras de câncer cervical retiradas do corpo de uma mulher se
reproduzem e revolucionam concepções e práticas científicas do pós-guerra.
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Segunda: dona de casa tornou-se heroína da biomedicina dos anos 1950,
contribuindo para a futura erradicação da poliomielite. HeLa era personagem de estudos
variados, desde bioquímica, radioterapia ou astronomia (LANDECKER, 2007, p.165).

Terceira: HeLa quase se transforma numa praga, contaminando experimentos em
laboratórios do mundo inteiro, desde o início de sua diáspora, nos anos 1950 (p. 168).

Quarta: anos 1960, HeLa era uma mulher afro-americana explorada por cientistas
brancos. A síntese entre a narrativa racial e a da contaminação produziu a subnarrativa da
miscigenação perigosa (p. 169).

Quinta: anos 1970, HeLa é autônoma, refratária ao controle científico. Nas
entrelinhas, estas células “incansáveis”, “vorazes”, altamente plásticas e adaptáveis, são
também “promíscuas” (p. 171).

Sexta: anos 1980, HeLa e sua família não tiveram os benefícios financeiros ou
reconhecimento social equivalentes às contribuições proporcionadas à ciência. O
enquadramento desta narrativa é a discussão sobre direito individual e patrimônio
genético. Bem-vindos à era do biocapital profissional.

Enquanto as expõe, Landecker incomoda-se com a personificação de HeLa, em
lugar de Henrietta Lacks. Para ela, trata-se de “manter a singularidade do único (pessoa)
e a multiplicidade de muitos (células) numa só imagem para agregar as novas
possibilidades técnicas de reprodução massificada de células e sua distribuição no espaço
e no tempo” (p. 177). De nosso horizonte, é uma aproximação entre um objeto de ciência
e uma vontade de viver longamente, especialmente porque, segundo Landecker, cientistas
e leigos a personificam. Independentemente dos sentidos contextuais e pragmáticos,
talvez a persistente imagem humanizada atribuída às células “imortalizadas” revele nossa
inveja d’HeLa: autônoma, fascinante, célebre, polêmica, longeva e constantemente auto-
renovada. Verossimilhança, auto-reconhecimento ou vontade que HeLa forneça algum
elixir da vida. Nesse caso, a relação metonímica entre HeLa e Henrietta Lacks constitui
poderosa metáfora para a longevidade, plenamente capaz de fazer nascer ou fortalecer o
mito (BLUMENBERG, 2003) da inesgotável possibilidade de auto-regeneração, ou
retorno à eternidade desfrutada pelos homens antes da separação em relação aos deuses;
tempos em que não se conhecia a morte, o trabalho, o desgaste físico e a vida era quase
idílio. Se HeLa é humana e potencialmente imortal, logo existe uma luz no fim do túnel
para nos afastarmos dos mortos e a personificação seria pano de fundo ideal para pesquisas
em CT.

Mas por que o nome Henrietta Lacks ficou tanto tempo em segredo? Pensemos
sobre a história. Tudo se passa como se uma vida tivesse sido conscientemente sacrificada.
Uma mulher ironicamente se torna heroína pelo mérito de seu algoz. Seu padecimento
foi recompensado pela glória de suas células revolucionárias à medicina. A neoplasia que
ceifou uma vida, suspendeu a morte ou livrou da paralisia milhões de crianças em todo o
mundo. Aqui HeLa ganha autonomia e engole o indivíduo Henrietta Lacks. Nesse tipo
de narrativa, Henrietta Lacks é duplamente imortal: nas réplicas das células anormais e
igualmente cristalizada nos ecos narrativos; primeiramente, identidade fragmentada em
HeLas espalhadas pelo mundo; após, unidade Henrietta Lacks artificialmente
reconstituída na projeção de sua massa corporal (WALDBY; SQUIER, 2003), estimada
em quatrocentas vezes o valor original, se fosse possível somar as amostras e excluir “os
descendentes heterogêneos do tecido da primeira biópsia” (LANDECKER, 2007, p.177),
e substâncias químicas usadas para cultura e preservação.

Relembremos a diferença entre imortalidade e imortalização. Dizer que HeLas
são potencialmente imortais porque foram submetidas à conservação e multiplicação
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não significa dizer que são, de fato, células imortais. Caberia acrescentar a noção de
eternidade, pois corresponde à atemporalidade de não ter começo ou fim; ou à
atemporalidade apenas em relação ao fim. De modo caricatural, a história de Henrietta
Lacks poderia ser bastante linear e ordinária: nasceu, cresceu, se reproduziu, morreu.
Começo e fim bem marcados conduzem à analítica da finitude. Mas, por intermédio da
tecnologia, as células reproduzidas e conservadas até nossos dias suprimem a
linearidade: Lacks morre, se reproduz, se reproduz, se reproduz... Do linear da vida à
espiral da morte, ela se faz eterna. Impossível ser imortal? Seja “eterno enquanto dure”.
O eterno diminui a perturbação da dupla suspensão do tempo de vida e de morte. Em
seus milhões de amostras Henrietta, ou melhor, HeLa, é eterna em sua fragmentação.
Na metáfora da “imortalidade” as células engolem a mulher por sua pluralidade, como
se fossem as vidas cabíveis numa biografia; Henrietta é singular, assim como a morte;
inevitável enunciação de nossa finitude. Enquanto nos aproximamos de HeLa, uma
utopia, tentamos nos afastar de Henrietta, nossa certeza indefinida. Enquanto não
soubermos ser “chegada a hora”, gostaríamos de multiplicar nossa vida. Como os milhões
de amostras? Nem tanto, pelo menos como força, potencialidade, porque “a força
tornou-se a figura moderna do ser. O ser se deixou determinar como uma força calculável
e o homem, [...] ao ser escondido sob esta figura da força, se auto-representa como uma
potência quantificável” (DERRIDA, 1999, p. 59, itálico no original). Aqui a poten-
cialidade da célula se estende à pessoa; do potencial de multiplicação (a dimensão
quantificável de Derrida) à potencialidade de realização existencial diante do indefinido
(de Foucault). Somente assim, talvez não tenhamos medo quando a “indesejada das
gentes” (de Bandeira) se apresentar diante de nós.

Henrietta Lacks, melhor, HeLa... Durante anos, o nome da “sacrificada” foi mantido
em sigilo. Para muitos, exigência ética da pesquisa. Para Derrida (1999), exigência da ética
do sacrifício, ambivalência entre segredo e responsabilização. Em Donner la Mort, ele fala
sobre o segredo do nome daquele que doa, como generosidade, amor infinito e bondade em
relação ao beneficiário da doação. Neste caso, morrer para o outro é impor ao “sobrevivente”
a responsabilidade por esta morte/vida doada, sem significar morrer no lugar do outro, pois
a morte é fenômeno singular. A consciência da morte nos humanizamos e nos torna
responsáveis por nossa existência, pois somente “um mortal é responsável” (DERRIDA,
1999, p.64). Assim, se explica porque o acrônimo HeLa perdura e não nome humano. Se
uma vida humana foi sacrificada pela humanidade, logo, todos seríamos tributários desta
generosidade que nos obriga à reciprocidade. Mas ao prevalecer a imagem dum conjunto
ilimitado e inespecífico de células, nossa responsabilidade pelo sacrifício e obrigação perante
a “mort donnée” desaparecem junto com a pessoa Henrietta. Talvez, por isso, não houve
recompensa financeira para a família Lacks, não apenas porque HeLa nunca foi patenteada
e sem patentes é difícil dimensionar um valor econômico (LANDECKER, 2007, p.172) à
altura dos benefícios obtidos através da doação. Mas pela dificuldade em aceitar o sacrifício
involuntário sem se sentir responsável.

Pode ser mais fácil assimilar a imagem de um amontoado de células que aceitar
um corpo transubstanciado. Transferir a identidade de Henrietta para células infinitamente
multiplicadas seria quase fabricar hóstias sagradas que representam o corpo sacrificado
fundador do cristianismo. Ao aceitar a hóstia o fiel católico assume a culpa pela morte de
Cristo. Mas ao estendermos a língua para gotinhas da vacina antipólio, por exemplo, ou
outro benefício permitido por HeLa, estas células autônomas e impessoais, não sentimos
culpa pela morte de Henrietta.
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HeLa e identidades geneticamente modificadas

A história também fascina pela onipresença. Auxilia a imaginação sobre um sopro
de vida após o último suspiro. Para as tradições religiosas dualistas, enquanto o corpo
repousa sob a terra à “espera a Ressurreição”, “a alma está à mercê das alegrias celestiais
ou das penas do inferno” (ARIÈS 1977a, p. 287). HeLa não está no céu ou inferno;
tampouco no limbo ou purgatório. HeLa está nos laboratórios, no mundo inteiro, em
plena atividade. Assim, pensar nos caminhos percorridos por HeLa satisfaz esta
curiosidade em relação à unidade Henrieta, simbolicamente extensível ao gênero humano.
Espécie de vida pós-morte.

Mas será possível manter a unidade, identidade, entre HeLa e Henrietta, o indivíduo,
suas experiências sociais, sua biografia? Como superar a descontinuidade temporal entre
o indivíduo e a célula? Observemos células cultivadas em laboratório e utilizadas em
transplantes. Quando separadas do corpo de origem e enquanto esperam ser transplantadas,
entre a coleta, o cultivo, as células ganham autonomia; exigem legislação para amparar
estas relações entre o biologicamente possível e o socialmente aceitável. Servem como
baliza, por exemplo, os conceitos de biocompatibilidade entre doador e receptor e morte
cerebral fundamental para decisões médico-legais no contexto de transplantes de órgãos
(LOCK, 2002a; 2002b; 2004; SHARP, 2007).

Os transplantes de CT se baseiam numa mimese. O enxerto deve “imitar”, “copiar”,
a identidade genética do receptor e “aprender” a viver pacificamente no novo endereço,
diminuindo o risco de rejeição. Mas tal aprendizagem não é evidente; em alguns casos,
pode haver rejeição anos após um transplante, e enxertos de CT podem favorecer o
surgimento de câncer ou doenças auto-imunes. Gallagher e Forest (2006) encontraram o
dobro de ocorrências de formas de câncer entre pessoas que haviam sido submetidas à
terapia celular para alguns tipos de leucemia. Quando o enxerto ultrapassa os limites do
que é esperado ou para o qual havia sido programado, a célula é vista como “rebelde” em
relação à tecnologia disponível. Conseqüência de um “aprendizado” deficiente? Não se
sabe. Falta de controle? Talvez não se possa controlar células tão autônomas quanto
diferenciáveis. Entre a alteridade desejada e a alteração a ser evitada há longo caminho a
percorrer. Talvez venha daí o fascínio duradouro em relação à HeLa: sua metamorfose,
sua insubordinação.

Mas este não é o único problema de “aprendizagem” das células. Num ensaio
clínico, em vias de ser conduzido no Baylor College of Medicine (Texas),  Brenner e
equipe tentam combater efeitos secundários de transplante halogênico de CT para anemia
Fanconi. Consiste no problema conhecido como graft versus host disease, termo que descreve
o ataque das células enxertadas aos diferentes tecidos do corpo receptor: “quando novas
CT (enxerto) reconhecem as diferenças entre “tecidos do corpo do paciente (hospedeiro)
e do doador, as células enxertadas podem atacar os órgãos do hospedeiro, primeiramente
a pele, o fígado e os intestinos”5. Ironicamente, o corpo não rejeita as células estrangeiras,
mas o enxerto se torna um “colonizador”, toma à força o território, submete física e
politicamente a população previamente existente, tratando-a como inimigo a ser
enfrentado e derrotado.

O aprimoramento das técnicas de autotransplantes, usando células autólogas,
resolveria o problema de rejeição e a polêmica quanto ao uso de embriões humanos em
pesquisas, pois usaria material “ethically cleaned” (FAULKNER et al., 2006). Por outro
lado, não elimina o risco de câncer ou condições médicas pouco conhecidas,
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particularmente patologias auto-imunes, nem resolveria outros problemas relacionados
aos estudos clínicos, tal como a therapeutic misconception, tendência freqüente entre
voluntários de ensaios que, muitas vezes, não se dão conta dos riscos de agravamento da
doença pois não diferenciam o estudo experimental de um tratamento clínico
(APPELBAUM et al., 1982; LIDZ et al, 2004).

Essas duas situações mostram que hype for hope deve dar lugar a hype for prudence.
Mas chama atenção a contribuição dos cientistas sociais para a hype que pretendem
criticar. A literatura em Science & Technology Studies (STS) oferece exemplos quando
exagera o potencial das tecnologias recentes para modificar mentalidades sociais,
esquecendo-se do primado da sociedade sobre a tecnologia. As entranhas do corpo humano
expostas através de aparato tecnológico contribuíram para alterar as definições de normal
e patológico; expandindo os limites da compreensão sobre o corpo no tempo e no espaço.
O que era escatológico desperta nova curiosidade e, com o tempo, pode se tornar natural6.
A circulação e popularização do saber biomédico transformam as avaliações sobre riscos
e cálculos comumente associados às definições de saúde e doença.

Mas será que Webster (2002) está correto ao perguntar se “a saúde e a tecnologia
médicas tem se transformado dramaticamente através da emergência de técnicas e ciências
mais complexas?” O fenômeno não parece tão recente e exclusivo do nosso tempo. Se
acompanharmos Foucault (2004a), recuaremos esta interferência, pelo menos, ao século
XIX, quando métodos estatísticos passaram a ser empregados para agregar virtualmente
massas de indivíduos em taxonomias biopolíticas (FOUCAULT, 2004b). Assim, qualquer
técnica ou prática pode ser tomada como “tecnologia” para intervir sobre vidas individuais
ou populações, em escalas variadas. A tecnologia não é, nesse caso, oposta ou ameaçadora
à dinâmica social, nem é força exterior imposta à sociedade. Contemporâneo de Foucault,
Gilbert Simondon (1964) argumenta algo semelhante, por caminhos distintos. Para ele,
a oposição tecnológica versus social subordina o segundo ao primeiro e é resultado de
incompreensão incessantemente reproduzida por certo humanismo, fundamentado nas
noções de autenticidade e singularidade humanas. Acrescentamos outra oposição:
tecnológico  versus natural e curiosamente o social é incorporado ao natural. E assim,
uma nova expressão do biopoder (ZUSS, 2000) passa a ser entendida como diferença
naturalizada. Desse modo, compreendemos porque autores como Franklin, Waldby,
Webster, interpretam a tecnologia como realidade quase autônoma e suprema em relação
ao social. Em alguns casos, é ameaça; em outros, altera radicalmente a suposta capacidade
natural do social para se auto-organizar. Interpretação paradoxal? Questão de referencial
teórico? A crítica à retórica da esperança deveria admitir o otimismo excessivo em relação
às aplicações terapêuticas das pesquisas, pois atribuir às CT poder de transformação
social sem que tenham sido amplamente aplicadas, é, no mínimo, superfaturar sua
importância. Fascínio pelo objeto de estudo...

Tanto Foucault quanto Simondon, ao contrário, consideram a “técnica” como
prática social, aproximando-a da arte, do saber fazer, entrelaçando-a na concretização e
realização “tecnológicas”. Ao contrário de Franklin (2003), podemos imaginar a vida
antes de Dolly, mas não antes da técnica, desde as primeiras ferramentas intencionalmente
confeccionadas, nos tempos remotos, nos confins do continente africano. Também parecem
deslocadas as discussões que renovam a dicotomia natureza versus cultura. A segunda
estaria para a tecnologia, ou transformação radical da natureza; e a primeira englobaria o
social. N’O Nascimento da Clínica, Foucault expõe a prática clínica como forma de ordenar
e regular o social. Igualmente, o surgimento da psiquiatria relaciona-se à administração
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sanitária. Para Rose (1998), interpretação semelhante pode ser estendida à psicologia,
disciplina normativa do comportamento individual e social. Os chamados medicamentos
psiquiátricos de última geração têm servido para emular novas formas de individualidade,
numa era, por assim dizer, pós-psicoterapia. Mas isso não significa fundar novos indivíduos
ou nova sociedade; ao invés, representam apenas novas formas de mediação ou dispositivos
de controle.

A psicanálise, os antidepressivos, foram o avatar do “cuidado de si” na perspectiva
psicossocial. A medicina regenerativa, isto é, baseada num corpo que se reprograma e pode
fornecer os meios para sua auto-regeneração, vislumbra outro “cuidado de si”, a
“bioautonomia”: autonomia sociopolítica, psicológica, escolha racional e comportamento
responsável e de recursos biológicos do próprio sujeito. A longevidade seria a recompensa,
minimizando decadência do devir. Assim,  novas formas de “governo de si”, voltam-se para
outras dimensões fenomenológicas do corpo: “o soma, [...] a carne, órgãos, tecidos, células,
seqüências genéticas e corporalidade molecular”; influenciam nossa autocompreensão e
auto-administração “como seres humanos” (ROSE, 2007, p.105). Modifica-se a mediação
entre as instituições sociais e o corpo sem reformulação radical das finalidades. Por isso,
expressões como “a vida agora parece estar aberta à formatação e reformatação” (WALDBY,
2002, p. 315, itálico acrescentado) ou “a vida tornou-se diferente após Dolly no sentido
social e biológico do termo [...]” (FRANKLIN, 2003, p.105) soam exageradas, vindas de
cientistas sociais que pretendem criticar a hype for hope.

Longevidade e células-tronco: a biomercadoria

Entre os prodígios de HeLa já citados – erradicar doenças, gerar polêmica e
discursos, dentre os quais imortalidade como metáfora para nossa analítica da longevidade
–, está a instauração da prestação de serviços para pesquisa científica; ou de como material
genético entrou para a bolsa de valores. A vida in vitro ofereceu nova perspectiva à
economia globalizada. Cooper (2006) fórmula análise marxista sobre o biovalor a partir
da relação entre escassez de recursos naturais; entressafra na descoberta de novos fármacos;
e envelhecimento da população face à queda nas taxas de natalidade, como condições de
emergência para pesquisas em CT e conseqüente especulação financeira.

Sujeito às flutuações do mercado, o biocapital entra no jogo especulativo inerente
ao sistema capitalista. Ao analisar a biopolítica, Foucault (2004b) considera a relação
homem-saúde como modos de acumulação de vitalidade, fenômenos coextensivos à
produção capitalista. Se estendermos esta análise ao nosso assunto, a célula será o avatar
desta vitalidade a ser recuperada. A longevidade marca o continuum células-ordem social
e os biovalores emergem como mercadorias economicamente importantes, pois regenerar
significa viver mais e melhor.

Um paralelo entre a capacidade de auto-regeneração do corpo, com enxertos de
CT, e a força de trabalho no regime de produção capitalista, permite estender o conceito
de mais-valia à produção de biovalores. Esta passagem de uma força de trabalho apoiada
no corpo como um todo à outra baseada na vida celular evidencia novo meio de exploração
dos “recursos humanos”: a plasticidade e a capacidade de regeneração são o futuro do
humano entre a potencialidade e a mercadoria.

Infelizmente quando saúde se torna mercadoria gera uma hype for hope bastante
perigosa. A pujança econômica da indústria farmacêutica e biotecnológica atual nas
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bolsas de valores evidenciam a ambivalência na divulgação das novidades ou pretensas
revoluções científicas envolvendo CT. Talvez os cientistas façam “vista grossa” para os
perigos dessa hype, pois assuntos médicos considerados prioridade em saúde pública
atraem pesquisas e recursos financeiros (MALERBA; ORSENIGO, 2002; FRANKLIN,
2003; WOLINSKY, 2005; RAJAN, 2006). Do ponto de vista sociopolítico países como
China, Brasil, Índia, tem investido em pesquisas desta natureza para garantir acesso a
estas tecnologias e escapar do domínio das empresas de biotecnologia dos países ricos,
proprietárias da maioria das patentes de terapias genéticas já produzidas (VOLTARELLI,
2005; CESARINO, 2006). Objetivos políticos orientam decisões científicas, aprendizado
da querela dos medicamentos genéricos no contexto da AIDS (CHIRAC, 2000; COMBE,
2003; BIEHL, 2004; COHEN; LYBECKER, 2005).

Por fim, retomemos o conceito de envelhecimento da população. Quem quiser ter
idéia de gravidade deve ler Saramago; encontrará o primeiro-ministro desesperado pela
calamidade nos “lares do feliz ocaso” superlotados de idosos, a exigir “cada vez mais
gente para tomar conta deles [...], uma massa gigantesca de velhos lá em cima, sempre em
crescimento, engolindo como uma serpente pitão as novas gerações”. Sem dúvida, “é o pior dos
pesadelos que alguma vez um ser humano pôde haver sonhado [...] antes a morte que tal
sorte” (SARAMAGO, 2005, p. 34, itálico acrescido). Se for cumprida a promessa de
corpos regenerados a partir de material geneticamente compatível, o envelhecimento
não mais será problemático dos pontos de vista social e pessoal. A morte não seria
intermitente, mas potencialmente facultativa. Assim, a recarga na força vital de uma
pessoa beneficiaria sua capacidade produtiva sem ameaçar as novas gerações. Isto já
justificaria o investimento massivo em pesquisas que prometam minimizar este cataclismo
social. Sem dúvida o envelhecimento da população representa um impacto importante
para a economia; brilhante análise de Cooper; mas ela se restringe à “infra-estrutura”.
Procuremos outras nuances. Na perspectiva individual, envelhecer é caminhar para o
“desconhecido”, deixando atrás o paraíso terrestre que ajudamos a construir; motivo de
angústia e medo da “indesejada das gentes”. As pesquisas com CT representariam essa
luta entre uma espátula paciente que restaura a moldura e a pintura contra a foice do
tempo da qual não podemos escapar. Estas células seriam um bisturi que devolve aos
corpos maduros o frescor dos primeiros frutos. O equilíbrio na balança populacional,
permitindo às pessoas trabalharem por mais tempo e viverem com mais saúde, seria
ganho secundário à realização prática de um ideal hedonista que não pode ser
menosprezado. Somos seres para a morte, como disse Heidegger, mas o envelhecimento
é a intermitência da vida indesejada, lenta, implacável e universal.

Não somos inocentes ou cegos frente à ganância das indústrias farmacêutica e de
biotecnologia; à corrida de cientistas por prestígio e reconhecimento; ao interesse dos
governos em manter seus estados em ordem e funcionamento a custos baixos. São
motivações pragmáticas para quem está diretamente envolvido nos laboratórios, na
indústria, na bolsa de valores, nas instituições financiadoras ou reguladoras das pesquisas.
Mas é preciso olhar para as pessoas “do mundo real”, os doentes, suas famílias, qualquer
um de nós, reles mortais, sem tendências suicidas, para entender por que uma história
como a d’HeLa já faz parte do imaginário biomédico de nossa sociedade; por que muitos
casais congelam seus embriões, doam os “excedentes” à pesquisa; por que outros
preservam sangue de cordão umbilical de recém-nascidos para alguma necessidade
terapêutica extrema, embora esperem não precisar usar (BROWN; KRAFT, 2006). Num
viés mais humanista, os biovalores são tentativas de suspensão do tempo, através de sua
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ampliação. Mas viver muito ainda é fenômeno raro e até incômodo, especialmente para
quem termina os dias nos “lares do feliz ocaso”. Mas se morrer é pesadelo, longevidade
é sinônimo de decadência e talvez por isso, até “a morte [...] não sabe o que há-de dizer
diante da maior dor humana” (SARAMAGO, 2005, p.132).

Longevidade e esperança: batalha de vida a caminho da morte

Não se esqueça, senhor primeiro-ministro, fora das fronteiras do nosso país
se continua a morrer com toda a normalidade, e isso é um bom sinal. Questão
de ponto de vista, eminência, talvez lá de fora nos estejam a olhar como um
oásis, um jardim, um novo paraíso. Ou um inferno, se forem inteligentes
(JOSÉ SARAMAGO, As intermitências da Morte)

Como entender a longevidade entre estas intermitências, da vida e da morte num
só golpe? Descansemos os olhos da ciência; de nosso tempo. Viajemos para ilhas remotas,
tempos distantes. Chegando à Grécia antiga, garimpemos detalhes da história da guerra
de Tróia, na versão recontada por Vernant (1999).

E disse Vernant... esta guerra teve início quando Helena, filha de Zeus e Leda,
decidiu fugir com Páris, seu amante, príncipe de Tróia; filho de Priam e Hecube. O
desconsolado marido, Menelau, conseguiu mobilizar os guerreiros da Grécia, sempre
prontos pro combate. Para alguns, a guerra era a razão de viver dos guerreiros; para
outros, imposição dos deuses para conter o avanço da população de homens, após a
separação; para muitos, antítese do envelhecimento. O guerreiro não envelhece, morre
e se eterniza; entra na glória por padecimento. Vida longa e sem glória não é autêntica;
não corresponde ao modo pelo qual um guerreiro espera dar cabo aos seus dias. Morrer
no combate é um ideal de longevidade histórico-social. Morrer de velho é morrer de
tédio e ser condenado ao esquecimento. A longevidade face à brevidade da existência é
potencializada pela notoriedade das ações. Ironicamente, uma vida longa e sem glória
torna-se suspensa, congelada, intermitente; o risco da morte gloriosa seduz os jovens
em direção à guerra. A longevidade sem realização é vida penalizada pela decrepitude,
avançar da decadência é memória negativa, registro do infame. Em contrapartida, quem
enfrenta o risco de padecer em nome de outrem merece apreço social e reciprocidade
em nome do sacrifício. Razão subjacente ao juramento dos homens àquele escolhido
por Helena.

Mas esta não era uma guerra ordinária, disputa por território ou poder. Era motivada
pela honra de um rei maculada por uma mulher que lhe prometeu descendência, mas o
presenteou com a morte em forma de guerra. Desde Pandora, a figura feminina está
associada ao nascimento, mas também à destruição, doença, tragédia (VERNANT, 2006).
Já mencionamos a associação de Pandora à longevidade (através da descendência), mas
não ao envelhecimento; quando os homens vão à guerra cumprem os desígnios divinos
desde que passaram a se multiplicar através do ventre de uma mulher. Esta criação de
Zeus foi nascida do barro para estabelecer definitivamente a mortalidade dos homens,
marca de sua humanidade. A morte é, portanto, parte de uma analítica da diferenciação.
Sem ela seríamos condenados ao limbo, ao inclassificável. Ela permite a descontinuidade
física entre os homens e os deuses, favorecendo a unidade corporal fenomenológica dos
primeiros (VERNANT, 1996a).
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A guerra de Tróia permite compreender a relação entre um ventre que doa a vida e
um vaso que sentencia a morte, vaso aqui metaforicamente associado às urnas funerárias.
Os homens nascidos do ventre/vaso de Pandora são condenados a não envelhecer por
causa do ventre de outra mulher, Helena, uma mestiça entre um deus e uma mortal. Essa
figuração feminina da morte daria assunto para artigo independente; por instantes,
detenhamo-nos na personificação dela em Helena, por ter condenado os homens à guerra;
na representação feminina e monstruosa da Medusa e seu olhar paralisante; em Pandora,
que trouxe a morte no vaso e vida no ventre; e na mulher inconfundível “em todos os seus
traços, atributos e características” do livro de Saramago (2005, p.134). É escusado duvidar,
a morte deve ser mesmo uma mulher (DETIENNE, 1979). Ela dá a vida, mas também a
tira. Intercâmbio incessante de papéis. Pandora é morte porque trouxe o nascimento. A
morte intermitente de Saramago dá a vida porque suspende temporariamente a si mesma.
O olhar da Medusa é mortal porque petrificador; espécie de congelamento, tempo em
suspensão (VERNANT, 1998). Quem a vislumbra morre, mas não pode ser enterrado; é
transformado em estátua. Neste estado de cristalização, torna-se memória viva porque
visível e palpável, como monumento. A morte imposta pela Medusa estende a vida do
morto, numa longevidade estática a ser apreciada pelas gerações posteriores. A alteridade
do morto se manifesta no olhar do outro. Nesse sentido, a morte de Henrietta Lacks; a
replicação desenfreada das células; o recontar repetitivo e alterado das crônicas; são
trocas de olhares com a Medusa. Independente dos sentidos particulares das narrativas, o
congelamento d’HeLa permitiu a ascensão de uma dona de casa afro-americana ao panteão
dos mitos mais importantes da história da ciência contemporânea. Como se fosse estátua,
torna-se referência e conquista a reverência dos observadores.

Se continuarmos a aceitar essa associação entre mulher, longevidade e morte, a
história de Helena apresenta um agravante: envolver uma descendente de Zeus. Talvez
por isso, quando a guerra contra Tróia foi anunciada, até o mais astuto dentre os guerreiros
experientes, Ulisses, e o mais veloz e destemidos dentre os iniciantes, Aquiles, tentaram
depor suas armas, antes mesmo de as empunhar. O primeiro trapaceou fazendo-se passar
por louco, sendo descoberto por Nestor, quando ameaçou jogar Telêmaco num precipício;
o segundo se escondeu entre pessoas do sexo oposto, mas foi desvelado pelos tecidos e
adornos corporais exibidos por Ulisses para atrair a atenção das verdadeiras mulheres na
ilha de Skyros, lugar onde Peleu, o pai de Aquiles, tentou manter incógnito o filho andrógino
e ainda imberbe. Detenhamo-nos na história de Aquiles. Filho da deusa Thétis era híbrido
entre humano e imortal; seu corpo foi blindado nas águas do Stynx, “o rio infernal que
separa os vivos dos mortos”, banho de vida e de morte que “nos revela a consciência da
existência humana limitada, separada, dividida [...] drama onde a luz e a sombra, a
alegria e a dor, a vida e a morte estão indissoluvelmente misturados” (VERNANT, 1999,
p.112). Aquiles deveria escolher: viver a efemeridade da vida em plenitude e a imortalidade
através de morte gloriosa; ou abrir mão de um lugar num panteão dos heróis por uma vida
longeva, mas carente de realização.

A memória é a mediação para o drama entre a longevidade indigna e a juventude
interrompida por uma morte brutal, “numa civilização da honra, onde cada um, em vida,
se identifica à própria fama, continuará a existir se ela for imperecível, ao invés de
desaparecer no anonimato do esquecimento” (VERNANT 1996b, p. 506). A história não
se encerra na Ilíada. Aquiles vai à guerra e tomba numa batalha; os companheiros vitoriosos
ganham os mares de volta aos lares. Na rota para Ítaca está Ulisses. Deverá ser hábil e
sábio para enfrentar os percalços e reencontrar Penélope, seu filho e sua pátria (VERNANT,
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1999). Uma passagem particularmente nos interessa: após deixar a ilha de Circes, é
levado ao Hades através do oráculo de Tirésias, onde reencontra Aquiles[...] Arrependido.
(VERNANT, 1999, p. 130-1). A experiência da morte e o tenebroso Hades ensinaram a
Aquiles o valor da vida longa e ordinária de um camponês que já não lhe pareceria
vergonhosa comparada à brevidade e sacrifício daquela escolhida pelo herói.

Ao associarmos longevidade à esperança, devemos pensar na história de Penélope,
n’A Odisséia. Enquanto esperava o regresso de Ulisses, ela tecia um manto para afastar os
pretendentes a segundas núpcias e fazer o tempo passar. O artefato ganhava vida durante
o dia, mas encontrava a morte ao cair da noite, pelas mesmas mãos que o haviam tecido.
Sua frágil existência estava vinculada à espera, passagem do tempo em forma de novelo.
Bela metáfora para a esperança no contexto da “medicina regenerativa”. As CT, por
exemplo, poderiam ser pensadas como uma nova forma de self made man, um sujeito que
(re)tece seu próprio manto a cada manhã. Este self made human being é aquele que, além
de se autogovernar psicológica, política ou socialmente, lança mão de seu potencial de
regeneração genética. Se continuarmos com explorações lingüísticas em inglês, troquemos
uma letra e stem cells are now step cells. Step é ao mesmo tempo estágio, etapa, passo e coisa
que toma o lugar de outra. Boa síntese para o conceito de medicina regenerativa, à luz da
idéia de longevidade: reparamos, regeneramos, substituímos, à medida em que o caminho
vai se tornando mais longo; a vida vai se tornando mais comprida; a missão vai sendo
cumprida através dos mantos, tecidos em forma de projetos que nos distanciam da morte.

Transformar células em tecnologia médica é tentar resolver o paradoxo da decadente
longevidade natural, da autofagia do próprio corpo e consumo incessante da força vital.
Longevidade biotecnológica é, portanto, cruzar o olhar com a Medusa, prolongar a
existência sem se petrificar; é estender o manto sem esgarçar a trama.

As intermitências do texto

A expressão “célula-tronco” em francês é traduzida como “cellule souche” o que
corresponderia a “células fonte”. Detenhamo-nos nessa imagem das células como uma
fonte para renovação da vida numa derivação de sentido para com a idéia de esperança.
Por extensão semântica, após a descoberta desta fonte, a vida animal renega seus próprios
limites, oferecendo algum consolo para o “indefinido” da epígrafe na primeira página
deste texto.

Para quem sofre de doenças crônicas, incuráveis ou degenerativas, as terapias
celulares representam a esperança de ampliar os limites do tempo de vida.
Conseqüentemente, pessoas que não sofrem de nenhum destes males também poderiam
aproveitar destes “avanços”7 biotecnológicos e quem sabe desfrutar um pouco mais do
que a vida pode oferecer (BORUP; BROWN et al., 2006; BROWN, 2006a). Será que
estamos preparados para viver por mais tempo? Será possível imaginarmos um futuro
mais feliz, menos angustiado? Será que estas “conquistas” serão universais e extensíveis
a todos os seres humanos?

Algumas narrativas sobre a biotecnologia – tais como HeLa, ratos com orelha
humana, porcos ou vacas híbridas com nosso DNA –, nos fazem imaginar um mundo
pleno de absurdos (PETERSEN, 2001; PETHES, 2005; BROWN; FAULKNER et al.,
2006; BROWN, 2006b). Quase nada devem à distopia ou à literatura de horror, gênero
constituído mais sistematicamente após o século XIX (SLAUGHTER, 1998; BROWN,
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2000). Onde a fronteira entre a vida e a fantasia são borradas, vemos a literatura de horror
surgir concomitante ao declínio da autoridade religiosa sobre o corpo humano (ARIÈS,
1977b; FOUCAULT, 2005 [1966]). Frankenstein, de Mary Shelley, e The strange case of dr.
Jekyll and Mr. Hyde, de Stevenson, são testemunhos da surpresa e estupefação sociais à
naturalização biomédica da vida e da morte (BALDICK, 1987; ROLLIN, 1995;
TURNEY, 1998; LEDERER, 2002; HELMAN, 2004; HITCHCOCK, 2007). Bom
contexto para compreender a mentalidade segundo a qual a biotecnologia pode oferecer
novas formas de vencer o pessimismo num mundo desencantado (PIERUCCI, 2003). Ao
apresentar versões racionais sobre a origem, o caminho e o fim do ser humano, o discurso
biotecnológico cria histórias tão fantásticas quanto quase verdadeiras.

Em páginas da literatura britânica oitocentista,  encontramos um retrato escondido
num subsolo; está coberto por grosso tecido negro. Retiramos a cobertura. Nos surpreende
a imagem de um homem velho de aparência quase monstruosa. Assustados, temos pressa
de sair. Fechamos a porta, subimos rápido os degraus. No corredor, esbarramos num
homem jovem, bastante transtornado; ele diz desejar morrer por não mais suportar o
peso destes anos. Observamos suas belas feições e semelhança à imagem do retrato no
subsolo. Concluímos pelo parentesco entre ambos, mas o jovem nos informa serem, em
verdade, a mesma pessoa. Então nos conta sua história. Compreendemos o drama de
Dorian Gray, personagem célebre nascido da imaginação do dândi Wilde. Seu sonho de
viver eternamente jovem e belo enquanto o retrato envelhecia se tornou pesadelo, por ter
visto e vivido em demasia; pelas memórias excessivas.

Inequivocamente as biociências, das quais o ramo da biotecnologia é bastante forte
atualmente, têm vencido batalhas contra a morte e as tragédias que escaparam da ânfora
de Pandora. Mas estas vitórias carecem de vigilância para que estas tecnologias não
produzam novos pesadelos existenciais, como para Dorian Gray, ou dominação social e
política, como no livro de Saramago.

Cansada das reclamações dos humanos contra sua atividade implacável que não
poupava nobres, estadistas ou milionários, a morte lhes deu uma trégua. Ao descansar a
foice, pretendia “oferecer a esses seres humanos [...] uma pequena mostra do que para
eles seria viver para sempre, isto é, eternamente”. Entretanto, dado o lamentável resultado
da experiência, dos pontos de vista moral, filosófico e social, a bela senhora devolveu “o
supremo medo ao coração dos homens” (SARAMAGO, 2005, p.105, 106), e tudo voltou
à normalidade naquele remoto país. Quem sabe decidiu recolocar a vida em seu curso
natural, isto é, a caminho da morte, por ouvir as palavras do primeiro-ministro, “se não
voltarmos a morrer não temos futuro”? Além de regular a balança populacional, se
personificarmos a morte como o fizemos em relação a HeLa, veremos a “dentuça
arreganhada” como único ser onipresente, onisciente e onipotente; princípio regulador
da moral, “porque se os seres humanos não morressem, tudo passaria a ser permitido”
(SARAMAGO, 2005, p.38). Sem ela, não seríamos eternos ou imortais, privilégio dos
deuses imateriais; mas condenados à desumanidade (VERNANT, 1996a). Como sair
deste impasse e continuarmos a morrer, preservando nossa humanidade, para termos
futuro, mas evitarmos os pesares de uma vida longa e decrépita? Vejamos a resposta de
Victor Frankenstein, o estudante de química inventor da criatura que se imiscuiu em sua
própria identidade:

Sob a orientação dos meus novos preceptores, eu me dediquei apaixonada-
mente à busca da pedra filosofal e do elixir da vida; mas este último, rapida-
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mente, atraiu minha atenção inteiramente. Prosperidade era um objeto infe-
rior, mas seria gloriosa descoberta se eu pudesse banir a doença do horizonte
humano e tornar o homem vulnerável apenas à morte violenta!8 (in:
Frankenstein, de SHELLY M. ... itálico acrescentado)

Esta passagem realça a história da biotecnologia nos dois últimos séculos: uma
mediação entre estas intermitências, de vida ou de morte, a partir da promessa de
longevidade menos assustadora e temerária. Ao longo destas páginas procuramos mostrar
como uma mentalidade de envelhecimento e decrepitude vem sendo superada pela idéia
de longevidade, forjada por tecnologias que recuperam o atavismo embrionário do
renascimento.
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Notas
1 Apesar das diferentes filiações institucionais, os autores são ligados ao Groupe de Recherche
sur le Médicament comme Objet Social, MÉOS, da Université de Montreal, Qébec, CA.

2 MÉOS (Le médicament comme objet social) – website “Thématique générale”,
www.meos.qc.ca, accessed in May 2006.

3 No sitio web da McGill University podemos encontrar um bom exemplo deste estilo narrativo:
http://www.mcgill.ca/reporter/34/16/rosenberg/ (consultado em maio de 2006)

4 http://www.biotecnologia.com.br/bionoticias/noticia.asp?id=1827, acessado em 09 mai 2006.

5 Study ID Numbers: H9938; MAFIA, Last Updated: April 9, 2007. Record first received: April
8, 2003. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00058565. Food and Drug Administration.
ClinicalTrials.gov processed this record on July 25, 2007.

6 A técnica de plastificação de partes internas do corpo, desenvolvida por Gunter von Hagens,
o anatomista alemão, tem atraído milhões de pessoas e polêmica em exposições, desde meados da
década de 1990 (Walter 2004a e 2004b); Burns (2007); Maienschein & Creath (2007).

7 Tanto os autores quanto os possíveis leitores deste texto são tributários destes avanços. Por
exemplo, somos da geração poliomielite, varíola “free“, dentre tantas intermitências de morte,
doença ou sofrimento.

8 Under the guidance of my new preceptors I entered with the greatest diligence into the search
of the philosopher’s stone and the elixir of life; but the latter soon obtained my individed
attention. Wealth was an inferior object, but what glory would attend the discovery if I could
banish disease from the human frame and render man invulnerable to any but a violent death!
(in: Frankenstein, de SHELLY M. ... itálico acrescentado)
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5. Cidadania da AIDS e tecnologias do eu: AIDS como
dispositivo de saber-poder1

Roselene Alencar

Entre as paredes carcomidas pelo tempo, nos casarões do centro antigo da cidade
do Salvador, habita uma população de pequenos traficantes de drogas, assaltantes,
descuidistas, prostitutas. Este quarteirão colonial constitui, desde as primeiras décadas
do século XX, o coração das políticas patrimoniais do Estado, como parte de uma
discussão mais ampla sobre a identidade nacional. Eis a razão pela qual estas pessoas se
tornaram alvos das políticas de saneamento social-urbano; em outras palavras, seu modus
vivendi passou a ser objeto de disputa de diversas entidades assistenciais e governamentais.
Não foram poucos os projetos de intervenção e disciplina sobre estes modos de vida,
particularmente após o advento da AIDS (BIEHL, 2007, 1997; COLLINS, 2008, 2007,
2004).2

Significativa parcela destes moradores era usuária de substâncias psicoativas e
portadora do vírus da imunodeficiência adquirida. Ao lado desses soropositivos, eram
encontradas instituições governamentais e não governamentais que objetivavam
“minimizar” o sofrimento desses “pobres diabos”. Através de programas de assistência,
pretendiam “incluir socialmente” aqueles que há muito e por diferentes motivos foram
marginalizados, em esferas de cidadania.

Contudo, para se tornarem “cidadãos” através das ações das instituições
governamentais e ONGs, os soropositivos deviam, como contrapartida, se submeter a
certas regras e bio-padrões que não faziam parte de suas práticas cotidianas (COLLINS,
2008). Ao optarem por essa cidadania da sujeição, entretanto, eles desenvolveram certas
estratégias aqui denominadas de ações biopolíticas3 (FOUCAULT, 2004).

A principal discussão neste artigo é esse processo de construção de sujeitos através
da AIDS como resultado de distintas experiências com a enfermidade na sua inter-
relação com estas instâncias de controle e assistência. Dessa maneira, analisei a realidade
vivida por pobres urbanos portadores de HIV/AIDS em Salvador, muitos deles sem
qualquer acompanhamento ambulatorial continuado. Ao contrário de apresentar um
retrato retocado dos “pobres coitados” vítimas da AIDS que vivem na área daquele
centro antigo da cidade, pretendo apresentar as estratégias de sobrevivência manufaturadas
na condição de portadores de HIV e suas ações biopolíticas, desenvolvidas na sua relação
com as instâncias que controlam o “saber” e a “verdade” sobre a AIDS (FOUCAULT,
1993; AGAMBEN, 1998).

Deste modo, o objetivo foi de reconstruir as experiências da doença destes
indivíduos, apontando para suas práticas de convivência com a AIDS nessa realidade de
“pobreza” e muitas vezes de total exclusão social. Para tanto, busquei compreender e
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evidenciar como se estruturam e se atualizam as relações entre os portadores, as instituições
governamentais de saúde pública local e organizações não-governamentais de apoio e
assistência, assim como as estratégias individuais e coletivamente compartilhadas em
busca de inserção para viabilizar o acesso a esses serviços, como também as formas de
controle exercitadas pelas instituições promotoras.

Trabalhar com esta problemática significa pensar a construção da concepção de
sujeito na sociedade ocidental a partir da definição legada por Michel Foucault (1995).
Dessa perspectiva, sujeito é o indivíduo submetido a certa situação de controle e
aprisionamento que tem como suporte a incorporação social de uma – entre muitas –
identidade específica. No caso em análise, essa identidade mais inclusiva e determinante
seria a própria condição de portador do HIV, que o categoriza e o distingue, o faz
reconhecer-se e ser reconhecido por outrem na sua individualidade (FOUCAULT, 1995,
p. 235). Esse fenômeno configura, para Foucault, um processo de sujeição de duplo
vetor: do próprio sujeito e das instituições que sobre ele atuam.

Os hospitais públicos de referência, ONGs e instituições filantrópicas em Salvador
são aqui tomadas como parte dessas instâncias de controle sobre os portadores da
síndrome. Essa “assistência”, representada pela administração regular de medicamentos
e pela distribuição de alimentos, supostamente credencia/legitima algumas instituições
a atuarem tendo em vista uma normatização dos comportamentos, sobretudo aqueles
afetos às práticas sexuais e ao uso de substâncias psicoativas, sobretudo quando se trata
de usuários de drogas injetáveis, como contrapartida ao reconhecimento do indivíduo
como “portador da AIDS”. Em decorrência disso, em muitos casos verifica-se o
desencadeamento de um processo de aceitação da condição de portador do HIV/AIDS,
em certo sentido passiva, na medida em que se traduz na manutenção de práticas cotidianas
classificadas como de riscoriscoriscoriscorisco.

Não seria correto afirmar que as repercussões dessas práticas normatizadoras sobre
os portadores são homogêneas. Alguns soropositivos não aceitam essa cidadania de
subordinação. Isto sugere o questionamento das implicações dessa negação de alguns
portadores da síndrome à essa imposição de práticas e valores exógenos e sua conseqüente
marginalização do sistema oficial e mesmo extra-oficial de assistência. Por outro lado,
vista sob a ótica da “insubordinação” (FOUCAULT, 1995) tal recusa pode representar,
por parte do sujeito, uma resistência, um contra poder que visa assegurar a sua integridade
enquanto indivíduo e resguardar sua liberdade de optar por um modo de vida que considera
legítimo. Desse ponto de vista, poder-se-ia inferir que essa “insubordinação” constitui,
de fato, uma negação do poder centralizador das instituições médicas e assistenciais
sobre a doença e o doente. Em última análise, representa a assunção de uma postura
crítica à “instância de controle global”4 representada pelo Estado (FOUCAULT, 1977).

A metodologia utilizada no estudo foi norteada pelo conceito de dispositivo, dispositivo, dispositivo, dispositivo, dispositivo, que
para     Foucault significa um “conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos,
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas
[...]. O dispositivo é, portanto, a rede que se pode estabelecer entre esses elementos”
(FOUCAULT, 1995, pág. 244). Assim procedendo, tive em vista a análise situacional da
gênese dos “saberes” sobre a AIDS que toma como referência o cenário sociopolítico e
econômico no qual se movimentam os indivíduos. Objetivei apreender os microprocessos
sócio-político-econômicos dos indivíduos no âmbito da saúde, tendo como pano de
fundo a noção de “cidadania”, fundamental para situar as suas formas de inserção no
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mundo. Tal dimensão “subjetiva” é constituída nas relações cotidianas do indivíduo.
Investiguei, do ponto de vista dos indivíduos, por um lado, em que medida a condição

de portador do HIV/AIDS, aliada a uma situação de baixo poder aquisitivo, atua como
um mecanismo reforçador das clivagens sociais, aprofundando o sentimento de exclusão
das “obrigações, direitos, e inclusão na comunidade política” (BROWN, 1997, p.5), que
conformam a noção de cidadania, tão em voga nos tempos atuais. Por outro lado, essa
mesma condição é, em certos casos, incorporada pelos indivíduos enquanto uma
possibilidade de “melhoria de vida”, isto é, uma estratégia para assegurar a prestação de
bens e serviços aos quais de outro modo não teriam acesso. Pois ter AIDS confere um
status diferenciado5 no que se refere tanto à assistência médica, quanto à aquisição de
outros benefícios, oriundos de instituições de caridade e ONGs.

O conceito de cidadania foi utilizado como eixo articulador das discussões
engendradas, enquanto um modelo “ideal” que sintetiza os atributos que positivam a
condição do indivíduo moderno (BROWN, 1997). Para os objetivos em pauta, interessou-
me mais especificamente explorar o conceito de cidadania a partir da perspectiva liberal
– que torna explícitas as relações entre o indivíduo e o Estado - posto ser o meio de
informar as políticas públicas nos países de ideologia “individualista” (DUMONT, 1993)
como é o caso do Brasil.

Na visão de Gilberto Velho (1987), o Brasil é constituído de gradações diferenciadas
entre hierarquia e individualismo, tornando difícil defini-lo de acordo com os modelos
culturalistas tradicionais. Entretanto, o modelo hierarquizante atua de forma decisiva na
sociedade brasileira, muito embora saibamos que ele não é o único. Acrescentando-se a
isso a presença massiva do Estado, deparamo-nos com “os limites dos indivíduos enquanto
sujeito moral e político”. Para ele, esses são alguns dos motivos da frágil noção de cidadania
no Brasil, acrescentando “embora na lei tenhamos, de um modo geral, definidos direitos
e liberdades extensivos a todos os membros da sociedade brasileira, na prática temos
cidadãos de primeira, segunda e terceira classes e mesmo não-cidadãos, isto é, indivíduos
sem voz, sem espaço e sem nenhum respaldo real nas instituições vigentes” (VELHO,
1987, p. 146).

É característico do sistema liberal que as políticas sejam definidas como ações
concebidas e normatizadas pelos próprios cidadãos, com finalidade essencialmente
instrumental. Como explicita Brown: “no liberalismo, cidadãos são considerados como
dotados de direitos corporais. Sociedade reflete e assegura cidadãos garantindo
formalmente, através da constituição escrita que confere um status amplamente legal aos
cidadãos” (BROWN, 1997, p. 6).

Nesse sentido, cabe indagar se os portadores de HIV/AIDS tratados nesta pesquisa
detêm algum tipo de cidadania, uma vez que se encontram, em sua maioria, desprovidos
até mesmo dos signos primários que a definem?6 Quais princípios ou critérios nortearam
a elaboração das políticas públicas que conformam o conjunto de instituições que assistem
e apóiam os portadores de HIV/AIDS? Como são percebidas por seus usuários?

Conforme Fleury (1996), a intervenção estatal nas problemáticas ditas sociais,
através da implementação das políticas públicas, institui uma relação de direito positivo
do Estado para com o indivíduo que, em última análise, é condição necessária para o
surgimento daquilo que se convencionou denominar “cidadania”. Desta forma, busquei
analisar de que modo as políticas públicas em saúde, particularmente no que se refere aos
soropositivos vivendo em situação de pobreza, atuam no sentido de fornecer subsídios
para a construção da cidadania desses sujeitos sociais.
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Como dito anteriormente, para pensar a construção de sujeitos (cidadãos) pela
AIDS utilizei como referência a discussão foucaultiana sobre sujeito e poder. Foucault,
em dado momento da sua trajetória intelectual, voltou-se, a partir de uma genealogia
nietzschiana, para a explicação de valores, instituições e práticas sociais por meio das
quais emergem os sujeitos sociais. Essa nova direção em seu pensamento despertou-lhe
uma atenção mais acurada à questão do poder e do corpo no seu relacionamento com as
ditas ciências humanas. Para ele, na sociedade contemporânea existia uma organização
difusa denominada de “poder biotécnico” que estava vinculado ao “crescente ordenamento
em todas as esferas sob o pretexto de desenvolver o bem-estar dos indivíduos e das
populações” (FOUCAULT, 1995), tendo por objetivo o aumento do próprio poder.

O biopoder é a forma moderna de poder que pode ser caracterizado pelo aumento
da organização e do bem-estar da população, objetivando o aumento da força e da
produtividade. Daí porque é possível entendermos o papel das organizações
governamentais que desenvolvem políticas públicas para promover o bem-estar dos
“corpos doentes” e do ativismo das ONG que atuam no sentido de organizar os
soropositivos, em torno dos seus direitos, como duas formas diferentes e complementares
de exercício do biopoder.

Foucault tenta nos mostrar de que maneira a nossa cultura “normaliza” os
indivíduos por meio de técnicas progressivamente racionalizadas, tornando-os sujeitos
com sentido e objetos dóceis (FOUCAULT, 1977). Mais uma vez, é possível vislumbrar
a pertinência dessa análise para a compreensão da temática da AIDS, à medida que
proponho entender de que maneira os diferentes discursos biomédicos e sociais sobre a
AIDS docilizam os corpos e constroem os sujeitos da AIDS (soropositivossoropositivossoropositivossoropositivossoropositivos). AIDS
serviu como um pano de fundo onde foi possível perceber as relações entre sujeito, poder
e verdade no momento atual e em nossa sociedade.

Nesse sentido, neste artigo busquei compreender e explicar um fenômeno da nossa
história, no momento da sua plena efervescência. Comparando-se a AIDS com o que foi
a questão da sexualidade estudada por Foucault, em História da Sexualidade, foi possível
apontar algumas convergências. Como o discurso sobre a sexualidade, a AIDS trouxe no
seu bojo também uma incitação ao discurso sobre o sexo, com a confissão das práticas
sexuais, com ênfase especial para as práticas “aberrantes” (sodomia), costumes de vida
ilícitos como o uso de drogas, bissexualidade, adultério, sexo informal e grupal. Nunca e
em tempo algum uma enfermidade gerou tantos congressos, encontros e uma mobilização
sem precedentes em torno de formas de arregimentação, isto é, “normatização” do
comportamento das pessoas. Como ensejadora de práticas divisoras, a AIDS vem encetar
um potente dispositivo de saber e poder da atualidade, estabelecendo um modo de
subjetivação dos sujeitos por meio da classificação de “portadores” em relação às pessoas
sadias e também através das práticas individualizadoras do cuidado de si.

Outro fator importante, no que toca a AIDS como um moderno dispositivo de
saber e poder, diz respeito aos jogos de força – relações de saber, poder e verdade – entre
os sujeitos e as instituições, tanto no que se refere à instância central que é o Estado,
quanto com as instituições da sociedade civil, as organizações não governamentais. Pode-
se questionar aí a instrumentalidade desses sujeitos para com essas instituições e vice-
versa.

É exatamente essa correlação de saber, poder e verdade referente à AIDS que age
sobre os indivíduos contaminados pelo HIV/AIDS. As instituições médicas,
governamentais e não-governamentais atuam sobre os indivíduos através de aparatos
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médicos e técnicos sob a forma de registros, prontuários, práticas invasivas da medicina,
difusão de preceitos éticos e morais de sexo seguro explicitado pela tão requerida educação
preventiva. O indivíduo também age retroalimentando essas instituições. A partir do
momento em que recebem a sorologia positiva para HIV, os indivíduos passam por um
processo do “aprender” a viver com HIV/AIDS, ou seja,  encaminham-se a uma “cidadania
da AIDS”.7

Com relação às trajetórias pessoais que foram estudadas, utilizei a categoria ana-
lítica “conjunto” para me referir àqueles que se integram primariamente através da
experiência da doença em condições de marginalidade e graus diferenciados de
assujeitamento ao biopoder. Além do fato de serem todos soropositivos, viverem na
mesma área da cidade e “compartilharem” semelhantes condições materiais de vida,
não há unidade ou convergência de objetivos entre suas ações. Contudo, a convivên-
cia com o HIV exige o desenvolvimento de uma série de estratégias que os levam de
um extremo de subordinação ao biopoder à insubordinação, através das ações
biopolíticas, representadas pelos meios de lidar com o sistema e instituições buscan-
do obter vantagens pessoais. Em outras palavras, busquei compreender como os
indivíduos, no processo de sujeição às instâncias de controle global (FOUCAULT,
1995) criam espaços para manipulação, a partir dos elementos fornecidos pelas
próprias instâncias controladoras do seu comportamento.

A partir da idéia de biopoder, resgato a noção de biopolítica, como sendo um poder
que recobre a “administração dos corpos” e o gerenciamento “calculista da vida”
(FOUCAULT, 1993, pág. 131), para entender como se dá a relação dos sujeitos com
as instâncias de poder. Entretanto, ao me apropriar dessa noção de biopolítica faço
no sentido de uma política micro, empreendida pelos indivíduos. Se como dito
acima o biopoder administra corpos e gere calculadamente a vida, argumento que
nas ações biopolíticas os indivíduos operam uma auto-administração dos corpos e
uma auto-gestão calculista da vida. Seria essa a forma como as pessoas soropositivas
se relacionam com essas estruturas que controlam a doença, ocupando uma margem
de manipulação que lhe é própria. No nível micro, seria o tipo de relação que esses
indivíduos mantém com as instituições e os agentes externos que controlam a epide-
mia da AIDS através de mecanismos relativos de negociação.

A experiência de campo na pesquisa, permite afirmar que a ação biopolítica é um
poder de vetor complementar ao biopoder. O biopoder emana das instituições sobre os
sujeitos, determinando-os, e a esfera biopolítica se constrói a partir das ações dos sujeitos.
Dessa forma é possível escapar do determinismo que é imputado às análises de Michel
Foucault e, por outro lado, conseguir penetrar na problemática discutida sobre os modos
de subjetivação de umumumumum sujeito, a “tecnologia do eu”.

A biopolítica é uma tecnologia do eu, que uso para entender os significados das
ações dos sujeitos soropositivos. Esses são biopoderes,biopoderes,biopoderes,biopoderes,biopoderes, porque se realizam no corpo,
são adquiridos através da enfermidade que as pessoas procedem de um modo específico
em sua relação com a estrutura social abrangente. O poder biopolítico é constituído por
estratégias desenvolvidas pelos indivíduos para conviver com o fato de ter AIDS em
situação de pobreza e diante também do saber instituído pelos órgãos que lidam com
AIDS. O biopoder se exerce através da atuação das ONGs, Ministério da Saúde, o Estado
de um modo geral e formulam políticas de controle da epidemia e de assistência às
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pessoas que têm AIDS. Os pressupostos básicos dessas instituições são que as pessoas, de
uma maneira geral, estão sempre dispostas a aceitar todas essas políticas de saúde e
controle da epidemia, que todas as pessoas são susceptíveis a um processo de docilização
dos corpos (FOUCAULT, 1977) como resultado de um discurso exterior que lhe é imposto,
ou que todas as pessoas aderem a essas políticas da mesma maneira e estão satisfeitas com
isso.

Foucault entende como biopoder todos os mecanismos de controle social sobre a
vida e a morte. Assim, o exercício do biopoder com relação à AIDS se dá através das
políticas de controle, das ações de atendimento e assistência aos soropositivos, através
das práticas divisoras e intervenções sobre o corpo implementadas pelas instituições e
através dos discursos oficiais de todos os envolvidos com a enfermidade. Dessa forma, o
próprio mecanismo que cria o poder soberano deixa margem para a criação da esfera
biopolítica.

Se, por um lado, o exercício do biopoder é prerrogativa das instituições, por outro,
as ações biopolíticas são aquelas engendradas pelos indivíduos em sua relação com as
instituições que produzem esse biopoder. Nesse sentido, essas ações são, por sua vez,
biobiobiobiobiopolíticas porque também têm como referencial social o corpo corpo corpo corpo corpo do soropositivosoropositivosoropositivosoropositivosoropositivo,
sendo a condição de soropositividade o elo de ligação entre essas duas esferas: a esfera
macro do biopoder e a esfera micro da ação biopolítica.

Para entender as ações biopolíticas, analisei contrastivamente as histórias de vida,
as trajetórias pessoais, experiências da doença e as práticas de meus interlocutores,
buscando, a partir daí entender a dinâmica do processo de subjetivação, isto é, da
subordinação ao biopoder, e da construção de siconstrução de siconstrução de siconstrução de siconstrução de si, através das ações biopolíticas. Tentei,
assim, demonstrar como essa problemática se constrói tanto no plano estrutural quanto
no plano dos indivíduos.

Dentre algumas formas de ação biopolítica comuns entre as pessoas que estudei,
estão duas práticas bastante recorrentes: 1) a não revelação da soropositividade aos
parceiros sexuais; 2) a não notificação de casos e óbitos por HIV às instituições que
fazem o controle epidemiológico da AIDS. É possível compreender que tanto no que se
refere às relações sexuais interpessoais, quanto no que se refere às relações com as
instituições, o exercício do biopoder é ameaçado, na medida em que os sujeitos envolvidos
não se submetem totalmente ao discurso e às práticas controladoras. É notável, neste
caso, que o discurso produzido pelas instâncias de controle global, que exercem o biopoder
sobre a AIDS, não consegue penetrar em certas esferas da vida dos indivíduos
soropositivos, nem produzir um noção de “cuidado de si”, importantíssimo para a
subordinação aos mecanismos institucionais de controle.

Além dessas duas ações, pode-se destacar, a partir dos dados disponíveis, seisseisseisseisseis tipos
principais de ação biopolítica. O primeiroprimeiroprimeiroprimeiroprimeiro é a total negação, negligência, deliberada ou
não, das formas de controle da doença e de assunção da soropositividade, traduzida pela
inapetência para o conhecimento sobre a realidade da doença, que poderia ser expressa
através da afirmação: “se tô com ela, prefiro morrer sem saber”.

O segundosegundosegundosegundosegundo tipo de ação biopolítica, quando o “soropositivo” submete-se
parcialmente aos mecanismos de controle, isto é, se assujeita apenas diante de um interesse
ou uma motivação pessoal e circunstancial, por não aceitar a normatização
comportamental exigida, que implica em práticas invasivaspráticas invasivaspráticas invasivaspráticas invasivaspráticas invasivas sobre o corpo, tais como
coleta regular de sangue, controle da sexualidade (através da imposição do uso de
preservativos nas relações sexuais), abandono de determinados estilos de vida que envolva
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práticas ilícitas, tais como o uso de drogas. Nesse caso, o sujeito deixa de aderir aos
programas oferecidos pelas instituições, tais como “cestas básicas de alimentos” mensais,
medicamentos, moradia (quando necessário), acompanhamento psicológico, dentre outros
benefícios, porque não se sente totalmente motivado a sobreviver da condição de
soropositividade.

Um terceiroterceiroterceiroterceiroterceiro tipo de ação biopolítica é um posicionamento crítico e individualizado
sobre a institucionalização da AIDS que, contudo, não constitui uma negação da
soropositividade. Pode-se dizer que os soropositivos que agem dessa forma assumem
posições liminares, pois apesar de críticos do processo não negam a soropositividade e
podem ser “envolvidos” em ações de cidadania da sujeição a depender do contexto.

Um quarto quarto quarto quarto quarto tipo de ação biopolítica é orientada por uma visão pragmática da
soropositividade, quando o sujeito assume essa condição e sua sobrevivência passa a
depender diretamente disso, principalmente quando se envolve diretamente no
encaminhamento de pessoas que, de outra maneira, não seriam identificadas pelas
instituições que controlam a epidemia da AIDS, oficializando casos que provavelmente
seriam mantidos às margens dos registros. Esses tipos de ação são mediados por interesses
pessoais, através do agenciamento dos benefícios sociais e assistenciais para outras pessoas,
e ao mesmo tempo, é legitimador do biopoder das instituições que exercem o controle da
AIDS.

Um quintoquintoquintoquintoquinto tipo de ação biopolítica é revelação da “verdade de si”, para manutenção
da vida através de um corpo doente, passando a viver da caridade alheia, assistência etc.,
desenvolvida na inter-relação com as instituições e sociedade mais geral.

Por fim, um sextosextosextosextosexto tipo de ação biopolítica encontra-se relacionada ao papel dos
soropositivos que desempenham um ativismo altruísta, que poderia ser definido como
uma ação biopolítica que não visa uma razão prática imediata e, ao mesmo tempo, se
distancia da atuação burocratizada das ONGs da AIDS.

A título de conclusão, observei que o modo como as políticas públicas em saúde,
particularmente no que se refere aos soropositivos vivendo em situação de pobreza,
fornecem subsídios para a construção da cidadania desses sujeitos sociais. Cabe lembrar,
entretanto, que essa construção é apenas burocrática, na medida em que implica em um
processo de sujeição, por exemplo, mudanças no estilo de vida, o que nem sempre as
pessoas estão dispostas a se submeter, pois a contrapartida dos serviços e das políticas
públicas é apenas parcialmente satisfatória às necessidades dos usuários. A ineficácia se
apresenta principalmente no atendimento prestado pelos serviços públicos de referência.

Para quem vive em situação de pobreza, às margens de uma sociedade que se baseia
num modelo estatal de “cuidado” dos cidadãos, a soropositividade, em parte, representa
a possibilidade de se tornar cidadão sob a tutela legítima do Estado. O registro da
soropositividade, cadastramento nos serviços de atendimento, internamentos etc. eleva
essas pessoas à condição de “cidadãos da AIDS”, muito embora este tipo de cidadania
seja apenas parcial, porque deixa de fora outras esferas existenciais fundamentais, tais
como a falta de moradia, alimentação, trabalho.

No que se refere às ONGs, a situação não é muito diferente. O projeto básico dessas
organizações é prestar um tipo de assistência que caberia ao Estado, tais como, assistência
jurídica, encaminhamento aos serviços de saúde, prevenção e, em alguns casos, assistência
de moradia e alimentação, além de atendimento ambulatorial. Sua legitimação se dá
justamente por tentar preencher estas lacunas. Entretanto, as demandas da sociedade são
muito mais contundentes, especialmente no caso da epidemia da AIDS.
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A soropositividade faz chamar atenção das instituições governamentais e não
governamentais para uma população que vive na condição de invisibilidade social e
miséria. O entrave principal está justamente na tentativa frustrada de tornar essas pessoas
visíveis socialmente, porque a cidadania alcançada é limitada a resolver certos problemas
emergenciais unicamente relacionados à doença.

Sem qualquer pretensão de esgotar esta discussão, considero que este artigo
pode ser importante para chamar atenção para alguns microprocessos e experiências
sociais que se constroem em torno da soropositividade e levam ao assujeitamento
dos corpos rebeldes, transformando-os em corpos docilizados (sujeitos) pela
experiência da AIDS.
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Notas
1 Este artigo resultou da pesquisa que serviu de base para a dissertação apresentada ao Mestrado
em Sociologia da FFCH–UFBA, 1999.

2 Sem falar dos trabalhos produzidos na década de 1970 e 1980 que serviu como base para vários
projetos de reengenharia social (ver ESPINHEIRA, 1984; MOREIRA, 1982; BACELAR,
1978; CAROSO, 1977).

3 Este conceito foi desenvolvido por Foucault em Naissance de la biopolitique: cours au Collège
de France, 1978-1979. Gallimard: Seuil, 2004.

4 Foucault in Dreyfus e Rabinow, 1995.

5 Vide, por exemplo, a Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa Portadora do vírus da
AIDS.

6 Documentos de identificação, tais como certidão de nascimento, cédula de identidade, carteira
de trabalho etc.

7 Trata-se de uma reflexão que J.G. Biehl desenvolveu inicialmente em 1991 e está citado na
publicação de 2007.
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6. O encanto das folhas

Ordep Serra

O termo candomblé hoje designa uma variedade de ritos (re)criados no Brasil por
negros africanos e seus descendentes, no contexto de amplos contatos interétnicos entre
grupos de oriundos de diversas partes da África para aqui trazidos, desde cedo, envolvendo-
se entre os neobrasileiros, principalmente crioulos e negro-mestiços, mas também, em
alguma medida, remanescentes de grupos indígenas deste país, e mesmo adeptos brancos,
ainda que em muito menor medida. Podem encontrar-se algumas diferenças significativas
entre as liturgias e crenças de grupos de culto que hoje se identificam como candomblé;
por isso, convém desde logo assinalar essa variedade e esclarecer de que tipo de candomblé
se falará aqui.

Os sacerdotes dos terreiros focalizados na pesquisa, em que se baseia este pequeno
estudo,1 classificam suas comunidades como “de nação ketu”, dizem observar “o ritual
nagô” e definem sua prática religiosa como “culto dos orixás e dos antepassados”. Nessa
forma de candomblé, verifica-se forte ponderação de elementos das culturas religiosas de
povos da costa ocidental africana (a antiga “Costa dos Escravos”), falantes de ioruba e de
línguas fon. Prevalece nos terreiros em questão a “tradição nagô”, a que explicitamente
aderem os seus membros, mas sua liturgia envolve também muitos elementos da tradição
jeje e de outras. Nagô é o etnônimo genérico mais usualmente aplicado no Brasil aos
iorubas e descendentes; Ketu vem a ser o nome de uma cidade iorubana (hoje território
da República do Benin) donde foram trazidos muitos escravos para cá. Tornado substantivo
comum no coloquial dos terreiros, o termo ketu hoje corresponde, em nosso país, a uma
denominação ritual: identifica uma “nação de candomblé”,2 todavia, embora no campo
pesquisado se use esse etnônimo basicamente como um classificador litúrgico, há uma
clara percepção do seu significado histórico, étnico: os membros dos grupos de culto em
questão afirmam que sua tradição religiosa é “africana”, que os fundadores de seus templos
“eram gente de Ketu, pessoal nagô”. Identificam-se como “Ara Ketu” (Povo de Ketu) e
explicam que “de Ketu vieram os antepassados”... Interpretam, porém, em termos místicos
(antes que “genéticos”) sua ligação com esses ancestrais, a quem atribuem o fundamento
do rito que praticam – um rito voltado principalmenteprincipalmenteprincipalmenteprincipalmenteprincipalmente para os orixás.

O termo orixá deriva do ioruba orisa; designa divindades concebidas como capazes
de manifestar-se no mundo da natureza e de apresentar-se à sociedade humana, embora
tenham sede num domínio transcendente.

Além dos orixás, outros seres excelsos também cultuados nos candomblés da Bahia
(nas Casas ketu, inclusive) são os “caboclos”, geralmente considerados os “donos da
terra” (isto é, do Brasil) e uma categoria muito especial de antepassados semidivinos.

O candomblé vem a ser um culto entusiástico: nele se estima que através do transe
e da possessão certos iniciados encarnam os espíritos invocados. Estes são também
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propiciados com sacrifícios e oferendas diversas e podem ainda comunicar-se com os
humanos através do código ritual de um jogo divinatório: o jogo dos búzios, chamado
também de Ifá (ou “arte de Ifá”), ou seja, identificado pelo teônimo do deus considerado
seu instituidor.

De acordo com a teologia do candomblé nagô, há um Deus supremo transcendente
ao universo (Olorun, Olodumaré), Criador e Provedor de todas as formas de existência.
Olorun dispensa o axé, ou seja, a força vital que mantém e renova a criação, mas a
transmite através dos orixás, suas criaturas divinas. O universo nagô comporta duas
dimensões opostas, chamadas de orun e ayê. O orun é o domínio do eterno: Olorun significa
“Senhor do orun”. Aí têm sede os orixás e se encontram os arquétipos de tudo quanto
existe. O ayê vem a ser o mundo físico, onde se acham os seres vivos. Dizem vários mitos
que Olorun delegou a seu filho Oxalá (Orixalá, “o grande orixá”), a criação da terra (do
mundo físico) que entregou a seus cuidados. Fala-se também de uma divisão do cosmo
em nove espaçosnove espaçosnove espaçosnove espaçosnove espaços que o poder de Orixalá intercomunica e afirma-se que os Orixás
(filhos de Oxalá) se distribuem, no orun, em domínios diferentes: a distinção de orixá
funfun e eborá implica numa repartição cósmica, que recorta aquela dimensão do universo.
Nas representações mítico-rituais, essa repartição cifra-se em termos de uma oposição
direita x esquerda, ou alto x baixo.

Destaca-se do conjunto dos divinos Exu, considerado freqüentemente “o primeiro
nascido” (primogênito de Oxalá ou até, segundo algumas tradições, primeira criatura de
Olorun); embora reconhecido como um orixá, ele é também oposto aos demais por sua
acentuada singularidade. Mitos correntes na Bahia dão-no como um dos protagonistas da
criação, ao lado do próprio Oxalá. Nesses mitos, Exu opera como um transformador/
perturbador, introdutor da crise, do movimento, da mudança no cosmo ordenado por
Oxalá. Não obstante a fama demoníaca que chegou a ter em muitos terreiros  (nos meios
populares, em geral) e nas comunidades focalizadas na pesquisa a que se reporta o presente
estudo, Exu é considerado um “santo verdadeiro, um orixá que nem os outros”. Ainda
assim, destaca-se entre os divinos: recebe culto à parte, antes dos demais, e lhes serve de
mensageiro, movendo-se por todo o universo.

Uma fórmula não raro empregada para descrever o culto do candomblé por seus
adeptos reza que este consiste em “rogar aos pés do Orixá, de Exu, de Egun”. Egun é o
nome dado aos finados: uma pessoa falecida torna-se egun; no entanto, como acontece na
fórmula citada, o termo pode igualmente indicar o coletivo, o conjunto dos mortos.

Nas Casas de ketu pesquisadas, os mortos, assim como os orixás, também são
chamados de arà orun (“povo do orun”, “habitantes do orun”)... Contudo, distinguem-se
enfaticamente os eguns dos divinos: uns e outros compõem, por assim dizer, sociedades
distintas, embora relacionadas. A rigor, o culto do candomblé (de rito nagô, da nação
ketu) divide-se em duas esferas, conforme se dirija aos orixásaos orixásaos orixásaos orixásaos orixás ou aos mortosaos mortosaos mortosaos mortosaos mortos.3

Diz-se aí, também, que assim como os orixás estão acima dos eguns, Deus está
acima dos orixás.

Olorun é o pai de Oxalá, porém não se confunde com ele.
Representações de Oxalá, o demiurgo da criação, “pai de todos os orixás”, são, ao

mesmo tempo, símbolo do universo que ele rege: céu e terra, masculino e feminino são
reunidos na imagem das travessas ou metades de cabaça superpostas que o representam
(como um todo dividido e recomposto). Oxalá é visto em muitos mitos como tendo dois
aspectos ou duas naturezas: é ao mesmo tempo masculino e feminino, velho e moço.

Também o senhor da adivinhação, Ifá, tem no arranjo dos instrumentos oraculares
que o representam um símbolo de alcance cósmico. E conforme mostrei em outros



Ordep Serra

105

estudos (SERRA et alii, 2000) o divino senhor das folhas, Ossain, representa o cosmo na
esfera vegetal, configura a imagem do cosmo em feição vegetal.

Embora os orixás sejam considerados inumeráveis, o cânon da liturgia básica (o
xirê) relaciona dezesseis: Oxalá, Iemanjá, Nanã, Obaluaiê, Oxumaré, Xangô, Oiá, Obá,
Oxum, Oxossi, Logunedé, Ogum, Euá, Ibeji, Iroko, Ossain. Cada um deles possui as suassuassuassuassuas
folhas; Ossain é dono de todasde todasde todasde todasde todas. A esses dezesseis orixás se soma Exu, propiciado à parte,
nos “ritos prioritários”. Costuma-se ainda dizer que além dos (outros) orixás e de Exu, os
eguns também têm suas folhas.

A prática do candomblé corresponde, em grande medida, ao que os gregos antigos,
na linguagem religiosa, chamavam de therapeía: um serviço divino, um culto, e,
simultaneamente, um procedimento ritual voltado para a preservação/restauração da
saúde e do bem estar dos humanos.

Integra o corpus terapêutico do candomblé uma liturgia das folhas: itens vegetais
que funcionam como elementos de um código sacramental e como fármacos. As folhas
são, de longe, as partes dos vegetais mais empregadas no candomblé, em ritos diversos, e
particularmente em operações de cura, em terapias. Mas convém notar que folha é também
um termo genérico no dialeto dos terreiros: mesmo raízes, sementes e cascas de troncos
(e até plantas como um todo) podem ser chamados coletivamente de folhas, sempre que
esses itens vegetais têm um emprego litúrgico ou terapêutico que se distingue bem do uso
alimentar, em ritos diversos. (Ainda que algumas folhas possam ser ingeridas sob a forma
de poção, dá-se que elas não são pensadas, nessas circunstâncias, como nutrientes, mas
como “remédios” ou “encantos”). Idealmente, esses itens são obtidos através de uma
coleta especialmente feita, em condições que a liturgia prescreve.

Vegetais cultivados, submetidos a preparo culinário são objetos de oferendas
alimentares feitas aos orixás e antepassados; mas quando se fala em folhas pensa-se, em
princípio, em plantas não cultivadas – e não submetidas a operações culinárias. Elas
podem sofrer preparos especiais; podem, como se diz nos terreiros,  integrar “preparados”;
porém esse preparo se distingue com clareza da ação de cozinha (comum ou ritual). É
fato que algumas folhas podem ser empregadas culinariamente (como temperos, por
exemplo); mas quando isto acontece, elas já não são categorizadas como folhas.

Acontece, hoje, o cultivo nos terreiros e adjacências, de folhas que outrora eram
coletadas “no mato”, mas se tornaram dificilmente acessíveis; ocorre também a
aquisição de algumas folhas em mãos de agricultores especializados (PACHECO, 2002).
Essas adaptações foram tornadas inevitáveis por circunstâncias limitadoras e apenas
são aceitas “porque não tem outro jeito”. O ideal da coleta das folhas por sacerdotes das
Casas interessadas teve de ser, em grande medida, abandonado, ou limitado a liturgias
mais “críticas” 4 na maioria dos candomblés do perímetro urbano de Salvador, por
força das dificuldades de acesso a áreas verdes onde elas se mostrem encontráveis em
abundância. Isso motivou a crescente demanda de tais itens em mercados e feiras
populares (em São Joaquim e nas Sete Portas, por exemplo); há erveiros especializados
neste fornecimento.5

 Quem estuda a etnobotânica nagô, vê-se logo, confrontado com uma espécie de
“modelo ideal” que distribui de forma ordenada, simétrica, os elementos do universo das
plantas. Os especialistas dos terreiros estão conscientes do fato de que este modelo não
corresponde a uma simples descriçãodescriçãodescriçãodescriçãodescrição de dados empíricos verificáveis no mundo vegetal
– mundo que eles não consideram plenamente conhecido. Acreditam que podem mapeá-
lo com as categorias de que dispõem, mas afirmam que elas se aplicam, exemplar e
prioritariamente, a um determinado repertório, que destacam e exploram sistematicamente
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na prática ritual / terapêutica.6 Os pontos de referência que tomam para a construção de
seu sistema estão dados numa liturgia, liturgia, liturgia, liturgia, liturgia, a saber,     o ewe jokô, ritual que envolve um pequeno
conjunto, bem definido, de folhas manipuladas como símbolos religiosos de amplo alcance.
Reconhecem os peritos dos terreiros que essa liturgia pode variar – em alguma medida –
“até de uma Casa para outra” –; mas, como sustentam, sua estrutura básica mantém-se
constante. Ela estabelece valores que determinam funções (religiosas e terapêuticas),
segundo correspondências postuladas entre as folhas utilizadas e orixás a que se adscrevem.

No sistema etnobotânico dos terreiros, os vegetais são caracterizados segundo os
efeitos que produzem quando utilizados na condição de símbolos     e     fármacos. Por outras
palavras, através da atribuição das folhas a divindades, 7 essa classificação superpõe uma
representação cosmológica a uma percepção das características específicas dos itens em
apreço, levando em conta, de um modo decisivo, a eficácia de sua ação sobre os humanos.
A “ciência das folhas” – a arte ou ciência de Ossain – resulta, assim, uma
etnofarmacobotânicaetnofarmacobotânicaetnofarmacobotânicaetnofarmacobotânicaetnofarmacobotânica. Ossain (ou Ossanha) o divino medicine-man, é cultuado como
patrono e instituidor da arte a que dá nome, e considerado Senhor do mundo vegetal.8 Em
consonância com tal tradição, falarei aqui de “sistema de Ossain” para referir-me ao
modelo cosmológico e litúrgico que o ordenamento das folhas descreve.

Segundo mostrei em outros ensaios, a organização “do sistema de Ossain” tem
o mesmo arranjo lógico que articula o sistema oracular “de Ifá” e o discurso mítico
da cosmogonia iorubana. Não me alongarei aqui na sua análise; vou fazer apenas
uma referência breve à estrutura dessa taxinomia das folhas, a que dediquei alguns
estudos (SERRA, 1999; SERRA et alii, 2000; SERRA et alii, 2002). Como expliquei
nos referidos trabalhos, quando se considera superficialmente a cosmologia nagô,
o primeiro dado que salta à vista é uma organização dual. A oposição contrapolar
de campos e sua replicação (em arranjos quadrúplices etc.) vêm a ser procedimentos
fundamentais na gramática do sistema, nos mitos cosmogônicos e no discurso da
mântica; porém um estudo mais detido desses arranjos logo manifesta que aí os
arranjos diádicos encobrem outros, em tríades. Nos enunciados teo-cosmológicos
da religião nagô, um conjunto representado por um binário pode exigir a operação
lógica de trêstrêstrêstrêstrês campos de representação. Assim, no Weltbild que é a imagem divina
do Grande Orixá, a oposição de orun e aye e de céu x terra se “recapitulam”, cifrando-
se na complementaridade do par Obatalá-Odua (ou Odudua); porém este recorte se
confronta de imediato com a unidade que o transcende: a saber, Oxalá, que engloba
essas metades. Por outro lado, embora o universo seja descrito como tendo duas
“dimensões” opostas, também é comum a referência mítico-ritual a sua divisão em
novenovenovenovenove domínios. Não há contradição efetiva entre essa representação e os esquemas
que recorrem à divisão binária (simples ou quadripartite) do mundo: a enéade é
uma forma lógica de articulação de um esquema diádico com um arranjo triádico,
na base de uma composição 4 – 1 – 4, que conforma uma figura bem conhecida do
Weltbild nagô.

Tanto quanto a enéade, o arranjo de um conjunto de sete elementos (que tem a
mesma aplicação cosmológica) permite uma combinação do diádico com a tríade:
viabiliza um modelo em que dois conjuntos de três elementos se revelam simétricos,
distribuídos desde o eixo de um conjunto unitário. A díade é assim realizada no segundo
nível da configuração, e de um modo que torna necessária a remissão a uma unidade. É
evidente que assim se sugere uma divisão progressiva em pares, no esquema de um
alinhamento descendente, “em árvore” – uma configuração muito adequada para os
arranjos taxionômicos. Ora, na cosmologia nagô, figuram de modo alternativo, e são
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passíveis de combinar-se, dois esquemas: o modelo que comporta uma divisão em nove
(espaços, elementos, domínios cósmicos) e o que implica divisão em sete. Isso mesmo
ocorre no sistema etnobotânico que se reporta a essa cosmologia: o cânon do ewê jokó, na
sua “célula mínima”, compreende setesetesetesetesete folhas (e os ritos correspondentes); na sua forma
expandida, tem dezesseisdezesseisdezesseisdezesseisdezesseis folhas. Este resultado se obtém agregando ao conjunto da
referida “célula mínima” mais novenovenovenovenove itens.

O cânon do xirê (da liturgia das festas de candomblé, de seus grandes ritos públicos)
envolve a celebração de dezesseisdezesseisdezesseisdezesseisdezesseis orixás...mais ummais ummais ummais ummais um que os precede e fica de fora da
ronda sagrada, sendo contemplado antes, nos “ritos prioritários”: ExuExuExuExuExu. No jogo dos
búzios, são manipulados dezesseisdezesseisdezesseisdezesseisdezesseis cauris, mais ummais ummais ummais ummais um que não se menciona (embora seja
indispensável), e que representa também ExuExuExuExuExu. Na liturgia do ewê jokô, são invocados os
dezesseisdezesseisdezesseisdezesseisdezesseis grandes orixás – fica à parte ExuExuExuExuExu, todavia contemplado antes deste ato, nos
“ritos prioritários”. 9 A correspondência entre (1) o padrão que se encontra no rito das
folhas, (2) o modelo básico da liturgia geral do candomblé e (3) o organon mântico do Ifá
(do jogo de búzios), fica assim evidente. A base comum de todos esses arranjos se encontra
numa particular imago mundi, numa (mítica) cosmologia. A “farmácia de Ossain” é, pois,
cosmo-logicamente orientada.

Os especialistas do candomblé explicam a cura com emprego de vegetais dizendo
que ela pode ser obtida “pela força do ritual” – ou seja, por obra do poder sagrado
mobilizado nos ritos – e também pelo efeito “medicinal” das plantas. Mas em todo e
qualquer caso servem-se dos parâmetros mítico-litúrgicos para ordenar seus
conhecimentos farmacológicos.

A distinção aludida tem um alcance preciso. Não implica em uma exclusão recíproca
dos fatores acusados. Segundo os terapeutas dos terreiros, uma folha pode ser “medicinal”
e funcionar como meio de cura independentemente dos ritos; esta sua potência curativa
(puramente “química”) é a única mobilizada quando se faz com ela “um remédio comum”.
Se usada num tratamento feito no candomblé, ela tem também um valor “espiritual”.

No repertório dos terreiros, por outro lado, certas folhas são descritas como dotadas
de “valor espiritual” – e, portanto, de capacidade curativa – ainda que não sejam
“medicinais”.

Os remédios “de farmácia” são reconhecidos eficazes... em muitos casos. Ao
comentá-lo, os adeptos da religião dos orixás lembram que, na maioria, esses remédios
derivam de folhas, de vegetais... Mas ponderam sempre que as drogas “receitadas pelos
médicos” não têm eficácia quando o “espiritual” está envolvido. Este é um dos motivos
pelos quais, no candomblé, um tratamento sempre deve ser precedido de uma consulta ao
Ifá, um jogo de búzios. O “olhador” poderá concluir que o tratamento deve ser feito no
terreiro; mas também poderá dizer que “o caso é de médico” e transferir a um clínico o
cuidado do paciente. É possível ainda que aconselhe um duplo tratamento, a ser feito de
modo concomitante. Conforme o caso, talvez recomende que antesantesantesantesantes de ir ao médico o
sujeito aflito “se prepare” no terreiro – com um banho de folhas, por exemplo. Neste caso,
a preparação se destina a propiciar a boa sorte, a garantir que o recurso ao clínico seja
coroado de êxito.

O candomblé nagô atribui às folhas utilizadas por seus especialistas uma eficácia
que transcende os limites da terapêutica farmacológica biomédica em muitos sentidos:
atribui-lhes poderes que as tornam  capazes de promover e restaurar a saúde, mas também
de reparar infortúnios, de aportar êxitos diversos. Nessa perspectiva, enfermidades e
infortúnios outros podem equiparar-se na medida em que causam desconforto passívelpassívelpassívelpassívelpassível
de tratamento –de tratamento –de tratamento –de tratamento –de tratamento – um desconforto que as folhas permitem remover.
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Mas as folhas podem também causar danos. Têm a eficácia ambígua de fármacos. 10

Na terapêutica dos terreiros, as folhas podem ser usadas de modo a produzir seu
efeito através de uma ação diretaação diretaação diretaação diretaação direta – quando o corpo do paciente as absorve (por ingestão
ou aplicação etc.) – ou de modo indiretoindiretoindiretoindiretoindireto – quando o contato não leva à sua absorção
física e pode até mesmo ser dispensado: para que exerçam seu poder sobre o paciente,
basta, então a proximidade das folhas sagradas. Recomenda-se ter em casa (no quintal, no
jardim) plantas que repelem o mal,  plantas que transmitem força; para desfrutar de seus
benefícios, porém, não é preciso tocá-las.

O alcance da ação direta das folhas sobre o corpo do paciente pode limitar-se a
certos órgãos ou ainda ser difuso, afetá-lo como um todo. Neste último caso, estão as que
“limpam o corpo”, ou “purificam a pessoa”, exercendo um efeito catártico e profilático
geral.

Também têm este amplo alcance terapêutico as  folhas às quais se atribui o poder de
controlar estados de perturbação que, em si mesmos, não são necessariamente malignos,
mas podem, se não forem limitados, causar dano ao sujeito: elas “controlam” o transe,
por exemplo, ou limitam crises e distúrbios cuja remoção imediata não seria possível,
nem mesmo desejável, visto como a crise assim tratada é considerada uma passagem
necessária ao desenvolvimento da pessoa – e benéfica, se controlada. 11

Entre as folhas que se aplicam de forma direta ao corpo do paciente, muitas têm sua
ação relacionada de forma particular a um órgão ou região anatômica, cujo bom
funcionamento elas são consideradas capazes de promover ou restaurar, agindo de forma
curativacurativacurativacurativacurativa.

Algumas dessas folhas de aplicação direta são estimadas capazes de estimular
faculdades ligadas a determinados órgãos, removendo barreiras que limitam a percepção
e a expressão dos não iniciados: são reveladoras, pode-se dizer: facultam ampliar os poderes
da visão, da audição, da inteligência... São empregadas em ritos iniciáticos com este
sentido. 12

As folhas que se usam no candomblé, como recursos de uma terapia “indireta”, são
consideradas eficazes em diferentes sentidos. A algumas se atribui poder aversivo: supõe-
se que afastam o mal, o infortúnio, a doença, a aflição, impedindo que perturbações
atinjam a pessoa; para dizê-lo numa palavra, funcionam como apotropaicos. Outras,
segundo se acredita, se conservadas na proximidade do paciente, atraem para ele o bem
estar, a saúde e a fortuna, propiciando o(s) orixá(s). Para dizê-lo numa palavra, são
“propiciadoras”. Algumas destas, segundo se acredita, têm eficácia “universal”, são
benéficas para todos; outras “funcionam mais para certas pessoas, menos para outras, a
depender do orixá”. 13

A proximidade do mato, de grandes árvores, da maioria das plantas, é considerada
benéfica para a saúde; porém há plantas tabu, que “ofendem” e com que se deve, em
princípio, evitar o contato: apenas conhecimentos apurados e secretos permitam sua
manipulação. Também, neste caso, pode haver uma variação “conforme o orixá”.

No quadro abaixo, busco mostrar como essas caracterizações se aplicam a um
pequeno conjunto que fornece uma chave de leitura “farmacobotânica” do universo das
folhas do candomblé. As categorias já referidas são aí indicadas de modo sucinto por meio
de termos arbitrados – termos que, embora não sejam palavras empregadas pelos usuários
do sistema, traduzem de modo sintético o sentido de expressões suas, as quais tive de
resumir assim porque sua extensão e variação impossibilitam seu uso no espaço de uma
tabela como esta.
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Quadro analítico das atribuições êmicas
de valores de eficácia terapêutica ligados às “folhas”
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O propósito deste quadro é apenas ilustrativo. Ele foi construído com ajuda de um
perito do candomblé, 1 consultor da pesquisa OSSAIN II, um sacerdote (ogan) com vasto
conhecimento das “folhas” e de seu emprego. Interrogado sobre o modo como “as plantas
funcionam”, ele deu uma série de exemplos, valendo-se de um conjunto canônico do ewê
jokô, a que acrescentou apenas um item (o peregun). O quadro não tem pretensão exaustiva,
mas descreve bem alguns aspectos essenciais da tipificação da eficácia das folhas, do
ponto de vista do candomblé. Alguns ajustes puderam ser feitos depois que se considerou
uma relação maior de plantas, permitindo um apanhado algo mais completo das categorias
etnofarmacobotânicas do candomblé do rito ketu. Tentarei fazer, em seguida, alguns
esclarecimentos quanto a isso.

As artes de Ossain são muito complexas. Essa farmacobotânica tem um alcance
que não se limita ao campo biomédico reconhecido. No sistema em apreço,  como já se
viu, certas plantas a que se atribui valor apotropaico [que “protegem das influências
ruins” – e evitam, inclusiveinclusiveinclusiveinclusiveinclusive, “perturbações da saúde”] podem ser eficazes mesmo não
entrando em contato com o corpo do paciente: previnem o mal, mantendo-o à distância.
No entanto, algumasalgumasalgumasalgumasalgumas folhas que funcionam deste modo tambémtambémtambémtambémtambém servem como meios de
purificação, em ritos nos quais o paciente se expõe a seu contato.

Além disso, de acordo com o povo-de-santo, há folhas que, devidamente manipuladas,
desobstruem, por assim dizer, o fluxo da boa sorte e da saúde; elas removem impedimentos
(diagnosticados através do jogo divinatório ou dos recados de um orixá) que “empatam
a vida”. Assim desembaraçam, desimpedem, “abrem o caminho” para que aconteça o
êxito desejado – a cura, por exemplo, – embora não sejam em si mesmo curativas.

A purificação ou “limpeza do corpo” pode ser alcançada com recurso das folhas,
mas de diferentes modos. Por exemplo, uma loção com que o paciente deve banhar-se –
um banho de folhas – pode ser o veículo da catarse, assim como pode sê-lo o simples gesto
de passar pelo corpo ramos viçosos dos vegetais indicados – operação esta realizada
junto com uma reza: uma prece ou canto apropriado. 2

São muitas as propriedades curativascurativascurativascurativascurativas atribuídas às folhas pelo povo-de-santo. Seus
peritos chamam de “curativo” o que é capaz de fazer cessar, ou aliviar, uma enfermidade
(ou o sofrimento de um enfermo), de reparar uma lesão, ou atenuá-la; em suma, é curativo
o que faz restabelecer a saúde anulando um distúrbio, “trazendo de volta” o estado
positivo que se perdeu. Distingue-se, porém, a folha de cura da que serve tão só “para a
limpeza do corpo”. Esta “limpeza” é uma pré-condição da cura e as folhas que o viabilizam
geralmente nãonãonãonãonão são chamadas de “curativas”.

Os médicos do candomblé distinguem também o efeito curativo do “fortificante”,
ainda que, com freqüência, reconheçam no mesmo item ambas as propriedades. A distinção
não é fácil de captar à primeira vista. “Fraqueza” parece ser uma categoria nosológica do
candomblé, um estado que tem expressão tanto física quanto espiritual; folhas “curativas”
se aplicam a corrigir este estado, interpretado como uma verdadeira enfermidade. “Ter
fraqueza” significa sofrer de uma condição enferma que debilita progressivamente. Já
“estar fraco” significa achar-se debilitado e vulnerável, coisa que também afeta a sorte e
pode atrairpode atrairpode atrairpode atrairpode atrair a doença.

“Curar a fraqueza” sempre é fortificar; mas note-se que a expressão “fortificante”
também se aplica (e mais constantemente) a folhas (ou alimentos sagrados, ricos de axé),
dadas a pessoas sadiassadiassadiassadiassadias, cuja capacidade (física, intelectual, espiritual) não se acha
comprometida, porém se deseja incrementar.

Algumas deficiências são curadas por folhas que, como diz o povo-de-santo,
“provocam” o corpo, ou seja, excitam-no de modo a que ele “responda” superando a
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inibição de certas capacidades: remédios de folhas podem fazer “soltar o leite” de uma
mulher que tem dificuldades na lactação, ou curar a frigidez e a impotência sexual.

Por fim, há folhas que têm a capacidade de induzir estados extraordinários, constituem
“remédios” de efeito psicodélico. Folhas podem “quebrar a consciência” abrindo caminho
ao transe; também podem suscitar ou ampliar a vidência e fazer superar limitações associadas
ao próprio êxtase místico. Há, por exemplo, as que “abrem a fala”, permitindo ao recém-
iniciado extático reconquistar a palavra, ainda imerso no transe. (O conhecimento desses
itens é resguardado por forte tabu, que a pesquisa aqui evocada respeitou).

 Efeitos curativos das folhas foram verificados em testes farmacognósticos que
apontaram um alto índice de concordância com as informações dos especialistas dos
terreiros no tocante a indicações terapêuticas (VELOZO et alii, 2002). Em diversos
pronunciamentos, o farmacólogo Eudes Velozo, da Universidade Federal da Bahia,
manifestou seu respeito pelos conhecimentos dos babalossain com quem trabalhou, e que
considerou verdadeiros peritos. Não deixou de observar que, além de valer-se da eficácia
química de princípios ativos detectáveis em muitos itens do seu repertório, os babalossain
com certeza alcançam êxito em muitas de suas terapias em virtude da “eficácia simbólica”
de seus ritos.

Como aqui já se viu, os próprios especialistas do candomblé reconhecem que a
cura com emprego das folhas pode ser obtida “pela força do ritual” e não apenas (ou não
fundamentalmente), em função de propriedades medicinais das plantas em apreço.

Para o farmacólogo, o tratamento “simbólico” e o que se efetiva quando o item é
aplicado ao corpo e absorvido no metabolismo humano, resultam de dois processos
diferentes, entre os quais não há ligação, ou correlação. Para o babalossain, os dois se
correlacionam de forma necessária.

Do ponto de vista do candomblé, todas as plantas têm (algum) poder. Em princípio,
como me disse um ogan, cabe mesmo supor que todas têm alguma “propriedade
medicinal”, embora umas as possuam em maior grau que as outras (e relativamente se
conheça o “valor” de poucas). Mas dá-se que elas têm diferentes modos de atuação:
“umas funcionam de um jeito, outras de outro [...] cada qual com seu capricho”.

O repertório de que o babalossain3 se vale é o que lhe foi legado pela “tradição do
orixá”: abrange um conjunto de plantas cuja eficácia e manejo os peritos dos terreiros
aprendem a conhecer. Dentre essas plantas, dizem eles, as que atuam de modo direto e
“espontâneo” ao ser absorvidas pelo corpo humano “procedem” de maneira controlável
por quaisquer pessoas que “estudem com carinho a natureza”; outras, porém, conforme
presume o povo-de-santo, só se tornam eficazes com emprego das artes de Ossain: artes
místicas, que envolvem o conjuro e o trabalho ritual.

Convém advertir: mesmo as plantas do repertório do candomblé que têm virtudes
medicinais bem reconhecíveis, efeitos, por assim dizer, “espontâneos”, agindo
imediatamente no corpo, mesmo essas que “todo o mundo é capaz de apontar e qualquer
um faz de remédio”, na prática médica dos terreiros passam por alguma forma de manejo
ritual. É isso que, em última análise, garante seu “controle” e seu [pleno]
“aproveitamento”.

O poderpoderpoderpoderpoder da planta, reconhecível quer “na sua química”, quer no seu “encanto”
(isto é, na sua capacidade de evocar e convocar, produzindo efeitos pela intervenção dos
divinos), corresponde a uma manifestação do axé.

O axé é concebido como uma força genesíaca, que mantém os seres na existência e
a revigora, viabilizando as transformações que lhes permitem durar; emana de Deus e
está presente na natureza de diversas formas. Pode acumular-se e perder-se. Se gasta e se
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recupera. Ganhá-lo implica sempre numa obrigação de o retribuir. É “energia”, alimento
do ser. Concentra-se em alguns entes de um modo especial, mas obtê-lo nas fontes da
natureza exige “preparo” e empenho. Sua versatilidade o torna ambíguo. Reconhecer-lhe
a concentração nas plantas, em que assume diversas formas, e torná-lo operativo
(assimilável, transmissível, controlável) é parte essencial da ciência das folhas. Mas esse
reconhecimento exige um trabalho de interpretação: identificar uma planta não é apenas
situá-la entre outros vegetais, numa classificação simplesmente botânica; é entender o
sentido que ela tem, o encanto latente na sua “natureza” (na sua idiossincrasia). Este
sentido se esclarece ao discernir a relação da folha com os eternos (fundamentalmente,
com os orixás da grande liturgia, mas também, segundo alternativas previstas no sistema,
com o domínio dos mortos, ou com o divino transeunte, Exu): assim se reconhece o
“lugar” que lhe corresponde na dinâmica do mundo, na ordem do cosmo. Trata-se, enfim,
de saber o que a folha significa, e dominar sua “lógica”, o poder que ela tem enquantoenquantoenquantoenquantoenquanto
signosignosignosignosigno.

Muitas vezes fiquei impressionado com o vocabulário afetivo empregado pelos
peritos dos terreiros ao falar das plantas. Como me disse um velho mestre do candomblé,
“cada folha tem sua personalidade, que não se pode contrariar”. Segundo ele, “a química
já dá o sinal, aponta a inclinação que ela tem, o temperamento” ... Porém a revelação mais
completa da natureza da planta – como sempre acrescentava este venerável Elemaxó –
dá-se no rito: “é no ritual que a folha mostra sua verdadeira força”.

Outro ogan me afirmou que para trabalhar com as folhas, é preciso conhecer-lhes o
“tom”:

“Cada folha tem seu tom. Quem sabe lidar com elas não destoa”.
Não é essa uma metáfora gratuita. Dá-se que no rito do candomblé, em momentos

decisivos, as folhas sofrem um tratamento musical, musicalizam-se: cantar as folhas é uma
operação que precede as grandes festas de orixá, que sem isso não podem realizar-se.

Folhas significam, operam como signos na liturgia. O babalossain tem de ficar atento
ao que a folha dizdizdizdizdiz; tem de capacitar-se a falar com elascom elascom elascom elascom elas, e através delasatravés delasatravés delasatravés delasatravés delas. No próprio
momento da coleta, convém conhecer fórmulas cuja recitação adequada pode tornar-se
indispensável à segurança do buscador e à eficácia do rito. Às vezes, a folha não se deixa
levar senão pelo cântico. E quem entra no mato para este fim, se não souber rezas
apropriadas, pode ver-se literalmente perdido, enganado pelo mistério das plantas:
negativamente encantado.

Achar as folhas exige conhecê-las, saber seus nomes e decliná-los corretamente...
Mas isso vai muito além de um domínio da taxionomia, da nomenclatura. Conforme
explica Marina Martinelli (2002, p.181),

Ossain, o orixá das folhas, é um orixá que nomina, e as coisas só passam a existir a
partir do momento em que têm nome. O nome delas dirá – ditará – sua função, sua
conveniência, seu comportamento.

Em uma nota explicativa, nessa mesma altura (cf. ibidem, nota 1), ela cita Juana
Elbein dos Santos (1986, p.47):

No ciclo de iniciação da noviça, um dos ritos de fundamento é o de ‘abrir a
fala’, que consiste em colocar um àse especial na boca e sobre a língua da
ìyàwo, que permitirá à voz do òrìsà se manifestar durante a possessão [...].

Lembra ainda Marina Martinelli que este rito de “abrir a fala” está relacionado
com Ossain:
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É Ossain quem faz ‘abrir a fala’ e também ao poder de suas folhas se atribui a
capacidade que assume o orixá de um noviço de identificar-se, declarando
seu próprio nome. Como diz o povo do candomblé, é graças a Ossain que ‘a
iaô dá o nome’, ou seja, ganha o nome ritual que a identificará como pessoa
sagrada, simultaneamente ‘individualizando’ o orixá encarnado, tal como ele
aparece na epifania do corpo devoto.

Mais adiante, esclarece ainda a referida autora (MARTINELLI, 2002, p.182):

A relação entre nome e folha será melhor compreendida se fizermos uma
leitura atenta de um mito de Ossain [...] A bela história segundo a qual a
senhora dos ventos, Oiá, agitando suas vestes numa dança forte, dispersou as
folhas do deus, que as mantinha guardadas em uma cabaça, e assim permitiu
aos demais orixás apropriar-se de algumas. Há pouco eu lembrei: o orixá das
folhas é o orixá que nomina. Porque? Porque a folha é como a palavra. Mas,
no silêncio e na inércia do continente que as aprisiona (a cabeça... a cabaça),
falta-lhes ainda o sentido. O nome é o sentido que se realiza o som com
intenção e destino. No mito, as folhas se espalham pelo ar e, então, cada orixá
apropria-se de uma e outra, de um conjunto delas; assim, as folhas passam a
ter características similares à forma e ao comportamento daqueles que as
pegam. Assim, como as palavras, não? Elas espalham-se, também, pelo ven-
to... E, as coisas passam a ter sentido no momento em que ganham um nome,
em que um nome as “individualiza”. Mas, isto também significa, que as pala-
vras se enchem de destino.

Ossain perdeu apenas a posse exclusiva  exclusiva  exclusiva  exclusiva  exclusiva de todas  todas  todas  todas  todas as     folhas. Pois continuou a ser
reconhecido como senhor delas – isto é, de todasde todasde todasde todasde todas... Inclusive das que compartecompartecompartecompartecomparte com os
outros orixás. O mito evocado por Marina Martinelli explica que algumas o vento não
dispersou, permaneceram na cabaça do mago. Pode-se dizer que assim certas folhas se
tornaram especialmenteespecialmenteespecialmenteespecialmenteespecialmente suas... A oposição entre estas e as outras as identificou com o
deus que é senhor de todas.

O discurso mítico bem parece, neste caso, descrever o universo das folhas feito uma
linguagem, onde a diácrise dos signos a rigor os constitui, torna-os operativos enquanto tais.

Na referida história, Oiá opõe a Ossain o vento dispersor; mas em outros mitos, o
próprio Ossain é associado quer diretamente, quer de forma indireta (através de seu
servidor Aroni) com o redemoinho que espalha as folhas (Cf. VERGER, 1999; ver também
ELLIS, 1894).

Na lógica do candomblé, não é possível falar das folhas – e de Ossain, portanto –
sem fazer referência a um conjunto teológico, a uma teoria de orixás em que ele aparece
de forma superabundante: está representado pelo conjunto dos vegetais e por umapelo conjunto dos vegetais e por umapelo conjunto dos vegetais e por umapelo conjunto dos vegetais e por umapelo conjunto dos vegetais e por uma
parcelaparcelaparcelaparcelaparcela destedestedestedestedeste (no ewê jokô, por uma folha singular).

Ossain está nos dois “momentos” do processo que o mito descreve, processo que,
como indica Marina Martinelli, evoca a significação, o jogo da linguagem representado
pela peripécia verde: está no momento da silenciosa concentração e também no espalhar-se
do gesto liberador (que, na história lembrada acima, a bela dançarina protagoniza); ou seja,
opera também no momento em que as línguas voláteis passam efetivamente a falar, em que
as plantas ganham seu destino: quando elas tomam seu sentido dos divinos que as recolhem.

Ossain tem a ver com a ocultação e a revelação. É músico e sedutor. Quieto, mas
volátil, silencioso e canoro: um pássaro o representa sobre haste imóvel. Também lhe
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corresponde o vento que enreda, alucinando as línguas errantes da folhagem. É sua
manifestação o redemoinho enovelado: o ar que se arvora, o sopro dançarino. Ossain
compreende a escuridão taciturna, o silêncio da cabaça mística e o vôo que desfolha o
tumulto multívoco e ofuscante.

Nos extremos, o deus ultrapassa, em pura música, o campo da linguagem que
institui. Seu canto perigoso celebra o êxtase e aporta a embriaguez do mundo selvagem.
Melífluo na voz e no dom, ele confirma e ilude.

(Segundo um mito, o próprio Senhor das Florestas ficou fascinado, bêbado e
seduzido pelas porções do Feiticeiro, pela doce malícia do mel. Ossain o aprisionou na
mata imensa...).

Ao Mestre das Folhas, não há quem lhe escape. Ninguém resiste quando brotam do
ermo, florescentes, suas melodias fatais. Rico de bênçãos e de venenos, Ossain é mestre
de uma técnica curativa que envolve a cuidadosa manipulação das plantas sábias, dos
filtros sumarentos. Mas, ao mesmo tempo, ele requer de seus discípulos um exercício de
poesia: um jogo melodioso de palavras vivas que o deus feiticeiro anima, verídico e
volátil. Pois sua ciência é canora: sua viçosa medicina é toda de encantos.
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Notas
1 A Pesquisa OSSAIN que se desenvolveu em duas etapas (PROJETO OSSAIN, de 1996 a
1998; PROJETO OSSAIN II, de 1999 a 2000 ) com financiamento do Fundo Nacional do
Meio Ambiente, através de um convênio entre este órgão e a Universidade Federal da Bahia,
com interveniência da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão – FAPEX. Empenhou-se na
execução dos projetos OSSAIN e OSSAIN II uma equipe composta por pesquisadores (professores
e alunos) da Universidade Federal da Bahia, ligados ao Instituto de Biologia, à Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas, ao Instituto de Letras e à Faculdade de Farmácia da UFBA,
acrescida de peritos consultores (em botânica, Setnobiologia, informática, lingüística) e de
especialistas tradicionais do candomblé: sacerdotes de reconhecida autoridade, peritos nas “artes
de ossain”. Estes sacerdotes tiveram o status de consultores dos Projetos em questão, integrando-
se assim ao Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas Etnocientíficas da UFBA, criado em
1980, e que veio a fundir-se no ano de 2000 com equipes oriundas do Instituto de Saúde
Coletiva da UFBA, formando o Grupo de Pesquisas Encruzilhada dos Saberes, coordenado
então pelo Professor Dr. Carlos Caroso. A Pesquisa OSSAIN foi pioneira em termos da constituição
de uma equipe interdisciplinar que incorporou em seus quadros peritos em um conhecimento
tradicional. Tanto o PROJETO OSSAIN como o PROJETO OSSAIN II foram desenvolvidos
sob a coordenação geral do antropólogo Prof. Dr. Ordep Serra. O Prof. Dr. Eudes Velozo foi
responsável pela coordenação da área de farmacologia; a Profa. Lenise Guedes coordenou a área
de Botânica. Os especialistas tradicionais que integraram as equipes mobilizadas nestes dois
projetos vêm a ser sacerdotes de alguns dos mais conhecidos terreiros baianos do rito ketu: o Ilê
Axé Iyá Nassô Oká, o Ilê Axé Opô Afonjá, o Pilão de Prata, o Ilê Obá Nijó Omi , onde a
pesquisa se concentrou. Os principais resultados da pesquisa em apreço encontram-se sumarizados
no livro O mundo das folhas (SERRA et alii, 2002). Mas, um de seus produtos mais significativos
foi a criação de um banco de dados sobre as folhas do candomblé (O BD JESSA) e o projeto,
ainda não realizado, de um Jardim Etnobotânico de Salvador. A Universidade Federal da Bahia
e a Prefeitura Municipal do Salvador estudam um convênio para a execução deste projeto.

2 Nação de candomblé corresponde a uma classificação étnico-religiosa: os adeptos do candomblé
se dividem por diferentes “nações”, como a ketu, a jeje, a ijexá, a angola etc. O nome nação
identifica, pois, uma liturgia.

3 Distinguem-se, pois, dois tipos básicos de organização religiosa, no horizonte do candomblé
nagô: há terreiros lessé orixá (a maioria absoluta) e terreiros lessé egun (bem poucos). Mesmo
nos terreiros lessé orixá, os egun (os finados) são cultuados, embora “em segundo plano”,  em
propiciações que devem realizar-se de forma discreta, à parte da liturgia dos Orixás.

4 Segundo explica o citado Pacheco (p. 197), “Essas coletas, originalmente, eram realizadas nas
matas e veredas, nas proximidades de cursos d’água, em trechos de vegetação inculta que
abundavam no entorno dos terreiros. No entanto, com a expansão imobiliária e o crescimento
desordenado do centro de Salvador, realizado com grande sacrifício de áreas verdes, os candomblés
viram esses espaços ser progressivamente desestruturados para dar lugar a grandes massas de
edificações.” Isso criou dificuldades sérias. Mas segundo os sacerdotes do candomblé os ritos da
coleta são decisivos, e sua não realização pode ser muito prejudicial ao êxito das operações
religiosas e terapêuticas. Um banho de folhas pode ser inútil se as normas da coleta não forem
obedecidas. Para viabilizá-lo de acordo com o cânon, é preciso seguir um procedimento que
assim descrevi em outro estudo (SERRA, 1991): “Numa hora apropriada, um iniciado, ou um
grupo de iniciados, dirige-se ao mato, onde realiza a coleta das folhas requeridas, não sem
primeiro ‘pedir licença’ através dos cânticos e orações convenientes.Feito isso, já no terreiro...
pessoas para isso religiosamente capacitadas maceram as folhas com os meios e a forma que o
preceito estabelece, ajuntando-lhe água consagrada... A loção é em seguida guardada com
cuidado, para que seja usada no momento oportuno, da forma prescrita: assim terá sua eficácia
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religiosa e terapêutica assegurada, aos olhos da comunidade de culto. [...] Suponhamos que um
profano obtenha as iformações necessárias para a identificação das folhas adequadas, depois as
recolha e macere, preparando igual loção, mas sem observar os preceitos relativos ao tempo e à
forma da coleta, sem canots e jaculatórias; imaginemos que, depois, em hora por si mesmo
arbitrada, ele se banhe a seu capricho com o preparado... O efeito deste será nulo, aos olhos do
crente, para quem a loção assim obtida não funciona como a que se prepara a preceito com os
mesmos materiais...”

5 A propósito dos erveiros que trabalham, em Salvador, em feiras, mercados populares e postos de
venda diversos, ver Almeida, 1995.

6 Muitas vezes, os babalossain e equivalentes empenham-se na busca de uma ampliação do seu
repertório: ao contrário do que muitos imaginam, os especialistas tradicionais também pesquisam.

7 Cf. a propósito Serra, 1996, p. 203: “[...] as nomenclaturas divinas funcionam como indicadores
de campos simbólicos que fazem convergir, como uma espécie de referência básica que permite
o engate de codificações variadas [...] pode-se dizer que o panteon nagô é um código cuja
operação se efetua mediante mapeamentos sócio-cosmológicos, isto é, um mapa de mapas [...]”

8 A propósito do emprego das folhas no candomblé, veja-se Barros, 1993. Cf. também Camargo,
1998 e Verger, 1967 e 1995.

9 Vários estudiosos da cultura iorubana têm observado que o ioruba sempre destaca o par,
associado com os valores da ordem e do equilíbrio; e o faz, muitas vezes, eludindo o ímpar,
associado com o desequilíbrio, a liminariedade, a passagem, logo, também com a desordem e a
impureza, as contingências perigosas da transformação. Exu é o ímpar por excelência. Sem ele
o sistema não funciona, mas ele participa “de fora”.

10 A rigor, do ponto de vista do candomblé, todas as folhas têm poderes. É limitado, embora
extenso, o arsenal do babalossain, o repertório regularmente utilizado pelos especialistas dos
terreiros; mas o povo do candomblé insiste sempre em que “toda folha tem força, pode ser
remédio assim como pode ser veneno, pode ajudar ou pode prejudicar”.

11 Estão, neste caso, as perturbações que eventualmente acompanham a menstruação (em
particular a menarca), ou aquelas que se seguem ao parto, e ainda certos “desarranjos que o
próprio crescimento pode trazer”, ou que significam “a agitação do corpo quando está saindo da
ruindade” [i. e., da doença, ou do estado negativo provocado por alguma “influência maligna”].

12Além das folhas “reveladoras” que constam do quadro abaixo há outras, bem mais importantes,
de que os nossos consultores do candomblé não quiseram falar. Existem também folhas (muitas,
por sinal) que, embora não afetem a percepção e a expressão (como as “reveladoras”) multiplicam
ou incrementam outras potencialidades: “dão força”, “aumentam a potência [sexual]”, “puxam
o sangue” (corrigem amenorréia) etc.

13 Explicação do Venerável Elemaxó do Engenho Velho, Antônio Agnelo Pereira, já falecido.

14 O já citado Elemaxó, Antônio Agnelo Pereira.

15 Mas a expressão “limpeza do corpo” também se usa para significar uma purificação interna
obtida através da ingestão de poções preparadas com as folhas que manifestam assim, um poder
purgativo, depurativo. E a depender dos ingredientes da loção, o banho de folhas também pode
produzir outros resultados, inclusive propriamente curativos (no sentido que adiante se
especificará).
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16 O título de babalossain é dado ao sacerdote do candomblé que tem a principal responsabilidade
na obtenção, preparo e manipulação das folhas para os rituais. É um verdadeiro perito etnobotânico
credenciado. Este título existe em dois dos terreiros pesquisados no Projeto OSSAIN. Em
outros terreiros, a função de babalossain é acumulada pelos dirigentes (ialorixá ou babalorixá)
ou por hierarcas de alta posição.
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7. Saúde individual e identidade coletiva: tecnologias em
terapêuticas tradicionais no manejo da saúde mental

Mônica de Oliveira Nunes

Uma das grandes dificuldades de introduzir a análise do particular, ou do sujeito,
na Saúde Coletiva deve-se ao fato, bem fundamentado, de que o fenômeno “coletivo” é de
uma natureza distinta do fenômeno “individual” e ele não pode ser acedido ou concebido
a partir da soma dos individuais que lhe constituem. Essa, aliás, é uma máxima de Émile
Durkheim (1968) que avança consideravelmente no conceito do social quando afirma
que este não é igual à soma das partes, tendo o social um “a mais” que garante a sua
especificidade. Desse modo, o coletivo não é alcançado pela soma de representações,
vontades, desejos, nem mesmo ações individuais. Todo coletivo tem uma dinâmica, fruto
das relações ou interações sociais e são estas que produzem um objeto de uma outra
natureza. Desse modo, fica claro não se poder atribuir aos indivíduos isoladamente a
responsabilidade pelos fenômenos sociais, e, no caso que nos concerne, pela situação de
saúde ou de doença que os acomete no interior dos grupos a que pertencem.

O processo de saúde e de doença não é uma conquista, nem uma produção individual,
ainda que os indivíduos sejam agentes nesse processo. Essa foi uma importante crítica
formulada em relação a estudos também epidemiológicos, cujos resultados se limitaram
exclusivamente à soma de respostas individuais, sem nenhuma contextualização desses
indivíduos, nem análise sociológica da dinâmica que os envolvia enquanto grupo, portador
de uma cultura e de uma história (CORIN, 1995). Essa também é uma das críticas mais
fundamentais que se dirigem às ações dos profissionais de saúde no seu contato clínico
com o paciente, como também às ações de áreas como a da Educação e Comunicação em
Saúde quando, fomentadas por uma perspectiva higienista e normativa (ASSIS, 1998),
buscam a mudança de situações de saúde a partir de mudanças de comportamentos
individuais e individualizados, ou seja, compreendidos de forma atomizada e
descontextualizada de uma realidade social e cultural.

A compreensão dessa natureza própria do social não pode negar a dimensão de
agenciamento na produção dos fenômenos sociais e no tanto de subjetividade que eles
expressam e requerem. Admite-se que cada indivíduo não pode ser responsabilizado por
situações de saúde ou doença que acometem os grupos, nem a ele próprio dentro do
grupo. No entanto, doença e saúde são fenômenos produzidos a partir de interações entre
pessoas e, nesse caso, há de se construir lentes que permitam enxergar e ler os sujeitos que
constituem essas relações e a intersubjetividade daí depreendida.

Desta forma, a intersubjetividade seria aquele conceito que busca dar conta não das
psicologias dos indivíduos presentes em cada grupo ou interação, mas estaria mais voltado
para o aspecto de “fusão de horizontes” (GADAMER, 1977) que se depreende do contato e
das trocas advindas desse contato. Para Azzan Jr. (1993), a intersubjetividade é uma espécie
de mediação possibilitada pela linguagem entre as subjetividades, uma vez que as subjetividades
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são “objetivadas” na linguagem. Esse conceito tem sido de grande relevância para disciplinas
que, ainda que se debrucem sobre a análise de dinâmicas e processos que se desenvolvem nos
grupos, ou em contextos coletivos, contemplam, nessa análise, a subjetividade que subjaz a
essa produção. Como exemplos dessas disciplinas temos a Antropologia (sobretudo após a
sua virada interpretativista no final dos anos 70), a Literatura, a Psicologia Social, a Psicanálise
(na sua vertente da Clínica do Social), entre outras e, mais recentemente, a Saúde Coletiva.

Diferentes estratégias podem ser esboçadas no intuito de articular a dimensão de
intersubjetividade do coletivo. Uma delas, aquela talvez ainda não introduzida no campo
da Saúde Coletiva, é que se utiliza de estudos de casos individuais mas que têm por objetivo
evidenciar de quanto social são constituídos os sujeitos. Esses estudos têm o potencial de
perseguir, a partir da complexidade do sujeito, a pregnância do coletivo na sua constituição,
identificação, e, para usar um pleonasmo que julgo útil, na sua subjetivação. Diferentemente
do que propunha Durkheim, o indivíduo não é mero reprodutor de uma ordem social que
ele introjeta, mas como propõe Lacan, o social o precede, ele nasce mergulhado no mesmo
e, evidentemente, o ressignifica de modo original. Poder-se-ia propor que o indivíduo não
é mera parte do todo, porque ele também é, em si mesmo, totalidade. Buscar alcançá-lo na
sua complexidade, profundidade e totalidade, remete à dialética do sujeito/coletivo, na
tensão que lhe é própria, mas que transcende a polaridade.

No presente trabalho, trataremos da questão da produção da saúde como resultante
dos laços tecidos pela construção de uma identidade pessoal nas malhas de uma identidade
coletiva. Estaremos aqui evidenciando o fato de ser a doença uma construção social cuja
resolução coloca em movimento uma série de elementos que posicionam a pessoa face ao
seu grupo de pertencimento. Privilegiaremos aqui aqueles elementos situados no campo
simbólico demonstrando o quanto esses elementos sustentam situações concretas que vão
desde a materialização de sintomas no corpo individual até a perpetuação de práticas de
resistência cultural. De um lado, portanto, situa-se a doença do sujeito, de outro, apresenta-
se a prática médica tradicional, nesse caso, a iniciação no candomblé, como recurso cultural
socialmente legitimado para desatar os nós e tecer os laços necessários para a solução
(individual e coletiva) do problema. Vale acrescentar que, no cerne dessa dinâmica,
articulam-se fatores que conduzem a diferentes aspectos da realidade envolvendo o processo
saúde-doença-cuidado, tais como as relações de poder que perpassam esse processo, a
identidade social do indivíduo doente, os aspectos emocionais e psicológicos, entre outros.

Centrando-se sobre o candomblé e sobre um dos seus rituais mais fundamentais,
o ritual de iniciação, estaremos descrevendo e analisando, a partir de um caso concreto,
um tipo de tecnologia histórica e culturalmente construída e que se tem revelado, entre
outras coisas, como um recurso importante e sofisticado para lidar com o sofrimento
humano manifestado em suas múltiplas faces, dentre as quais sob a forma do adoecer.

Os laços familiares no candomblé e sua ancoragem social e política

Esse texto é fruto de trabalho de campo que realizei em 1996, durante um ano, na
cidade de Cachoeira, situada no recôncavo baiano. Esse trabalho centra-se sobre a
compreensão do idioma religioso do candomblé e como este é utilizado na articulação
de experiências pessoais e coletivas. Parto da idéia de que os sistemas simbólicos não são
realidades homogêneas e estanques e por isso não se pode estudar “o Candomblé” como
unidade religiosa, mas sim os candomblés, nos seus contextos sociais locais nos quais se
desenvolvem (GEERTZ, 1983). Desse modo, estudei os candomblés em Cachoeira, nos
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significados históricos, políticos, e também pessoais, singulares que são construídos a
partir da sua prática concreta.

Nesse estudo, eu explorei as relações de aliança e de filiação veiculados nos conceitos
de família-de-santo, de nação de candomblé e de herança de significantes religiosos. Para
isso, eu complexifiquei certas idéias já presentes na literatura como a de que os escravos
buscaram preservar, através das famílias-de-santo, elementos na base das religiões de
linhagem nos seus países de origem (COSTA-LIMA, 1977), como também a idéia de que
as nações de candomblé adquiriram no Brasil uma representação política distinta daquela
que elas tinham no seu país de origem, mantendo-se, no entanto, centrais como instrumento
de resistência em um contexto de reinvenção cultural (REIS, 1986).

Em Cachoeira, a organização de várias casas de Candomblé em uma rede complexa
de aliança e de parentesco se oferece como uma tela onde se desenrolam múltiplos jogos
identitários em um plano coletivo. Isso me intrigou de forma particular, sobretudo em
relação às proposições difundidas entre os pesquisadores do Candomblé que dizem
respeito ao estatuto que este adquire para seus adeptos em um país de migração forçada.
Certos autores sugerem que, com a constituição dessa nova religião, concebida a partir
do modelo de família de santo, o campo religioso arranjou, em contexto brasileiro, um
espaço onde os laços religiosos de parentesco ocupariam um lugar prioritário na vida das
pessoas iniciadas em relação às suas famílias de origem.

Minha observação das interseções reais e simbólicas múltiplas que operam entre o
universo da família de santo e o universo da família de sangue em Cachoeira me levou a
adotar uma postura diferente da desses autores. Eu então propus que nessa cidade os laços
de santo, instaurados pelo pertencimento a uma família-de-santo, não excluem os laços de
sangue nem os substituem. Eu sugeri que as famílias-de-santo do candomblé devem ser
situadas em um sistema complexo de “herança de divindades” que ultrapassa os limites das
casas de candomblé para implicar os indivíduos no interior de suas famílias de sangue.

O sistema de herança de santos e de outros significantes religiosos presentes no
candomblé de Cachoeira me apareceu fundado na própria história da sua constituição.
Essa história remete a homens e a mulheres expatriados por força, a quem foi retirada a
condição de humanidade, incluindo o seu direito de constituir famílias e de ter filhos e bens
que lhes pertençam. Esta situação de ameaça extrema e de violência produziu um sistema
simbólico poderoso e refinado capaz de resistir ao desmantelamento completo dos laços de
sangue e de parentesco entre os escravos. Essa atitude de resistência é reeditada a cada vez
que, diante de ameaças concretas e presentes, as pessoas recorrem a recursos simbólicos ou
reais disponibilizados por esse importante sistema cultural que continua a ser coletivamente
preservado e renovado. A legitimidade do candomblé entre uma grande maioria das pessoas
dessa cidade e o sentimento identitário (positivo, mas também negativo) que o pertencimento
ao mesmo, provoca parecem tecidos a partir de uma memória coletiva que atualiza relações
sociais e históricas. Boa parte das contradições inscritas nessa memória é atualizada a
partir do ritual de iniciação, aquele que confere às pessoas um status de pertencimento mais
declarado a essa religião e, conseqüentemente, a inscrevem mais declaradamente nessa
herança histórica de grupos sociais marginalizados.

A iniciação no candomblé como uma proposta de resolução de conflitos sociais

O fato de aceitar em ser iniciado no candomblé não é nunca uma coisa passiva e sem
conflitos. Mesmo entre aqueles que nascem dentro de uma família de pais e mães de santo,
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que respeitam o candomblé e cuja socialização primária foi, em boa parte, realizada no
interior de uma casa-de-santo, vê-se repetir inumeráveis narrativas de resistência à iniciação.
A entrada no candomblé não deve aparecer, aos olhos alheios, nem como um ato de escolha,
nem como uma decisão frívola; ela deve se apresentar como resultado de uma predestinação
à qual a pessoa escolhida não pode escapar sem o risco de sofrer conseqüências por uma tal
recusa. A pessoa se vê de saída inscrita no desejo de um “outro”, uma divindade, desejo ao
qual ele deve se submeter para, em seguida, aprender a amá-la.

“O candomblé tem muita importância para mim porque eu não entrei por
burguesia ou porque eu quis. Eu entrei por doença. Abaixo de Deus, o que me
deu a vida foi o meu Santo”.

Essa frase de Mãe Juninha (todos os nomes de pessoas são fictícios) situa o candomblé
em um lugar primordial de gênese, o que viria confirmar simbolicamente a iniciação
como uma metáfora de renascimento. Paradoxalmente, deve-se notar que cada pessoa
parece “produzir” condições mortíferas na sua vida de forma a tornar o candomblé a
única via de saída possível para se liberar da infelicidade. Antes da sua iniciação, Mãe
Juninha apresenta um conjunto de sintomas corporais e é sujeito de aflições que se
encontram articulados através da linguagem cultural dominante em Cachoeira: a do
candomblé que serve, portanto, a reconfigurar os elementos da sua história pessoal.

Em Cachoeira, as crianças em geral gostam muito do candomblé, o qual está sempre
implicado nas suas brincadeiras. Poder-se-ia dizer que nesta cidade, durante a infância, o
candomblé é o meio através do qual as crianças se familiarizam de maneira lúdica com o
imaginário social de sua cultura. Suas regras, suas leis, suas maneiras de fazer e de
representar o mundo se encontram incorporadas quando participam dos rituais, quando
são testemunhas de episódios de possessão fora do ritual e quando elas imitam as danças
dos orixás nas suas brincadeiras.

No momento da adolescência, a relação com o candomblé se reveste de um caráter
de confrontação com o que se considera ser a tradição dos ancestrais. É geralmente, nesse
momento, que aparecem as atitudes de zombaria, de desprezo, de questionamento da
possessão e dos comportamentos de desafio em relação ao poder das divindades.
Freqüentemente, esta atitude “anarquista” e iconoclasta tem como conseqüência uma
profunda experiência de “desordem” pessoal que faz com que a totalidade da experiência
humana seja posta em questão. Esta situação de vulnerabilidade e de fragilidade, com
todo o sofrimento que ela comporta, abrirá em seguida, paradoxalmente à pessoa, a
possibilidade de recorrer ao idioma do candomblé quando se tratará então de reorganizar
diversos campos de sua existência.

A iniciação marca um processo que permite escapar da turbulência da existência e
de reintroduzir uma ordem na vida da pessoa, ressituando-a no seio de um campo pessoal
e social. Este processo age através de dispositivos simbólicos que reposicionam o indivíduo
em relação a algumas divindades que funcionam como interlocutores freqüentemente
associados a pessoas significativas através de narrativas de tipo mítico. Por sua via,
identificam-se os nós conflituosos que marcam as relações interpessoais e a qualidade de
sofrimento que marca a distância entre os desejos dos indivíduos e certas situações
concretas. Essas narrativas funcionam então como um discurso que organiza e elabora
uma história pessoal a partir de uma combinação de elementos existenciais centrais na
vida do indivíduo.

Algumas dessas narrativas míticas se distinguem por sua tonalidade de experiência
vivida, ao mesmo tempo em que elas descrevem a mudança de uma situação que, de coercitiva



Mônica de Oliveira Nunes

123

e opressiva, se transforma em uma situação desejável. Diferentemente da posição que a
sociedade ocidental moderna estabelece para os sonhos, qualificados de “irreais”, as narrativas
míticas que se apóiam nos sonhos, pela experiência da possessão e através de visões, são
percebidas como em continuidade com o mundo real. Isso permite às pessoas  reescrever sua
experiência incluindo esses fenômenos nos termos de “experiências extraordinárias”.

Em Cachoeira, uma das narrativas de tipo mítico que encontramos mais
freqüentemente concerne às “histórias de aparecimento de orixás”. A estrutura é sempre
mais ou menos a mesma: a pessoa está em uma situação muito difícil, freqüentemente a
ponto de morrer. Estas narrativas quase sempre fazem apelo às forças da natureza para
caracterizar uma atmosfera hostil na qual a pessoa se sente rejeitada ou abandonada. Esse
estado agravado pela ausência de alguém que poderia dar à pessoa uma ajuda imediata,
conduz esta última a um estado de vulnerabilidade extrema que se traduz por choros e
por um apelo e/ou que reveste a forma de uma evocação dirigida às divindades ou ancestrais
que lhe são caros. O aparecimento de um personagem mítico nem sempre é reconhecido
enquanto tal, porque essa figura quase sempre se encontra confundida com um ser humano
comum. No entanto, o arquétipo está sempre presente através de certos símbolos-chave
que servirão, mais tarde, de elementos identificadores da divindade. Um breve diálogo se
estabelece então entre a pessoa e o personagem mítico que lhe pergunta as razões do seu
sofrimento. O alívio da dor é o resultado de um ato espontâneo e generoso da parte do
orixá. Quando todas as condições naturais e sociais parecem funestas, esta intervenção
aporta a salvação.

A iniciação de Dona Meira: uma trajetória de redescoberta de laços familiares

Uma menina de dez anos corre na beira do mar. Ela deve se apressar para encontrar
a maré baixa a fim de poder atravessar o riacho e chegar do lado da vila onde mora a sua
tia. Subitamente, o céu se cobre e uma trovoada se desencadeia. Em todas as direções, só
se vêem os relâmpagos. A menina começa a chorar: “Oh, mamãe, por que você não me
levou quando você morreu? Pelo menos eu não sofreria tanto quanto estou sofrendo!”.
Ela acelera o passo, mas a chuva e a areia não a deixa avançar. Chegando no riacho, a
menina o encontra cheio. É impossível atravessá-lo. Em pouco tempo, o mar vai mais e
mais subir e ela não escapará com vida. Ela se senta sobre a pedra e começa a chorar. “E
eu chamava mamãe, eu chamava por Deus, o melhor era morrer”. Eu estava nessas
lamentações quando um cavaleiro me apareceu. Sabe Deus de onde ele veio naquela
hora, nas trevas. Eu coloquei minha mão no coração: “Ah, meu Deus, é um ladrão e vai
me roubar!”. Com a cabeça baixa, eu escutei:

-  Senhorita, onde você está indo?
-  Eu vou pra minha casa.
-  De onde você vem?
-  Eu venho da Barra do Pote, mas eu me atrasei por causa da tem-
pestade e agora eu não posso mais atravessar o riacho e eu vou
morrer.
 -  Quem te mandou lá?
 -   Minha madrinha, porque sou eu que levo os cigarros que ela faz
para os seus clientes.
-  Venha, suba no meu cavalo que eu vou te levar do outro lado do
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rio. Não tenha medo, eu não vou te fazer nenhum mal. Feche os
olhos e segure bem forte na minha cintura.

Eu me agarrei nele com força e com medo até que, quando ele me mandou abrir os
olhos, eu estava já do outro lado do rio! Ele me levou bem perto da vila, porque ele ainda
tinha um longo caminho a percorrer no mato onde é cheio de cobra. Eu comecei a andar
na direção da casa de Dona Cotinha, uma amiga da minha madrinha. Quando eu me virei,
não tinha sinal de animal; eu olhei pro lado: nada. Nesse momento, eu fiquei apavorada
e desmaiei”.

Dona Meira, uma mulher de setenta anos, me fala assim da única vez em que
Oxossi lhe apareceu. Oxossi é o santo de sua mãe falecida durante o parto de seu segundo
filho, quando Dona Meira tinha dois anos de idade. Felizmente, o pai a amava muito e
não a abandonou quando ela era pequena. No entanto, “uma menina tem sempre
necessidade de uma mãe, porque de outro modo ela se torna uma moça sem boa educação
e sem princípios” – ela me explica. Foi por essa razão que a sua tia veio buscá-la quando
ela fez dez anos. Como, na época, seu pai acabara de romper com a sua segunda esposa,
por causa dos maus-tratos que ela infligia em Dona Meira, ele aceitou que a sua filha
fosse com a sua irmã. Dona Meira foi morar com a sua madrinha em uma ilha. Aquele foi
o período mais difícil da sua infância, porque sua madrinha a explorava obrigando-a,
menina franzina, a ir toda semana ao vilarejo vizinho para ajudar no seu comércio de
cigarros. O aparecimento do orixá de sua mãe vem assegurar a sua proteção depois da sua
morte. Ela ultrapassa a linha que separa o mundo dos mortos do mundo dos vivos.

 Em Cachoeira, a elaboração dos laços com os ancestrais é sempre mediada pelos
orixás ou por outras divindades como os caboclos e, eventualmente, com os exus. Não há
culto aos ancestrais, mesmo tendo-se um grande respeito pelos mortos. O candomblé não
alimenta relação direta com os espíritos dos mortos, como no caso do kardecismo. No
caso onde se manifesta a “irradiação” ou a “influência” de um espírito de morto, que se
chama egum, o candomblé afasta esse espírito por meio de certos rituais. As almas dos
mortos devem permanecer distantes porque sua influência direta sobre os seres humanos
é sempre nefasta e isso mesmo se esses mortos são animados pelo amor que sentem pela
pessoa com quem eles em vida tinham uma relação íntima e pessoal. No entanto, a
presença dos ancestrais pode se encontrar atualizada pela mediação dos orixás cuja
intervenção desvela uma importante rede de alianças e de proteção. No caso de Dona
Meira, este orixá é Oxossi, a divindade que pertence à sua mãe; ele vem livrá-la dos
perigos aos quais uma menina está exposta pela falta de sua mãe. O orixá vem liberá-la
dos perigos da natureza – a inundação, o mau tempo, as serpentes no mato – e dos perigos
provocados pelos seres humanos – os maus tratamentos.

Segundo Dona Meira, o aparecimento do Orixá permitiu, entre outras coisas, que
a situação de exploração na qual se encontrava se tornasse de notoriedade pública. Tendo
descoberto que a sua madrinha a negligenciava, uma outra tia decide levá-la para a sua
casa. Durante o período de cinco anos no qual ela morou com essa tia, esta foi vítima duas
vezes de ataque de feitiçaria. A primeira foi de um homem que se apaixonou por ela e que
queria possuí-a de qualquer jeito. Como ela não o amava, ele a enfeitiçou, de modo que
toda noite ela ia na sua casa, como uma sonâmbula, para dormir com ele. Ela fica grávida
de gêmeos, o que a fez descobrir toda essa triste história. Ela expulsa esse homem da sua
vida e cria os gêmeos com a ajuda de Dona Meira. Quatro anos depois, ela foi ameaçada
de morte por uma vizinha por causa de “briga de crianças”. Esse segundo ataque de
feitiçaria leva sua tia a adoecer e à morte.



Mônica de Oliveira Nunes

125

Esse mesmo período delimita o momento onde Dona Meira conta ter perdido a sua
virgindade com a idade de quinze anos. Isso se passou de uma maneira fortuita e inesperada.
Com quinze anos, Dona Meira era uma menina que brincava ainda de boneca. Era uma
noite chuvosa de carnaval. As meninas e os rapazes entraram em uma casa. Um rapaz
mais velho do que ela, o filho de uma vizinha, a pegou de surpresa:

‘O que você vai fazer comigo?’, ela pergunta. ‘Eu não vou fazer nada,’ ele
responde. E depois, se num mês eu era uma menina, no mês seguinte eu não
era mais!. Eu comecei a chorar quando eu vi o sangue. ‘Se acalme! Não é nada
disso. Você já não teve sangue o mês passado? É a mesma coisa. Não precisa
contar a sua tia, porque ela já sabe que você tem isso.’,  ele disse.  Eu fiquei
como uma boba. Eu não sabia de nada.

Mais tarde na sua fala, Dona Meira me conta que ela tinha sido estuprada uma
segunda vez, pouco depois de ter se tornado viúva, por um curador que a tinha tratado do
egum (espírito de morto) de seu marido. Ela me conta esse fato com o mesmo espírito
franco e direto, sem desvios, sem indício de traumatismo nem dor. O drama é vivido no
passado, só restando dele a idéia de uma recompensa divina:

Eu chorei, eu rasguei minhas roupas, eu disse palavrão, eu lhe excomunguei. E aí
veio Helinho (seu segundo filho). Mas esse aí, eu acho que foi o dedo de Deus que me
deixou pra tomar conta de mim. Ele veio à toa, ele veio à força, sem o meu querer – ele foi
feito a pulso. Aliás, é o filho mais louco por mim.

O tema do estupro reaparece de fato três vezes no discurso de Dona Meira. A
narrativa mítica da aparição de Oxossi me foi contada bem no momento onde, como ela
me tinha dito que conheceu o pai de seu primeiro filho com a idade de vinte anos, eu lhe
fiz a seguinte pergunta: “ele foi o seu primeiro namorado?”. Como resposta, ela a encadeou
quase imediatamente com a narrativa do encontro relatado mais acima, depois com a
história de duas mulheres que perderam a virgindade sem o saber: sua tia e ela. Ela
conclui seu relato mítico sublinhando que o cavaleiro a levou até o lugar onde terminava
a floresta, cheia de cobras perigosas, e onde começava o vilarejo. Ele estava lá para livrá-
la dos perigos representados pelas cobras, o que poderia remeter aos estupros que ela
evocou por associação.

Um segundo grupo de temas que se encontra nessa narrativa compreende a
maternidade, a feitiçaria e um perigo de morte. Uma imagem de sua infância, torna claro
as relações que ela faz entre esses temas. Dona Meira afirma que existem fortes suspeitas
de que sua mãe tenha sido vítima de feitiçaria, o que teria provocado a sua morte. Uma
mulher que gostava de seu pai e que não era correspondida ficou com muita inveja do
carinho com a qual seu pai tratava sua mãe.

Quando eu era bebê e que minha mãe ainda era viva, meu pai gostava muito de
festa. Dizem que ele comprou um diabo de um jegue com dois cestos. Ele me
metia em um desses cestos e o outro transportava as comidas e as roupas que
minha mãe precisava para poder passear entre as mulheres, se divertindo. Di-
zem que ele fazia todas as vontades dela. Foi por isso que a mulher deu fim nela.

Observa-se que a estrutura narrativa construída por Dona Meira no seu primeiro
relato se repete nessa lembrança de infância. Ela será repetida de novo quando ela me fez
o relato de sua iniciação quinze anos depois. Esta circularidade do relato indica, através
da estrutura temporal da narrativa, a idéia de repetição de significantes chaves. Ela assinala
a dificuldade de condensar uma história de setenta anos em duas horas de entrevista,
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recorrendo à repetição para acentuar certos episódios, traçando assim um fio condutor
entre dois eventos dissociados no tempo. No caso de Dona Meira, essa repetição é
importante, porque ela revela como, na sua história, o movimento em direção à iniciação
vem significar uma reafirmação do laço com a ordem materna, quer seja essa relação
com a mãe, ou, no caso de sua iniciação, através da relação com o seu filho.

No caminho para o terreiro de candomblé do seu pai de santo, à véspera de sua
iniciação, ela descreve o percurso que ela faz com o seu filho, Helinho:

Estava tudo escuro, só se via os vagalumes. Lá longe, um homem no cavalo
com um menino. Helinho lhe pede:  ‘Me monte no seu cavalo’. Eu reclamo
com ele: ‘Meu filho, você nunca montou em um cavalo, por que está pedin-
do isso agora?’. [...] O homem se afasta com o cavalo. [...] Mais tarde, o
homem desce do cavalo e deixa o menino seguir só seu caminho. O menino
pede que eu monte Helinho no cavalo. Ele diz: ‘Me segure bem pela cintura,
ta certo?’ Mais adiante, tinha uma poça d’água, porque tinha chovido. Atra-
vés da água, o jegue viu Helinho sentado. Minha filha, esse bicho deu tanto
coice! [...] De repente, Helinho, pla! Cai no chão. Eu dizia: ‘Ah, Ogum, eu
matei meu filho’!.

Estamos então diante de três situações contadas por Dona Meira. A primeira
remonta à época onde ela era apenas um bebê. Ela envolve três personagens principais e
um animal: ela, sua mãe, seu pai e o jegue. Trata-se de uma situação marcada pela alegria,
o que suscita a inveja de uma mulher, levando sua mãe à morte. Nesse caso, o animal é o
que a carrega no seu dorso. Ele representa um lugar de proteção que é o símbolo do amor
de seu pai por sua mãe. Seu pai comprou um jegue para agradar sua mãe.

A segunda situação acontece quando ela tinha dez anos. Ela inclui dois personagens
e um animal: ela, Oxossi (o orixá que representa a sua mãe) e o cavalo. A situação agora
é associada a uma ameaça de morte, que é apagada pela ação do Orixá que intervém no
lugar da mãe e a protege contra os perigos representados pela natureza e por sua madrinha.
Pode-se pensar então em uma mãe protetora que se serve de uma divindade do candomblé
para livrar sua filha da morte.

A terceira situação condensa e inverte os elementos das duas primeiras. Ela engloba
a mãe, o filho, um outro menino, o pai do menino e o animal. Observa-se uma
transformação do animal que, de cavalo, no início do relato, vira jegue, no final. Podemos
dizer que a mudança se efetua quando o papel do animal muda. Ele era um cavalo quando
representava um meio de travessia, como na segunda situação, e ele se torna um jegue
quando remetido à primeira situação, nesse caso ao risco de morte da criança (é preciso
lembrar que, na primeira situação, o jegue se torna o símbolo do amor do pai pela mãe;
ao mesmo tempo, sua atitude amorosa se transforma na causa da morte da mãe. Pode-se
dizer que Dona Meira reteve o caráter ambivalente dessa imagem).

Como na segunda situação, nessa terceira, é a criança que está em perigo, mas a
inversão concerne o fato de que a mãe, que era protetora, torna-se uma figura associada
ao perigo pela sua imprudência. Uma figura paterna encontra-se introduzida, o homem
no cavalo, mas de início distante e, em seguida, ausente. No entanto, como na segunda
situação, um fato mágico associado ao candomblé vem trazer a salvação. A mãe evoca
Ogum, o orixá daquele que vem a se tornar o seu pai de santo, e ele vem ao socorro da
criança. Pode-se pensar aqui que o poder de proteção da figura paterna se encontra
mediada pelo candomblé. Por fim, Helinho está vivo e o rapaz os alcança com o animal
que carrega, no seu cesto, a sacola de Dona Meira com todas as provisões e vestimentas
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necessárias para que ele possa ficar no candomblé. Ele os conduz até a entrada do terreiro,
portanto longe dos perigos do caminho, o que representa para Dona Meira o começo de
um novo caminho: o da iniciação.

Chegando no terreiro, Filinto, o pai de santo, já os estava esperando e ele já sabia,
por intuição, de tudo o que havia acontecido. “Minha filha, o que se passou com você?” –
ele já sabia! “Ah, Seu Filinto, se passou isso e isso”. E aí, ele disse: “Hum! Eu já não te
falei? Você ta brincando? Com os santos, não se brinca!”. Depois ele me botou no meio da
roda e as filhas de santo começaram a cantar: “Agora, sim, a marujada está completa. Só
faltava um pra completar a boiada”. Elas comemoravam a alegria de ter as nove pessoas
necessárias para completar o grupo de iniciação.

A interpretação que Seu Filinto faz do acontecimento vivido por Dona Meira sugere
que, ao jogar seu filho no chão, o Santo pregava uma peça em Dona Meira para mostrar
o seu poder. A evocação de Ogum e a ligação que ela já tinha com o candomblé
funcionaram como fatores de proteção que permitiram que a história tivesse um outro
desenlace: a iniciação e o renascimento. Aceitando de ser iniciada no candomblé, Dona
Meira ia contra a vontade de seu pai que sempre a impediu de participar do mesmo. É
confrontando duas gerações diante da maneira de resolver uma situação de sofrimento
que a cultura abre um espaço à sua própria dinamização, oferecendo a possibilidade de
recusar o caminho tomado por uma geração anterior e mesmo de desafiar a autoridade
que ela encarna. É, portanto, através da desobediência do seu pai amado que Dona Meira
reata os laços com seus ancestrais e readquire a força dos orixás abandonados. Entretanto,
é preciso saber ler nas entrelinhas a possibilidade que a cultura oferece (e a pessoa
reconhece) de articular o ato de iniciação como um longo e estranho percurso de sedução
que passa pelo sofrimento e mesmo pela desobediência.

Impedindo Dona Meira de freqüentar o candomblé, seu pai apenas manifesta a
atitude de várias pessoas de Cachoeira, inclusive certos adeptos, que não querem que seus
filhos sejam introduzidos nessa religião. Seu pai tinha a mesma atitude em relação à sua
própria prática religiosa que se limitava a uma devoção circunscrita ao espaço doméstico:
um caruru anual para Santa Bárbara, que, segundo o sincretismo estabelecido com o
catolicismo, corresponde a Iansã, o orixá dele. Até sua morte, o santo do pai de Dona
Meira nunca reclamou mais atenção do que a que ele lhe dava. Ou, pelo menos, ele nunca
interpretou seus infortúnios como sinal de uma tal demanda. No entanto, a necessidade
de tomar para ela uma relação privilegiada com o santo, e, portanto, de se engajar mais
com o candomblé, foi um fato que se elaborou progressivamente na trajetória de Dona
Meira. Esta necessidade se formula claramente através de uma doença interpretada mais
tarde como um chamado de seu orixá de nascença.

Quando seu segundo filho alcançou a idade de cinco anos, Dona Meira retorna de
São Paulo pra morar de novo em Cachoeira. Em São Paulo, ela tinha recebido um pedido
de casamento de um senhor idoso e cego que ela não aceita. Posteriormente, ela interpreta
esta recusa como uma influência do seu orixá que quer que ela retorne a Cachoeira.
Pouco após seu retorno, ela cai doente: uma tosse intermitente que é diagnosticada como
tuberculose. Mãe Juninha, sua vizinha e amiga, é a primeira pessoa a colocar em dúvida
o diagnóstico médico e interpreta os sintomas como a manifestação do chamado do
santo. Certas “coincidências” no relato chamam a atenção para o encadeamento de uma
série de eventos e de circunstâncias que nos indicam as razões possíveis de um chamado
de santo nesse momento de sua vida.

Dona Meira acabara de se recusar a casar com um homem doente e próximo de
morrer. Assim fazendo, ela recusa então de se casar uma segunda vez em condições
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similares àquelas que marcaram o seu primeiro casamento. Este último havia se realizado
três dias antes da morte de seu marido que, muito doente, lhe havia feito um pedido que
ela não pôde recusar. Segundo seu curador, foi por esta razão que seu marido havia se
mantido tanto tempo influenciando-a após sua morte, afligindo-a com sintomas análogos
àqueles que ele apresentava antes de morrer: crises de tosse. O curador disse-lhe que
encontrar um novo marido seria a medida curativa mais eficaz para o seu problema.
Alguns dias mais tarde, é ele que a estupra deixando-a grávida, mas ele morre pouco antes
do nascimento do bebê. Mais tarde, ela conhece um outro homem com quem ela mora
por um certo tempo até descobrir que ele era casado e, ainda mais grave, que ele amava a
viúva de seu pai e a engravidara.

Pode-se levantar a hipótese de que as associações entre certas manifestações
corporais reveladas pela narrativa, as crises de tosse, e alguns eventos que lhe estão
simbolicamente ligados, casamento e morte, remetem a um conjunto de afetos e de
pensamentos suficientemente importantes e perturbadores para que a iniciação se revele
a melhor, ou a única, maneira de lhes conter e reorientar. Não se pode esquecer aqui que
a história amorosa de Dona Meira termina com um homem se apaixonando pela mulher
de seu pai. Isso conduz ao fato de que essa mesma mulher, pouco depois da morte de seu
pai, leva o santo de seu pai e as pedras da santa na casa de Dona Meira. Isso leva Dona
Meira a se lembrar de que a Iansã de seu pai já havia manifestado o desejo de que ela
tomasse conta dela após a morte do seu pai. Através de sua doença, é como se Dona Meira
dissesse duas coisas ao mesmo tempo: a primeira é uma resposta à profecia da santa de
seu pai; a segunda é que apenas o casamento com o santo se mostrava seguro e protetor
após tudo o que ela havia vivido e as desilusões amorosas que ela conheceu.

Mais uma vez, é muito interessante a resposta encontrada na cultura para esse tipo
de situação que envolve a resolução de conflitos na medida em que são abertas diversas
possibilidades de ação. Isso permite à pessoa não render-se prisioneira de uma posição
neurótica o que equivaleria, nesse caso, a permanecer no lugar fantasmático de “mulher
de um morto”, como também de escapar à marginalização social associada a um
diagnóstico de tuberculose em uma época onde não era possível tratar essa doença. A
divinação que acontece através do jogo de búzios é sugestiva desse carrossel de poderosos
símbolos pessoais que oferecem à pessoa uma interpretação de sua história pessoal à luz
de um saber coletivo. Referindo-se ao manejo de etiologias “tradicionais” e a seus efeitos
sobre a doença, Nathan (1993, p. 110) escreve:

Elas extirpam o sujeito de sua solidão e o faz participar em uma verdadeira
construção coletiva, obra da família, da cidade, do grupo étnico todo [...].
Uma vez instaladas e funcionais essas etiologias, elas permitem ao sujeito de
desenvolver suas próprias associações de idéias e a chegar a elaborações
intrapsíquicas decisivas.

Através da divinação, Dona Meira recebe um orixá que lhe pertence por nascimento;
isso se passa através da mediação do pai-de-santo que é responsável por bem colocar os
orixás na posição que lhes é de direito.

Bem, ela não tem nada de tuberculose. Ela também não tem espírito de
morto. Ela já teve, mas tratou, não foi? A senhora já foi em uma sessão de
espiritismo. Sim, a senhora já foi, mas ele não está mais perseguindo a senho-
ra. Então, o que ela tem agora aqui, Juninha, é o santo! Eu digo: ‘Ah, meu
Deus, eu não quero nada disso!’ É santo. Tem duas santas aqui na frente dela.
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Agora vamos ver quem é a dona da sua cabeça. E aí, ele trocou língua (falou em
yoruba), trocou língua e ele olhava e olhava. Era justo Iansã que aparecia. E
ele, ele estava vendo outra sombra atrás, de lado. E aí ele disse: ‘Não, tem
outra aqui. Não é você; não é você a dona da cabeça dela’. E aí ele falava na
língua dele: Você deve se retirar e dar lugar para a dona da cabeça’. E aí, ele
jogou, jogou, jogou, até que Iemanjá chegou: ‘Odô Ia! Eu não disse? Você não
é a dona da cabeça; você é a herança’ De meu pai. Porque ele dizia que,
quando ele morresse, ela passaria pra mim. ‘Você é a herança (referindo-se a
Iansã). A dona da cabeça é Iemanjá’. [...] Então, dentro de algum tempo, você
deve fazer Iemanjá e dar de comer a Iansã, a Iansã de seu pai. E Oxossi está
por aqui também. Oxossi é de seu irmão. ‘Onde está ele?’. [...] E minha mãe
também, minha mãe era de Oxossi. Foi assim que, no momento em que eu
chamava, eu chamava, o Oxossi dela veio e me salvou. Minha mãe era de
Oxossi, meu pai, de Iansã, minha avó de Obaluaiê. Minha tia que eu tenho
aqui (em Cachoeira) é de Oxum. Mais ninguém nunca quis fazer nada (no
sentido de iniciar-se ou dar oferendas) [...].

O pai-de-santo se apercebe da pluralidade de Orixás presentes, cada um deles
remetendo a uma pessoa significativa diferente. Através da metáfora da “disputa de orixás”
sobre a cabeça de Dona Meira, ele consegue traduzir um conflito maior vivido por ela
depois da morte de sua mãe. Como solução, ele propõe um novo arranjo dos espíritos pela
introdução de um novo orixá que restitui o triângulo: Iemanjá da filha, Iansã do pai e
Oxossi da mãe. Essas inversões abrem a possibilidade para um jogo criativo. Dessa forma,
como mãe dos orixás, Iemanjá vem, de uma certa forma, legitimar a solicitude que animou
Dona Meira ao longo de toda sua vida na sua relação com os outros, incluindo sua posição
materna com relação aos irmãos e irmãs nascidos dos diversos casamentos de seu pai.

O fato de situar os orixás em um “parentesco mítico”consigo própria, o que se
opera em um contexto ritual, funciona como uma ancoragem a partir da qual a pessoa
vem a definir uma identidade pessoal e coletiva que resulta de um longo processo de
maturação. Inicialmente órfã, dona Meira se torna mãe, o que ganha uma nova significação
a partir de sua identificação com uma mãe mítica, a qual, por meio da iniciação, a
convida a se distanciar dos perigos iminentes da morte. Uma das preocupações de Dona
Meira era de morrer por causa da tuberculose. Em um momento de desespero, ela mesma
tentou se matar e matar seu filho “para que ele não sofresse tanto quanto eu sofri pela falta
de uma mãe”. De forma categórica, o pai-de-santo recusa a etiologia médica (o que não
significa que houve diagnóstico médico) e recorre a uma etiologia tradicional que invoca
o chamado do santo. Recusando a etiologia que sustenta a irradiação por um espírito de
morto, ele rompe definitivamente com as amarras do passado que impediam Dona Meira
de fazer o luto de seus mortos e recoloca sua vida em movimento.

Elaborar o luto, nesse caso, significa também deslocar os orixás de seus parentes (Oxossi
e Iansã) e situá-los em uma posição secundária, assegurar a pessoa que sua infelicidade não se
refere mais a uma dívida com os mortos, mas à sua relação consigo mesma (pelo intermédio
de Iemanjá). Isso quer dizer que a relação que ela deve cuidar é aquela com a sua santa,
mesmo que para que isso seja possível, seja indispensável que ela cuide da relação com seus
ancestrais, indicado pela necessidade de nutrir o orixá de seu pai e pela presença do orixá de
sua mãe durante a divinação. Este quadro permite a Dona Meira atingir um outro nível na sua
relação com o candomblé: o começo de uma relação de amor. Dona Meira passa, desde então,
a ter mais liberdade para fazer uma escolha diferente daquelas que lhe foram atribuídas pelos
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seus pais. A desobediência não é mais um sinal de falta de respeito com seu pai, mas sim de um
acesso privilegiado aos mistérios da cultura e de si mesma.

O aprendizado das “coisas” do candomblé em Cachoeira, incluindo da possessão,
implica freqüentemente uma reeducação dos sentidos que desperta uma experiência
iniciada muito cedo na vida das pessoas daquela cidade e que se mantém, por muito
tempo, em estado latente. Os sintomas corporais da doença, que seguem em geral um
longo período de recusa ativa do candomblé, definem a saída desse período de rebelião,
ao tempo em que iniciam uma preparação corporal emotiva e intelectual para a possessão
ritual. Este período que precede a iniciação pode variar enormemente de uma pessoa a
outra. Algumas pessoas permanecem nesse estágio por toda a vida. Dona Meira não
define quanto tempo ela passou a freqüentar o candomblé de Filinto antes de se tornar
filha-de-santo. Apesar disso, alguns elementos de seu discurso indicam uma ligação
progressiva até o momento onde ela não podia mais se ver fora da família de santo. A
divinação, realizada em razão da doença, desencadeia um processo radical de desatamento
dos nós vitais. Depois disso, no caso de Dona Meira, o pertencimento à casa de santo se
faz lentamente pelo treinamento dos sentidos, a alegria dos encontros, o desenvolvimento
de laços afetivos e culmina com a iniciação.

Nós nos sentamos todas no chão debaixo do pé de manga. Quando a noite
chegava, a gente colocava tudo no salão, a gente tinha um quartinho lá. Eu
comecei a ir, todos os anos eu ia lá. Uma vez eu fui a Capivari com ela (sua
vizinha) e ele (seu pai de santo). O Ogun de meu pai chegou e disse: ‘Você vai
fazer sua Iemanjá, minha filha, um dia ou outro’. Eu respondi: ‘Ah, meu velho,
eu não quero isso. Além do mais, eu não poderia chamar um outro homem de
pai, nem uma outra mulher de mãe. Eu não conheci minha mãe e meu pai se
chamava Francisco Alves’. Ele sorriu: ‘Vai chegar, vai chegar’.

No ano em que Dona Meira se iniciou, ela havia experimentado o estranho
sentimento de que a casa de candomblé lhe fazia falta. Mãe Juninha, sua vizinha, estava
incapacitada de freqüentá-la por causa da doença de um de seus filhos. Dona Meira
sentiu saudade, mirando a longa estrada que conduzia ao candomblé de Filinto.
Repentinamente, ela teve a coragem de tomar a decisão de ir sozinha com o seu filho.
Helinho exultava de alegria e repetia: “Vamos, mamãe, vamos ver vovô Filinto”. Os
acontecimentos que se passaram no caminho da sua viagem para a roça traduzem uma
ameaça de morte que paira sobre Helinho e confirmam o que Dona Meira sentia através
de suas emoções, mas que não se dava conta racionalmente: a necessidade de tornar
legítima sua relação com o candomblé. Curiosamente, chegando na casa de culto, Oxum,
o orixá de seu filho, Helinho, se manifestou para revelar que ele também deveria se
iniciar no grupo de sua mãe. Todos os laços estavam a partir daí estabelecidos. Não havia
mais o que resistir... Dona Meira e Helinho foram acolhidos para o ritual de iniciação.

Talvez seja esse momento decisivo que Dona Meira revive a cada ano quando chega
janeiro, época das festas no terreiro de Filinto. Em janeiro de 1996, eu era sua vizinha. Eu
não podia decifrar tudo o que estava acontecendo com ela. A falta de dinheiro a tornava
extremamente infeliz porque ela ia faltar às festas. Uma crise de tosse apareceu. Para
mim, ela dizia que tinha medo de ficar sozinha no Baetê (o bairro em que habitávamos),
enquanto todo mundo ia “subir para a roça”. Finalmente, Vaninha, a filha de Mãe Juninha,
a levou consigo e assumiu as suas despesas. Alguns meses depois, durante esta entrevista,
eu lhe perguntei: “Então, a senhora nunca faltou nenhuma festa?” “Não, não. E aí eu me
apaixonei, eu amo todas as festas...”.
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O social do sofrimento pessoal e o trabalho da cultura

Observa-se, através do caso de Dona Meira, que a sua história está repleta de episódios
que podem ser caracterizados como de intenso sofrimento pessoal, sendo, muitos deles,
provocados ou maximizados, por condições sociais adversas ou por fenômenos sociais
condenáveis. Assim, na sua história, associam-se, desde problemas afetivos, como a perda
da mãe em tenra idade, até problemas sociais, como a exploração da mão-de-obra infantil
pela própria família e os maus-tratos quando ela era criança, a violência sexual e o posterior
abandono enquanto mãe solteira, os quais se traduzem em sofrimentos psíquicos: o
sentimento de desamparo, o medo da solidão e das responsabilidades, a angústia e o próprio
desejo de morte. Desse modo, fica clara a espiral de múltiplos fatores condicionantes que,
por sua vez, entrelaçam-se em uma configuração complexa de resultantes. Ao mesmo
tempo, acompanhando o relato da história dessa senhora, somos surpreendidos pela
extraordinária simplicidade com a qual situações dolorosas parecem encontrar resolução.

Obeyesekere (1990) fala do trabalho da cultura como o “processo pelo qual os
afetos são transformados em símbolos, conferindo-lhes um sentido publicamente aceito
no seio de uma dada cultura”. Esse autor confere a esse conceito um estatuto analógico
àquele que Freud (1980) atribui a certos mecanismos psíquicos que visam elaborar
processos dolorosos da experiência que poderiam se transformar em processos patológicos
graves. Enquanto Freud estava mais diretamente preocupado em desvendar e definir
mecanismos universais presentes na psicologia individual, Obeyesekere (1981) centra-
se mais diretamente em recursos disponibilizados no interior de uma dada cultura para
serem lançados mão pelos indivíduos que dela fazem parte pelo fato mesmo de terem um
significado coletivo aberto a reinterpretações subjetivas.

Nessa mesma perspectiva, Crapanzano (1977) fala de idioma cultural, definindo
que “um idioma contém valores tradicionais, valores interpretativos, modelos de
associação, pressupostos ontológicos, orientações espaço-temporais e horizontes
etimológicos”. É a combinação desses diversos elementos que favorecem uma pessoa a
compor narrativas que constituam a sua história de vida, dando sentido à mesma e abrindo-
a sempre a novas significações que ganham também um sentido intersubjetivo, ou coletivo.
A aquisição desse significado comum e, mais do que isso, o movimento que permite a
uma pessoa  inscrever a sua história (ou fragmento de história) em uma linguagem
compartilhada é de extrema relevância para a elaboração de uma situação de sofrimento,
muitas vezes vivida com um sentimento de solidão. Nessa démarche, processam-se escolhas
pessoais a partir de um conjunto de opções, e essas escolhas são, de certo modo, orientadas,
ou legitimadas, por pessoas que ocupam, como afirma Lacan, uma posição de “sujeito
suposto saber” no universo cultural de pertencimento. Para tal, modelos míticos são
dispostos como instrumentos terapêuticos, preenchendo lacunas identitárias ou
processando sentidos.

Lévi-Strauss (1975) situa nessa perspectiva da relação com o mito a diferença entre
sociedades modernas e sociedades mais tradicionais. Para esse autor, haveria uma analogia
invertida entre as operações realizadas pela psicanálise e pelo xamanismo no que tange
ao recurso à eficácia simbólica do mito. Enquanto na psicanálise “o médico executa as
operações e o doente produz o seu mito, na cura xamanística, o médico fornece o mito e
a doente executa as operações” (p.232). Lévi-Strauss prossegue dizendo que “a única
diferença entre os dois métodos, que sobreviveria à descoberta de um substrato fisiológico
das neuroses, diria respeito à origem do mito encontrado, num caso como um tesouro
individual, e recebido, noutro, da tradição coletiva” (p.233).
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Embora não concordemos com a polaridade atribuída a essas modalidades
terapêuticas, chamam-nos a atenção as ênfases que conformam as narrativas em cada
uma delas. Na psicanálise, apesar da ancoragem em modelos míticos, como o mito edípico,
a ênfase recai em estruturas narrativas idiossincráticas e personalizadas. Em modalidades
mais tradicionais, como o candomblé, constata-se a importância atribuída aos mitos
coletivos aqui encarnados nos orixás e outras divindades, e a conseqüente apropriação
direta dos mesmos na composição de um mito pessoal. Observa-se mesmo, como
demonstrado no caso analisado, a multiplicação de modalidades de narrativas míticas
como as histórias de “aparição de divindades”. Essas narrativas guardam uma certa
estrutura que se repete. O uso dessas narrativas na tessitura das histórias pessoais parece
desempenhar um papel comunicativo importante. De forma um tanto estereotipada
apresenta-se com rapidez uma condição de vulnerabilidade pessoal e indica-se, no plano
social e afetivo imediato, pessoas e situações ameaçadoras, de um lado, e recursos de
proteção, de outro. Essa conformação narrativa estereotipada parece também
desempenhar uma função metafórica carregada de um processo de indexicalidade que
relaciona os sujeitos da fala aos seus referentes contextuais.

Paradoxalmente, contudo, o que parece rígido e estruturado ganha flexibilidade
quando se percebe que as histórias particulares não repetem os mitos coletivos, de Iansã,
de Oxum, de Xangô etc. Embora esses modelos míticos sirvam como referentes
identitários fundamentais na modulação de certos comportamentos, aptidões etc., ou
mesmo na significação de outros (AUGRAS, 1992), as pessoas os utilizam
fundamentalmente como recursos dialogais de produção de sentidos intersubjetivos. As
questões existenciais particulares, as situações da vida privada são compartilhadas,
comunicando-as a partir de um universo simbólico comum, de um sentido público, sem
abrir mão daquilo que lhe é idiossincrático, único, a composição que não cabe no modelo.

O valor do idioma cultural na articulação de experiências individuais situa-se no
fato de imprimir uma densidade e tessitura no reconhecimento identitário, fazendo de
cada um mais do que um e oferecendo a esse resultado um valor maior do que a soma. É
nesse “a mais” (o que poderíamos situar na relação) que reside a “magia do social”, onde
se inscrevem os caminhos conduzidos na história dos povos, que tece a rede de significantes
centrais de uma cultura, a partir dos quais nos reconhecemos enquanto grupo, nos
valorizamos, nos preservamos e continuamos a existir. Dialeticamente, é a história de
cada um que permite tecer mais um nó nas malhas frouxas dessa matriz.

Nessas duas horas em que me sento para escutar a história dessa senhora de mais de
setenta anos, cuja consistência e profundidade atribuo ao quase um ano de convívio com
a mesma como vizinha, não deixo de me impressionar com a riqueza do relato que a mim
era oferecido. Desfilando alguns episódios marcantes da sua vida entremeados pela
presença marcante de uma tríade de orixás, Dona Meira me deu pistas preciosas acerca
do papel dos modelos míticos naquela cultura, além de deixar-me com a grande tarefa de,
durante vários dias e a partir da leitura de inúmeras outras narrativas locais, desvendar a
polissemia inscrita naquela “narrativa densa”. Foi apenas debruçando-me sobre os
significados coletivos daqueles significantes lingüísticos que fui capaz de afastar-me de
uma interpretação selvagem para arvorar-me na tentativa de uma leitura sensível daquele
texto. Não tenho a ilusão nem a pretensão de tê-la esgotado e também aí acredito residir
a importância das análises de casos concretos como instrumento heurístico e de exercício
hermenêutico.
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8. O rei vem comer: representações terapêuticas sobre saúde/
doença em um ritual de candomblé

Ana Cristina de Souza Mandarino & Estélio Gomberg

A conversão de considerável número de adeptos das religiões afro-brasileiras
encontra-se relacionada a questões relacionadas ao processo saúde/doença, cujas causas
podem ser relacionadas tanto aos aspectos espirituais quanto materiais. A ocorrência de
doenças ou de distúrbios psíquicos torna-se elemento motivador para o processo de
filiação, aparecendo com freqüência nos relatos daqueles que acreditam ter-se esgotado
as opções de tratamento através das agências médicas do setor profissional.

Para os adeptos e simpatizantes das religiões afro-brasileiras, a religião é muitas
vezes percebida como um conjunto de práticas tidas como eficazes não só para explicar
sua própria existência, como também para torná-la mais suportável frente a questões de
várias ordens, o que inclui a manutenção da saúde física e espiritual e sua recuperação
quando se instalam as doenças.

Neste artigo tratamos do ritual do Olubajé, um dos mais complexos e belos que
compõe as práticas religiosas dos que se acreditam descendentes dos vários grupos étnicos
que aqui chegaram como resultado de Diáspora Africana: os jeje-nagô ou ketu,
especificamente naqueles aspectos que acreditamos estarem relacionados à manutenção
e recuperação da saúde.

Na compreensão da doença e de sua posterior “cura” como fenômeno social,
privilegiaremos a análise do papel desempenhado pelos sistemas de crença. Esta escolha
realça a importância conferida ao imaginário e ao universo simbólico – construções
historicamente determinadas – para a delimitação de identidades, individuais e coletivas,
e das concepções que indivíduos e grupos fazem de si mesmos e dos outros.

A construção social do indivíduo, da pessoa, no âmbito dos Terreiros é desenvolvida
gradualmente a partir, como já foi dito, de um processo iniciático. A iniciação e a vivência
em um Terreiro são responsáveis pela instauração lenta e paulatina de uma visão de
mundo e uma maneira de ser peculiar a um sistema de crenças que privilegia o corpo
humano e a saúde. (MAGGIE; CONTINS, 1980; COSSARD-BINNON, 1981; BARROS;
TEIXEIRA, 1989; TEIXEIRA, 1994, 1998).

Nos relatos dos iniciados, estes deixam transparecer que a noção de equilíbrio
está diretamente associada à saúde. Segundo Barros e Teixeira, a valorização do
equilíbrio e da ordem conduz à exigência de que todos os animais utilizados nos sacrifício
que acompanham os rituais iniciáticos sejam perfeitos e em conformidade com outros
de sua espécie, evidenciando, assim, que tais noções são sinônimos de saúde, sendo esta
considerada bem inestimável e próprio da natureza. (BARROS; TEIXEIRA, 1989,
p.41)
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Para os adeptos das religiões afro-brasileiras, a saúde e o bem-estar só poderão ser
restabelecidos após o cumprimento de certas obrigações, que a partir daí equilibrem sua
relação com seu orixá. Esta relação poderá estar em desequilíbrio não só por conta de
alguma falha deste para com seu orixá ou pai, mais também ter sido causada pela ação de
malefícios, cujo objetivo encontra-se exatamente em desequilibrar física e
emocionalmente o indivíduo, necessitando em ambos os casos a prescrição de ebós para
que o equilíbrio/saúde possa ser restabelecido.

A descoberta do principal orixá do indivíduo é o primeiro passo para que se possa
restabelecer o equilíbrio entre este e as forças da natureza, já que este é definido pela
predominância de determinado elemento a ele associado na composição de seu corpo.
Embora sejamos aquilo que simbolicamente nosso corpo represente, não quer dizer que
outras composições também não sejam importantes no desvendar e restabelecimento da
saúde/equilíbrio.

Assim, a relação entre os indivíduos e seus orixás genitores pode ser definida da
seguinte maneira: o elemento água está relacionado a todas as divindades femininas – as
iabás – Nanã, Iemanjá, Oxum Oiá, Euá e Obá; ao elemento ar, Oxalá e Oiá (a última pode
ser vista associada tanto ao elemento água como ao elemento ar); a terra, Ogum Oxóssi,
Obaluaiê Irokô e Hussein. Os orixás Oxumarê e Logunedé, embora masculinos, são
considerados “meta-metá”, estando por sua essência dupla associados tanto à terra como
à água.

O corpo, morada dos orixás, na visão dos afro-brasileiros, constitui o principal
objeto de atenção no concernente não só à aparência física, como à também a manutenção
da saúde. Sem este, o transe seria impossível, impedindo que fosse revivida a saga mítica
daqueles considerados como ancestrais. Na verdade, o corpo humano nesta visão de
mundo pode ser pensado como um microcosmo, embora determinadas partes específicas
sejam fundamentais para o equilíbrio da totalidade. Esta concepção leva a que algumas
destas partes sejam reverenciadas durante os rituais de iniciação e ritos profiláticos,
como elementos integrantes do ser e responsáveis pelo equilíbrio e bem-estar.

Olubajé: o mito revivido e representado

É neste contexto que iremos encontrar Obaluaiê. Vários são os nomes conhecidos
deste orixá: Oba(rei) lu (senhor) ayê(terra) Rei e Senhor da Terra; Omo (filho) lu (filho
do senhor); Sapatá e Xapanã este último nome entre os afro-brasileiros seria
impronunciável, pois estaria associado a sua mais terrível condição, a do deus da varíola.
Todos os nomes remetem a um título do mesmo orixá: “Senhor do Mundo, Senhor da
Terra e de todos os caminhos”.

Sua origem, segundo Verger (1988, p. 212) e Barros (1999, p. 88), remonta a
tempos imemoriais. “Este culto ultrapassa o território dos iorubás. Ele é muito antigo e
provavelmente originário de Tapa”. Estes relembram ainda um mito de Ifá em que “este
orixá havia levado seus guerreiros em expedição aos quatro cantos da terra [...] chegando
ao território Mahi, ao norte do Daomé (atual Benin)”. Outro mito recolhido por Barros
informa que os Mahis, habitantes do norte do Daomé, foram, durante algum tempo,
massacrados pelos guerreiros de Obaluaiê. Resolveram, então, consultar um babalaô, e,
com ele, aprenderam uma maneira de acalmar Xapanã com oferendas de doburú (pipocas).
Em seguida, o orixá tranqüilo e feliz, ordena a construção de um palácio e não mais
retorna ao país Empé. (BARROS, 1999, p. 100).
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O Olubajé, seu principal ritual significa Olú (aquele que), Gba (aceita) Jé (comer).
Ou Olú (aquele que) Bajé (come com). Este ocorre tradicionalmente nos meses de
agosto ou setembro nas Casas ou Terreiros de candomblé das cidades do Rio de Janeiro,
Salvador e em vários estados nos Terreiros que se autodenominam ketu, nagô ou jeje-
nagô.

Esta cerimônia de caráter público tem como objetivo propiciar a saúde e o equilíbrio
a todos os presentes. Constitui, essencialmente, um grande rito profilático, ou, nos dizeres
de Teixeira (1994), um “grande ebó coletivo”. Todos os presentes, iniciados ou não,
podem usufruir deste benefício, desde que nos dizeres do povo de santo, estejam como “o
coração limpo”.

O ritual ou cerimônia do Olubajé já foi magistralmente descrita por Barros (1999),
no entanto gostaríamos de relatar nossas próprias observações. Esta se deu durante alguns
anos no Ilê Axé Omim Werin Odara, em Cachoeira de Macacu, município do Rio de
Janeiro, onde, numa condição privilegiada, podemos observar de perto os preparativos
para o “Banquete do Rei”, onde este convidava todos os necessitados e aflitos a virem
com ele compartilhar de seu fausto.

A exemplo de Geertz e Ryle (1989, p.16-7), procuraremos proceder a uma
etnografia densa, onde todos os momentos rituais e suas várias técnicas empregadas
constituem os procedimentos necessários para que, ao final, o espetáculo/ritual seja
levado a cabo de forma que venha preencher as expectativas de todos aqueles envolvidos,
iniciados ou não.

O Olubajé, sem dúvida, constitui-se como uma das cerimônias mais dispendiosas
do calendário afro-brasileiro, e para sua execução é necessário o envolvimento de toda a
comunidade-terreiro, além da colaboração dos simpatizantes e devotos do orixá.

A preparação para o “ebó coletivo”

O dia amanhece cedo para a comunidade. Todos já estão de pé ao raiar do dia e de
banho tomado, para que possam executar suas tarefas e dar início aos preparativos para
a festa pública que deve acontecer ao anoitecer. Os primeiros procedimentos dizem
respeito aos sacrifícios que acontecerão em honra de Obaluaiê e de sua família mítica,
Nanã, sua mãe, e seus irmãos Oxumarê e Ossaim.

É interessante ressaltar que os quatro orixás que compõem a família Jê, como são
chamados pelo “povo-de-santo” (alusão ao fato daqueles que seriam oriundos do país do
Daomé) encontram-se associados à questão da saúde/bem-estar e equilíbrio. Obaluaiê, o
senhor da vida e da morte, o médico dos pobres; Nanã, associada à lama original, logo ao
nascimento e à morte; Oxumarê, o senhor do arco-íris e da fartura, mais também como o
grande feiticeiro; Ossaim, o patrono das folhas e dos remédios.

Assim, iniciam-se os preparativos que antecedem os sacrifícios em honra de Obaluaiê
e de sua família de forma que estes possam se realizar como reza o ritual de Babá Ibonã,
o “pai da quentura”.

Por volta das 10:00 horas ou quando o sol se encontrar bem alto, após o término dos
preparativos que antecedem o sacrifício, todos os presentes são incitados a tomarem seus
lugares em ordem hierárquica, próximos à casa de Obaluaiê. Os ogãs, responsáveis pelo
sacrifício, auxiliados por alguns dos filhos e filhas-de-santo, pois são estes que carregam
os animais nas casas jejê-nagô, começam então a separar aqueles que deverão ser
sacrificados em honra do Senhor da Terra. Conforme os mitos, existe uma antiga disputa
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entre Obaluaiê e Ogum. Este, senhor do ferro e da guerra, proclamava para si a supremacia
sobre todos os elementos que levassem em sua composição o referido metal, logo todos
deveriam reverenciá-lo. Obaluaiê, diz então: “que a partir daquela data, todos os seus
sacrifícios deverão ser realizados não com faca, mas sim com uma pedra, e que seus
animais sacrificiais deveriam ser abatidos sobre o chão, na terra, através de golpes”.  Na
narrativa deste mito, encontramos mais uma a associação explícita deste orixá com a
terra, lugar de origem e para onde todos os seres humanos deverão retornar.

A disputa entre os dois orixás faz alusão a um tempo de guerras e conquistas entre
os iorubás, no qual a disputa por territórios e reinos daria ao conquistador que mais
terras conquistasse a supremacia sobre outros governantes.

Logo tem início a entonação de cânticos que indicam que o sacrifício está começando.
Todos acompanham agachados na esteira e de cabeça baixa, em sinal de respeito ao
Senhor da Vida e da Morte. Após alguns minutos se ouve um grito com som gutural, como
se saindo da própria terra, indicando que o orixá já se encontra presente para receber suas
oferendas. Todos saúdam o orixá com palavras de júbilo:  Atotô, Atotô, significando
“calma”. As ekedis então se dirigem a este para vesti-lo com uma banda de pano colorido
sobre o dorso, adornando sua cabeça com uma rodilha do mesmo tecido entremeada de
tecido branco. Após vestirem-no, pegam de um grande cesto repleto de doburús e jogam
sobre os filhos e filhas- de-santo que se encontram agachados, em sinal de respeito e
contrição. Os orixás, como se ouvissem o chamado, tomam o corpo de seus filhos para
compartilharem eles também do sacrifício oferecido ao “Senhor das Doenças”.

Os grãos de doburú/pipoca têm uma simbologia especial no culto deste orixá.
Como este é conhecido como o patrono de todas as doenças de pele, estando associado
principalmente a doenças eruptivas que causam feridas, estas por sua semelhança, lhe
confeririam uma dupla polaridade, não só de figura representativa da própria doença,
mais também daquela que possui poderes de cura.

Os orixás que se fazem presente são: Iemanjá, sua mãe adotiva que o salva da morte
após este ter sido abandonado por sua mãe; Nanã, sua mãe biológica; Oxumarê, seu
irmão e Oiá, sua mais constante companheira, que conforme dizem os mitos, teria sido a
responsável pela confecção de uma esteira de palha para que o orixá ainda como uma
criança enferma pudesse repousar.

Após o término do sacrifício, as filhas-de-santo, filhas dos orixás femininos – as
iabás recolhem então os animais para que estes possam ser preparados para que voltem
em forma de suas iguarias prediletas para os pés do orixá. Muito já se falou sobre a
importância da culinária afro-brasileira, Lody (1991) e Teixeira (1994), ressaltando-se a
importância desta para a manutenção do ritual. Neste caso, podemos encontrar paralelo
nos dizeres de Lévi-Strauss (1976, p.71), para quem a “culinária é um meio através do
qual a natureza é transformada em cultura”, esta se torna especialmente mais complexa,
pois por ser um orixá capaz de punir aqueles que não lhe tratam com o devido respeito,
percebe-se certo temor, misto de alegria e cuidado ao tratarem de seus axés (partes
internas dos animais que compõe os pratos votivos). Para o preparo destes, estão vetados
o uso de faca ou quaisquer instrumentos cortantes, dando lugar a uma elaborada técnica
no trato e preparo dos animais sacrificados.

Neste momento, observamos que alguns dos filhos-de-santo envolvidos neste
preparo conversam com o orixá, pedindo-lhe saúde para aqueles que estão doentes e
necessitam do seu auxílio, ao mesmo tempo em que pedem proteção para si e para os
seus, relembrando a todo o momento que o Senhor da Vida, o Médico dos Pobres, está
presente.
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Os que não estão envolvidos neste trabalho são aqueles que preparam o banquete,
que será servido ao anoitecer. Neste, serão servidas 21 comidas, com exceção da comida
de Xangô, outro orixá a quem se atribui uma rivalidade com Obaluaiê. Xangô certa vez
teria dado uma grande festa em seu palácio e convidado todos os orixás, menos Obaluaiê.
Estes então, temendo sua cólera, resolvem ir até seu palácio levando suas próprias comidas
como um sinal de desculpas pela indelicadeza cometida por Xangô. Obaluaiê aceita, mas
faz chamar todos os seus súditos para que estes também possam participar do banquete
como sinal de sua importância e prestígio. A partir de então, todas as comidas alusivas
aos orixás participam do banquete, com exceção das de Xangô e Ogum.

A festa do Senhor da Terra

É chegada a hora da grande festa. Todos se preparam com grande esmero para
receber os convidados, tanto os da terra quanto os de África. Diferente de outras festas
por nós observadas, esta ocorre envolta em uma aura de mistério e certo temor. Todos se
esforçam para não despertar a ira do Senhor das Doenças, pois é sabido que este costuma
ser implacável com aqueles que lhe insultam. Os convidados, chegados ao cair da tarde,
observam os preparativos, estes também em um silêncio diferente, compartilhando junto
com os da casa de suas apreensões. Percebemos a presença entre os convidados de alguns
visivelmente doentes, como gripes, alergias, dores de coluna e alguns casos de doenças
mais graves, como hipertensão e doenças cardiovasculares.

Desde cedo, o “Barracão” já se encontra ornamentado com fios de doburú e de
pequenas cabaças que serão ofertadas após a festa. Por volta das 21 horas tem início então
o xirê. Este se desenrola como de costume, saudando os orixás masculinos e depois as
iabás. O dono da festa, nesta ocasião, é saudado por último, pois sua evocação e chamado,
provocará o transe de seus filhos e daqueles que fazem parte de sua família mítica, seus
irmãos Oxumarê e Ossaim, de suas mães Iemanjá e Nanã, além de Oiá.

Não tarda e ouvimos o seu grito, anunciando a sua presença. Este logo é cercado
pelas ekedis para que possam ajudá-lo a se preparar para que dance um pouco antes de ser
recolhido para que, vestido com sua roupa ritual e seus paramentos, possa então dar
início ao banquete. Logo após sua chegada, sua mãe adotiva, Iemanjá, além de Oiá,
também anunciam sua presença, indicando que estas também vieram compartilhar da
festa em homenagem ao grande Rei.

Assim, todos os orixás presentes são recolhidos e um breve intervalo então é feito
para que Obaluaiê e Oiá possam protagonizar para os presentes um dos momentos mais
belos da noite. Este consiste em apresentar aos convidados o próprio assentamento do
orixá devidamente coberto e enfeitado por panos brancos e colocado dentro de um
grande cesto, cujo interior encontra-se coberto de pipocas, sendo este carregado por Oiá,
que vestida de branco e auxiliada por duas ou três ekedis, que assim como Obaluaiê, que
a segue, neste momento também se vestindo de branco. Esta parte do ritual consiste em
que ambos os orixás dêem sucessivas voltas no “Barracão”, onde todos os presentes são
presenteados com um punhado de pipocas dado simbolicamente e de fato pelo próprio
orixá. Os orixás só são recolhidos após as ekedis e ogãs se certificarem de que todos os
presentes já foram devidamente presenteados pelo orixá.

Este ritual, segundo o “povo-de-santo” representaria a recriação do momento em
que o orixá, ainda em África, ao passar pelas aldeias, era alvo de maus-tratos por parte do
povo, que assustado por suas feridas e aparência, o repudiavam expulsando-o. Agora este,
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ao contrário, generosamente repartia do seu axé para com aqueles que um dia o
repudiaram. Os presentes, ao receberem seu punhado de doburú/pipoca,
cerimoniosamente o passavam pelo corpo com o objetivo de livrarem-se de suas mazelas.
Outros ainda comiam algumas e guardavam o restante para levarem para parentes que
não puderam estar presentes, atribuindo aos grãos o poder não só de conter enfermidades,
mas também o de preveni-la. Nesta postura de alguns presentes, podemos conceber
estratégias terapêuticas pessoais que ampliam aquelas ritualizadas, dando, assim, um
contorno particular ao “ebó coletivo”.

Apresentação do Senhor da Terra

Após este momento, uma longa pausa é feita para que se possa vestir e ornamentar
Obaluaiê, que agora retorna com seu traje ritual completo, e com seus convidados.
Percebemos que as conversas entre os convidados giram em torno de algum caso que
lembre a atuação do orixá sobre algum problema relacionado à saúde, o que nos faz
acreditar que para aqueles que ali estão (uns por gratidão, outros por súplica), o que
importa realmente é poder compartilhar com o poderoso orixá um pouco de seu axé.

Algum tempo depois, os alabês (tocadores de atabaques) carregam os instrumentos
para o exterior, mais precisamente para a praça que fica em frente ao “Barracão”. Esta é
formada por um largo de uns vinte metros de comprimento por uns oito ou dez de
largura, rodeado por espessa vegetação e por árvores centenárias que acabam por conferir
ao ambiente um cenário mágico e acolhedor.

Logo ouvimos os primeiros toques, indicando que a festa teria seu reinício.
Percebemos a preocupação dos convidados em postarem-se nos primeiros lugares, de
forma que pudessem ficar o mais próximo do orixá. Distintamente do momento anterior,
agora o xirê inicia-se a partir da casa de Obaluaiê.

A procissão é puxada pelo pai-de-santo, que soando o ajarim (sineta ritual) forma
um grande círculo. Ele é acompanhado por uma filha de Oiá que, carregando esteiras de
palha, relembra a importância desta na constituição da saúde, pois os alimentos deverão
ser dispostos sobre toalhas que recobrem as esteiras. Logo atrás desta, um filho de santo
carrega um grande cesto contendo folhas de mamona (Ricinus communis L. Euphorbacae),
ou ewé lará funfun, que mais tarde servirão, de prato onde serão depositadas as comidas.
Os demais filhos e filhas-de-santo, que os seguem, de acordo com sua filiação, carregam
sobre a cabeça os respectivos alimentos de seus orixás patronos. Os últimos a surgirem
são os orixás por ordem de idade de iniciação, terminando o cortejo com o dono da festa,
Obaluaiê.

O traje ritual deste poderoso orixá merece algumas considerações, pois cada
elemento disposto possui um significado que o remete diretamente a questão da saúde/
doença. Segundo Barros,

Aqueles que lhe são consagrados têm a cabeça coberta pelo aze – vestimenta fabricada
com ráfia – palha da costa. O nome em português faz alusão a uma certa palha proveniente
da África. De forma cônica, as vezes lembrando uma coroa, ela cobre toda a cabeça,
alongando-se até bem abaixo das espáduas. Do peito ao joelho, o mesmo material recobre
todo o corpo, formando uma veste singular que deixa perceber por vezes os braços e os
pés nus. Em suas mãos o xaxará, cetro formado pelo conjunto das nervuras do dendezeiro,
a palmeira; este objeto, símbolo do seu poder, contém, em seu interior, os axés do orixá
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(sua força mágica). Ornando o xaxará e ao mesmo tempo dando-lhe uma forma cônica,
três tiras de couro: uma na base, outra no meio e a última na extremidade. Sobre estas
tiras são bordadas figuras com pequenos búzios. Do seu ápice pendem três pequenas
cabaças que, como sabem alguns, contêm os ungüentos, as feitiçarias e os remédios do
médico dos pobres. (BARROS, 1999,  p.96)

Após o círculo completo e de duas ou três voltas, todos os orixás postam-se de
joelhos para ouvirem a prece entoada pelo pai-de-santo e pelos demais:

E é é ajeniníìyá A vós punidor
ajeninìíyá punidor te pedimos
Ago ajeninìíyá licença, punidor
Máà ká lo não nos leve embora.
Ajeninìíyá Ele pode castigar
Ají nsùn aráayé e levar-nos embora,
Ó ló ìjeníìyá mandar-nos embora de volta
E wa ká lo, correndo para o mundo (o outro, o dos mortos)
Sapada aráayé pode castigar e levar-nos embora,
Ló ìjeníìyà e wa ka lo, castigar os humanos.
Ìjeníìyà aràayé os da terra

O cântico nos revela um dos aspectos mais terríveis do orixá, sua ira para com
aqueles que descumprem suas obrigações, e a possibilidade de puni-los com a morte,
levando-os embora para o reino dos mortos. Esta possibilidade extraordinária desperta o
medo nos adeptos, pois contraria a perspectiva entre o povo-de-santo que acredita que
após a morte, uma vez que tenham cumprido todas as etapas rituais e tenha sido uma
pessoa de “bem”, estes poderão voltar para junto de seus orixás genitores integrando
assim a massa original, ou o axé coletivo.

Após este momento, tem lugar à festa propriamente dita. Agora um segundo cântico
é entoado de forma sistemática e melódica que perdurará durante todo o tempo em que
os convidados estiverem sendo servidos. Durante este tempo, todos os orixás presentes
dançam em volta da mesa armada sobre o chão até que todos os presentes tenham
terminado sua refeição.

Aráayé a je nbó, Povo da terra, vamos comer e adorá-lo,
Olugbàje a je nbó o senhor aceitou comer
Aráayé a je nbó, Povo da terra, vamos comer e adorá-lo,
Olugbàje a je nbó o senhor da terra aceitou comer.

Os participantes devem seguir a orientação de não comerem parados, mas, andando,
pois o movimento é necessário para que os efeitos benéficos do alimento possam ter os
efeitos esperados. O movimento lembra o andar constante do orixá pelo mundo levando
a saúde a quem precisa e, ao mesmo tempo, sua peregrinação como nômade e rejeitado,
sem ter um lugar onde se fixar. A prescrição de não lavar as mãos após a refeição, mas de
esfregá-las nos braços, pernas e nas demais partes do corpo, inclusive na cabeça,
acreditamos estar associada diretamente à proteção contra as doenças de pele, principal
característica deste orixá. Assim, os presentes estariam recorrendo ao princípio do axé,
que tudo cura e protege.
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As sobras dos alimentos dos presentes, conforme orientação, deverão ser passados
no corpo, com a folha da mamona fechada, para que possam assim cumprir a tarefa a que
se destinam – a promoção da saúde –, e deverão ser recolhidos dentro de um grande cesto,
sendo então retirados do local, assim como os alimentos não consumidos nas travessas,
que são carregados sobre o ombro. Esta oposição entre a entrada dos alimentos à cabeça
e sua saída sobre o ombro simboliza a relação de oposição entre vida/morte/saúde/
doença. As sobras, que estariam impregnadas de todas as mazelas dos presentes, são
imediatamente despachadas pelos ogãs após a festa, de forma que estas não contagiem o
recinto nem os membros da casa.

Após o banquete, quando todos estiverem servidos, os alimentos são retirados e
todos se dirigem para o interior do barracão, para que agora o Rei, o Senhor da Terra, possa
então falar de toda sua saga enquanto guerreiro, conquistador, médico e punidor,
proporcionada pela coreografia apresentada. Seu ritmo mais conhecido, o opanijé, retrata
exatamente este título. Este é caracterizado por passos ritmados que ora tendem para um
lado, ora para o outro. Seus braços estendidos para os lados possibilitam à mão fazer um
movimento que ora as apresenta com a palma da mão para cima, ora para baixo,
significando que este tem o domínio do mundo de cima – a terra-saúde – e do mundo de
baixo – o mundo dos mortos, deixando claro  sua ambigüidade.

O “banquete” chega ao fim

Chega ao fim o Banquete do Rei, que ano após ano é oferecido nas comunidades
terreiro de origem jejê-nagô como forma de reverenciar aquele que, em certa medida,
todos que compartilham da mesma visão de mundo, atribuem à vida.

A saúde para o povo de santo, além de se constituir em uma dos fatores principais
de sua conversão, é tida como um bem inestimável, que em sua visão de mundo,
extrapolam o conceito atribuído pelo senso comum à saúde. Nesta perspectiva, o corpo
não só é pensado como morada do orixá, mais também, se encontra diretamente associado
a uma divindade e, por extensão, a um dos elementos primordiais e demais coisas a ela
associadas.

Desta forma, segundo Barros,

[...] sendo o corpo humano e a  pessoa vistos como veículos e detentores de
axé, dá-se a necessidade de periodicamente, sempre cumpridos certos rituais,
que possibilitem a aquisição e renovação desse princípio vital, responsável
pelo equilíbrio ou saúde dos adeptos. (BARROS, 1993, p. 47)

Assim, os vários rituais terapêuticos existentes entre as práticas rituais afro-
brasileiras e em especial o Olubajé, têm como objetivo principal a organização de forças
múltiplas capazes de restabelecer o equilíbrio e o bem-estar dos adeptos. Ao se louvar o
“Senhor dono da terra”, busca-se garantir não só a vida material e a sobrevivência através
da refeição comunal, mas também afastar a morte, a doença e o desequilíbrio, tanto
material quanto espiritual, de todos os participantes, sejam eles adeptos ou não.

A dramatização dos mitos e dos ritos busca articular de forma harmoniosa forças
opostas na tentativa de estabelecer um equilíbrio entre o mundo natural – a promoção da
saúde – e o mundo sobrenatural – capaz de trazer desequilíbrios e doenças. A ponte entre
estes dois mundos é estabelecida através da ingestão dos alimentos sagrados, não só os de
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Obaluaiê/Omolú, mais de todos os orixás presentes simbolizados em suas comidas/
oferendas principais.

O restabelecimento do equilíbrio perturbado, segundo Gadamer (1994), demanda
levar em consideração a experiência da própria doença, cuja perspectiva consiste em
considerar o paciente na integridade de sua vida e a interpretar sua dor e sofrimento
como signos portadores de uma dimensão coletiva. Neste sentido, o ritual do Olubajé
pode ser pensado com um grande “ritual coletivo de saúde”, onde os indivíduos presentes,
adeptos ou não, buscam encontrar alívio para suas dores no contato com a divindade.
Estas, segundo a visão do povo-de-santo, estariam irremediavelmente associadas a uma
ação do sobrenatural, podendo manifestar-se através da doença como punição de seus
orixás patronos ou alvos de desequilíbrios causados pela ação de demandas e disputas
materiais. Para estes, se a doença tem uma explicação lógica coincidente com sua visão
de mundo e experiências pessoais, logo a busca pela cura/equilíbrio só pode ser encontrada
no mesmo local de origem.

A explicação para a recorrência de grande número de indivíduos ao ritual do Olubajé
poderia ser explicada através da cultura do “médico ferido”. Para os adeptos, Omolú/
Sapata traz em seu corpo os múltiplos signos da saúde/doença. Seu corpo coberto mostra
através das chagas que este é capaz de trazer alívio/cura; que este, mesmo excluído
quando em vida por aqueles que o discriminavam por sua aparência transfigurada, é
capaz, por já ter sido/ser ele próprio um doente, restituir a saúde.

Caprara (1998, p. 132) reconhece que uma importante tradição vem se
desenvolvendo na antropologia médica em anos recentes, pois autores como Byron Good,
Arthur Kleinman, Giles Bibeau e Allan Young interpretam a doença como um produto
culturalmente determinado. Nesta perspectiva, a doença é vista não como entidade, mas
como modelo organizado em uma rede semântica, em um modelo explicativo, numa
estreita relação entre modelos econômicos e sociais. Neste modelo, a cultura passa a
organizar a experiência da doença e do comportamento em diversas sociedades,
produzindo nestes processos metáforas e símbolos particulares que os ligam à doença.

O ritual do Olubajé representaria, então, além de uma prática profilática coletiva,
a maneira que os adeptos e indivíduos que compartilham da visão de mundo do candomblé
de expurgarem de suas vidas o desequilíbrio momentâneo representado pela doença.
Esta traria contornos que extrapolariam a uma prática médica convencional, visto que
para estes, a inscrição da doença estaria intimamente ligada a uma prática cotidiana cuja
explicação estaria intimamente relacionada a uma determinada prática cultural. Assim,
a experiência religiosa seria o mecanismo responsável por possibilitar a transformação
de um corpo doente em um corpo saudável, promovendo a reorganização do cotidiano.

Vários autores relatam estudos que tratam de processos terapêuticos desenrolados
no interior de grupos religiosos, cujo objetivo principal reside em minimizar a experiência
da dor e aflição. Sarti (2001) diz que a dor pode ser explicada claramente entre a relação
estabelecida pelo indivíduo e a sociedade. Neste caso específico, a doença/sofrimento/
dor estariam intimamente ligadas às posturas dos indivíduos e suas maneiras de lidar
com esta. A incursão pelo ritual possibilitaria ao indivíduo doente uma forma mais
amena de lidar não só com sua própria responsabilidade por seu estado desequilibrado,
como também elementos que o levassem a encontrar respostas para determinados
comportamentos.

No imaginário do “povo-de-santo”, todos são capazes, de uma forma ou de outra,
de saber os motivos que geram estados de desequilíbrio e aflição. A presença no ritual
significaria o reconhecimento de uma própria consciência que buscaria encontrar o
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caminho através da aceitação deste estado momentâneo de desequilíbrio, de um caminho
de redenção, que agora reconhecido e atestado pela comunidade, e principalmente com
a aquiescência do orixá, poderia ser enfim debelado.

Para Rabelo, Schaeppi e Mota (1998), os rituais encerrariam um domínio especial
de ação que, rompendo com os parâmetros da vida cotidiana, exigiria de seus participantes
uma profunda mudança de atitude. Ao mesmo tempo, estabeleceriam um diálogo especial
com o mundo dos dramas e aflições cotidianos, representando-o segundo novos ângulos.
Ao aceitarem os desígnios da doença como punição a ser cumprida, os adeptos e indivíduos,
estariam contribuindo de forma particular para o seu fim.

Diante da complexidade do ritual, o grupo em questão – adeptos e convidados –
reafirmam sua solidariedade intra e extras muros, através da garantia da saúde física e
social de seus membros, na medida em que opõe duas instâncias antagônicas representadas
por sua visão de mundo: saúde/doença, vida/morte. O equilíbrio entre estas se faz
necessário para a afirmação daquilo que se torna elemento indispensável para o povo-de-
santo: a manutenção da saúde.

A realização do ritual serve não só para alimentar o axé coletivo do grupo, mais
também para sua distribuição. A comunidade acredita que os procedimentos efetivados
servem, além disso, para garantir sua cota de fartura e prosperidade, possibilitando o
equilíbrio necessário para enfrentar mais um ano de incertezas e angustias. No Olubajé,
especialmente, pode-se perceber a lógica que rege e orienta o pensamento religioso afro-
brasileiro. Este não se prende apenas a reprodução das comunidades, mas sim a valorização
da solidariedade grupal, além da comunhão e da comunicação, complementaridade entre
o sagrado e o profano, possibilitando desta maneira a ligação necessária entre os seres
humanos e os orixás.
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9. Lembranças, memórias, esquecimentos e versões: trajetória
de um médico popular na Ilha de Itaparica1

Rafael Losada Martins & Carlos Caroso

Esse artigo apresenta e discute lembranças, memórias, esquecimentos e versões
contraditórias e complementares sobre a trajetória ocupacional e as tecnologias
terapêuticas utilizadas por João Caipó, que manteve intensas atividades religiosas e
terapêuticas na ilha de Itaparica, Bahia, entre os anos 40 até 1982, quando veio a morrer.
Os dados discutidos no presente artigo são predominantemente constituídos por narrativas
contemporâneas de pessoas que foram tratadas por ele ou que tiveram conhecimento dos
seus feitos excepcionais, estabelecendo, em alguns momentos, diálogo com o estudo
realizado por Carlo Castaldi entre 1953/54. Assim é que, passado mais de meio século
desde o estudo de Castaldi e cerca de um quarto de século da morte de João Caipó, em
1982, nos dedicamos a reconstruir sua trajetória pessoal, as tecnologias médicas por ele
utilizadas e suas práticas na atenção à saúde.

Na primeira parte do texto, apresentamos uma etnografia focalizada sobre a trajetória
deste terapeuta religioso, que abrange, basicamente, duas dimensões: uma relativa aos
aspectos terapêuticos e outra, mais ampla, relacionada a contextos de relações sociais em
que ele viveu e interagiu com as pessoas em seu entorno. Isto feito, a argumentação do
texto volta-se para a definição das condições de objetivação que, ao transformarem
lembranças, memórias e esquecimentos antes não questionados, em problemas, como
resultado das indagações dirigidas aos nossos interlocutores, permitem definir o solo
comum das diversas narrativas sobre as tecnologias e práticas em saúde utilizadas por
João Caipó. Tal problematização apresenta-se sob a forma de uma tensão entre os
conhecimentos biomédicos e aqueles provenientes da tradição afro-brasileira, que perpassa
as narrativas das pessoas que falam sobre sua vida e de suas práticas voltadas para
atendimento em saúde.

É de grande importância destacar que ao relatarem os diversos acontecimentos
atribuídos ou relacionados a João Caipó, nossos interlocutores de pesquisa também
narram a respeito de suas próprias trajetórias individuais. Esta constatação nos levou a
pensar que estas narrativas, produzidas em resposta ao estímulo a falar do passado
relativamente distante constituem práticas de si, no sentido que lhes atribui Foucault
(1984, p.15). As narrativas, assim compreendidas, permitiram a análise do
reconhecimento social de João Caipó em termos de criação de uma estética da
existência, na qual a criatividade e a liberdade para a invenção são elementos
fundamentais para compreender a construção de novas versões sobre sua personalidade
e atuação.
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Antecedentes

O primeiro contato com informações sobre a atuação de João Caipó na provisão de
cuidados à saúde deu-se através da leitura do material etnográfico produzido pelo
antropólogo italiano Carlo Castaldi entre os anos de 1953 e 1954, representado por uma
versão preliminar do que seria sua inacabada tese de doutorado, orientada por Charles
Wagley, cujo título era Religious Figures and Cults in the Recôncavo, Bahia, Brazil (1954).
Esse material, entregue a Carlos Caroso por Castaldi, foi incorporado ao projeto de
pesquisa “Percursos para a Santidade: experiências e trajetórias de terapeutas religiosos”
(CAROSO, 2004) com a devida autorização do autor, que solicitou, se possível, fazer
algum uso acadêmico do seu registro etnográfico. Decorrido mais de meio século do
estudo original, retornamos a campo com o objetivo de compreender como a memória
contemporânea reconstrói e recria a imagem e as práticas em saúde dos lideres religiosos
estudados por Castaldi, dentre os quais, João Caipó, ao qual este artigo se refere.

O estudo de Castaldi foi realizado como parte do convênio de pesquisa entre a
Universidade Federal da Bahia e a University of Columbia, sob a forte influência dos
estudos de comunidades, tão em voga entre antropólogos e sociólogos nas décadas de
quarenta e cinqüenta do século passado. Seu objetivo era de elaborar uma tipologia de
algumas figuras religiosas do Recôncavo Baiano e de seus cultos, para tanto escolheu três
localidades na costa sudoeste da ilha de Itaparica (CAROSO, 2004, p. 3). Foi na localidade
de Buraco do Boi, situada na faixa litorânea entre Bom Despacho e Mar Grande, que
Castaldi conheceu João Caipó. Em cerca de dezoito páginas, o antropólogo italiano
relata o resultado do seu encontro com esta “figura religiosa”, caracterizando-o como um
folk doctor que combinava conhecimentos da tradição afro-brasileira com os da
biomedicina.

Em busca de novas interpretações para seus registros etnográficos e daqueles
oriundos do trabalho de campo realizado em 2006/2007 por Losada, adotamos o modelo
da experiência xamânica, no qual crise e tratamento precedem a capacidade de curar
(LÉVI-STRAUSS, 2003 [1949]). Através desta explicação, buscamos compreender o
fato de João Caipó ter sido iniciado no candomblé ainda criança, após experimentar
crises, seguidas de sonhos e visões, vindo a tornar-se um terapeuta de grande importância.
Posteriormente, Caipó associou elementos de biomedicina a seus conhecimentos da
tradição afro-brasileira, adquiridos em razão da sua atuação em um serviço de saúde
pública, vindo a dar mais importância a estes em  sua prática, com conseqüências ambíguas.
De acordo com o relato de Castaldi, entre as três “figuras religiosas” analisadas, Caipó
era “o mais exposto a diferentes tendências culturais e, no seu caso, o sincretismo religioso
alcança proporções assustadoras” (1954). Como evidência para sua afirmativa, observa
que Caipó crescentemente adotava o uso de penicilina e estreptomicina, em prejuízo do
cumprimento de suas obrigações com as antigas deidades e em detrimento das práticas
terapêuticas religiosas tradicionais. A importância do estudo de Castaldi (1954) está em
seu pioneirismo e riqueza dos dados etnográficos produzidos acerca das práticas
terapêuticas dessa “figura religiosa” da ilha de Itaparica.

Dentro do recorte de pesquisa que foi estabelecido, cabe ressaltar uma
particularidade do objeto de estudo representada pela distância temporal que separa a
atuação de Caipó e a realização do trabalho de campo em 2006/2007. Este aspecto
assume maior relevância quando constatamos que não houve sucessão no seu terreiro,
como parece comum nas instituições religiosas que se formam em torno das qualidades
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excepcionais de uma pessoa, que freqüentemente desaparecem com a morte de seus
líderes. Acreditamos que este aspecto contribuiu para que as versões contemporâneas
sobre a vida de Caipó apresentassem um alto grau de criatividade e inventividade. Pode-
se mesmo afirmar que as falas dos interlocutores tendiam a construir uma existência bela
e enaltecedora acerca das capacidades do terapeuta em questão, contrastando em muitos
aspectos com a versão apresenta por Castaldi, que não devotava grande simpatia pelo
terapeuta, a quem se refere como “personagem, terrível pelo seu cinismo” (CASTALDI,
1999).

Lembranças e memórias: a reconstrução da trajetória de João Caipó

Nascido em Amargosa, João da Silva Fernandes foi feito no santo em Nazaré das
Farinhas. Apesar de seu santo de cabeça ser Oxum,  poucos sabiam disso, ele gostava
mesmo é de dançar com Xangô, pois seu Oxum só queria dançar de saia e salto, fato que
o desagradava. Contudo, nem Oxum nem Xangô lhe deram a fama que angariou, João
ficou conhecido por seu caboclo indígena, Caiapó, que na fala daqueles que o conheceram
logo se tornou Caipó.

João Caipó residiu muitos anos em Nazaré das Farinhas após sua iniciação.
Entretanto, foi na ilha de Itaparica, na localidade denominada Catingomba, em Porto
dos Santos, que ele estabeleceu seu primeiro terreiro de candomblé. Um dos narradores
afirma que este não foi apenas o primeiro terreiro de Caipó, mas o primeiro de toda a ilha
de Itaparica, “porque quem trouxe o candomblé aqui pra ilha foi ele”. Caipó, pai-de-
santo com iniciação formal, era reconhecido, sobretudo, como alguém que tratava de
aflições, espirituais e corporais. Não só moradores da ilha como de Salvador, Rio de
Janeiro e São Paulo recorriam aos seus serviços, seu nome “andava pelo mundo”. Mesmo
aqueles que não podiam comparecer pessoalmente à consulta, faziam-na por
correspondência. Uma carta contendo o nome e a foto do enfermo era suficiente para
fornecer o diagnóstico e a prescrição do tratamento adequado.

Sua capacidade como terapeuta é constantemente atribuída ao fato de que, além
de cuidar do “espírito” através do candomblé, ele também cuidava das “doenças do
corpo”, graças ao conhecimento que detinha sobre algumas práticas da medicina
científica. Ele tratava pelas “duas partes”, pelo candomblé e pela medicina. Uma de
suas primeiras filhas-de-santo ainda residente em Buraco do Boi assim retrata as práticas
em saúde de Caipó:

Ele passava banho de ervas, chá de ervas e quando era necessário ele era
alopata. Ele era um médico alopata [...] eu soube que ele nunca se formou [...]
mas a receita dele, ele passava num papel comum e qualquer farmácia atendia
as receitas dele, ninguém reclamava.

Quando não havia possibilidade de tratamento, chamava a família e avisava:

Leve seu dinheiro pra casa, porque talvez ela demore cinco dias ou dez dias e
o dinheiro vai servir pra outra coisa’. E era batatão.

A fama trouxe, contudo, inconvenientes. Sua estadia em Porto dos Santos foi
interrompida quando uma denúncia anônima sobre o funcionamento do seu terreiro o



Lembranças, memórias, esquecimentos e versões

150

levou para a prisão em Salvador. O responsável pela ação policial foi o delegado Pedrito,
mal afamado na época por promover intensa perseguição aos praticantes das religiões
afro-brasileiras. Além de prendê-lo, sob a alegação de que o terreiro não tinha licença
para funcionar, apreendeu todos os objetos ligados ao culto e decretou o seu fechamento.
Após dois dias na prisão, Caipó foi liberado, mas ficou “desgostoso” do lugar e resolveu
mudar-se para a Gamboa do Morro, na ilha de Tinharé. Antes, contudo, para se vingar,
Caipó, que “não era de muita conversa, tudo dele era na surdina, calado”, fez uma série de
feitiços ao longo de cinco dias, crendo-se ter resultado na morte imediata do delegado.
Cabe registrar que o mencionado delegado tornou-se conhecido pela perseguição que
movia aos cultos afro-brasileiros e seus praticantes. Sua ação repressora teve fim na
década de cinqüenta, porém ele viveu pelo menos até a década de 1980, conforme
verificado por Caroso, que o conheceu nesta época já em idade bastante avançada.

Sobre os anos de moradia em Gamboa do Morro não há informação conhecida
pelas pessoas entrevistadas. Castaldi (1954) relata que ele teria trabalhado num serviço
público de saúde, onde aprendeu tudo que veio saber sobre medicina profissional. Em
um determinado momento, não se sabe exatamente quando, nem por que razão, Caipó
foi residir em Salvador com sua mulher e seus filhos, três homens e duas mulheres, numa
casa de um bairro de periferia. Além dessa residência, Caipó resolveu estabelecer seu
terreiro novamente na ilha de Itaparica, só que, dessa vez, optou por outro local, Porto
dos Sobrados, mais conhecido como Buraco do Boi. Pequena comunidade situada entre
Bom Despacho e Mar Grande, com um único acesso pelas areias da praia. A partir de
então, sua vida ficou dividida entre sua casa em Salvador, durante a semana, e seu terreiro
na ilha de Itaparica, nos finais-de-semana e feriados.

Na capital, sua atividade principal era, também, a de terapeuta. As consultas eram
realizadas na própria residência em um quarto especial com um oratório. Segundo uma
das entrevistadas que diz ter tido “o prazer de ser medicada” por ele na década de setenta,
devido a uma crise de depressão, sua moradia “era uma casa simples, mas o atendimento
era muito bom”. Essa atividade lhe proporcionava prestígio e certa segurança financeira,
pois as consultas eram pagas em dinheiro ou retribuídas com presentes. Isto, contudo,
não impedia que algumas consultas fossem realizadas por caridade, principalmente para
quem não podia arcar com esse tipo de despesa. De toda forma, essa atividade rendia,
além de certo reconhecimento social, benefícios financeiros, pois dizem ter ele deixado
“a mulher bem, bem amparada” quando morreu.

O terreiro situado em Buraco do Boi não guardava muitas semelhanças com a
simplicidade da casa em Salvador. Ainda hoje, se comparado às outras casas da região,
destaca-se pelas proporções, pela altura e largura das paredes. A parede frontal, única
parte da casa que ainda não virou ruína, chama atenção pelo tamanho da porta principal
e pelas quatro janelas, duas em cada lado da porta, com vista direta para a Baia de Todos
os Santos e para Salvador.

As consultas eram realizadas em um espaço reservado que ficava ao lado dos quartos
dos filhos e filhas-de-santo e em frente ao peji do terreiro. Adornado com os santos dos
quais era devoto, São Benedito, Nossa Senhora das Candeias, Senhor do Bonfim e Nossa
Senhora da Conceição, a sala de consulta contava apenas com a cadeira de Caipó, outra
para o paciente, e uma mesa entre as duas, sobre a qual ficavam os búzios para serem
jogados. Dada a grande procura por seus serviços, a pequena arquibancada que circundava
o salão principal do terreiro, destinada a acomodar os visitantes durante as festas e rituais,
era utilizada como banco de espera. Conta-se que até senhas de atendimento eram
distribuídas nos dias mais concorridos.
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O jogo de búzios constituía um dos principais elementos presentes nas práticas em
saúde de Caipó. Tanto o diagnóstico quanto o tratamento eram fornecidos através da sua
leitura, ou melhor, da comunicação, pois Caipó falava com os búzios “em africano”. A
convicção na eficácia dessa técnica divinatória era tanta que não era permitido à pessoa
que se consultava dizer o que estava sentindo. Até mesmo a receita dos medicamentos
prescritos era fornecida pelos búzios. A utilização de elementos da medicina profissional,
incluindo os fármacos, ocorria paralelamente à renovação da relação de Caipó com o
sagrado.

A combinação do seu autodidatismo médico com sua visão de saúde adquirida
através da experiência como líder de culto afro-brasileiro lhe conferiu alta reputação
como terapeuta. Os exemplos dados por uma senhora podem ser ilustrativos a respeito
de como ele promovia a integração e complementaridade entre várias dimensões
terapêuticas, particularmente das práticas religiosas e da medicina científica. Ela recorreu
pelo menos duas vezes a seus serviços. Uma, devido a “uma infecção urinária que quase
vira câncer”, “tratada pelo lado da medicina” com a prescrição de medicamentos
adquiridos em uma farmácia em Salvador. Em outra ocasião, por causa de constantes
alucinações que apresentava, diagnosticadas por Caipó como chamamento de seu santo,
recomendou que o tratamento fosse realizado na esfera do candomblé, através de processo
iniciatório. Em ambas as ocasiões, tanto o diagnóstico quanto o tratamento foram feitos
sob orientação do jogo de búzios.

Menciona-se freqüentemente a grandeza das festas promovidas em seu templo, que
atraíam pessoas de todas as partes da ilha, tanto pela diversão quanto pela oportunidade
de reverenciar e consultar o famoso terapeuta. A concorrência para participar das festas
era tão grande que dentro do salão principal do terreiro as pessoas “não tinham como se
mover. Muitos aproveitavam a ocasião para prática de pequeno comércio, pois este “era
o candomblé que tinha na ilha”, todos queriam participar dele2.

Para Maria, que afirma ter freqüentado o terreiro de Caipó quando criança, junto a
seus pais,

era um trabalho muito bonito que ele fazia. De um lado [...] Era um corredor
imenso a casa dele, de um lado ficavam as mulheres, de outro ficava os ho-
mens, e no meio ele com os ogãos e o pessoal que tocava, os filhos-de-santo e
as filhas-de-santo. Era um trabalho muito bonito. Ele era uma pessoa maravi-
lhosa. A gente quando chegava pra fazer consulta passava um tempo enorme,
ele contando as histórias do lugar [...] A gente ficava tão preocupada com os
nossos doentes em casa e ele na maior tranqüilidade.

Antônio menciona que uma das festas de candomblé mais esperadas da ilha ocorria
no terreiro de Caipó no mês de maio, no dia da Assunção do Senhor. Era a festa em
homenagem aos caboclos Mané Maria e Mané da Hora. A concorrência para a festa era
tão grande que as pessoas que vinham de lugares distantes guardavam suas economias
para conseguir chegar à festa, não raro eram formados grupos para a viagem, visto que o
deslocamento na ilha nem sempre era fácil.

Quando dizia: ‘Vai ter candomblé dos caboclos na casa de João Caipó!’, o
povo vinha da ilha toda, de ponta a ponta. Vinha gente lá de Saubara, de
Maragojipe, vinha gente desses lugares todo pra ver o candomblé dele. Até
quem não tinha dinheiro vinha ver, porque também as pessoas gostavam
muito dele, muito mesmo. Ele era o médico deles, tinha que vir.
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Além das festas de santo e rituais, João Caipó promovia todos os anos, no dia três de
abril, uma procissão em homenagem a São Benedito, santo do qual era devoto. Dona
Zélia, feita no santo por ele, fala alegremente da beleza da charola construída especialmente
para o santo, enfeitada com flores trazidas pelos participantes, todos vestidos de branco.
A charola com o santo, carregada pelos ogãs, saía do terreiro e percorria as ruas de barro
de Buraco do Boi, e de casa em casa os participantes chamavam os demais moradores
para acompanhar a procissão e os cânticos. Caipó sempre se mantinha atrás da charola,
rodeado por pessoas que, além de homenagear o santo, também procuravam alívio para
os seus sofrimentos. Dona Zélia não se esquece de mencionar a dificuldade de convencer
o padre de Bom Despacho a participar da procissão. Este só compareceu na procissão
duas vezes, depois recusou participar, provavelmente por não concordar com a “mistura
entre santos e orixás”, restringindo a homenagem ao santo à missa na igreja. Não obstante
essa recusa, o padre e Caipó mantinham uma relação cordial, principalmente quando
este último era generoso na doação de dinheiro para a igreja.

A importância à época atribuída a Caipó pela população da ilha era evidenciada
pelo trajeto de uma outra procissão, realizada para homenagear as parteiras locais, no dia
primeiro de maio, dia de Nossa Senhora do Bom Despacho. Em seu percurso de Mar
Grande em direção à antiga igreja de Bom Despacho, hoje situada no pátio de embarque
do ferry boat, incluía uma parada no seu terreiro para as pessoas receberem sua benção
“em sinal de respeito, de reverência”. Apesar dessa parada, Caipó não prosseguia com a
procissão, e no máximo a acompanhava até a praia. De acordo com uma das participantes,
“a gente passava lá, tomava água, ele passava biscoito, mandava lanche para as crianças”,
atendia a todos “com um sorriso, com prazer, com uma satisfação... adorava criança”.

Além das parteiras, com certa freqüência as pessoas, ao se referirem a Caipó, também
citam Venceslau, outro terapeuta religioso contemporâneo a ele e seu concorrente pelo
mesmo mercado de bens religiosos e terapêuticos, que vivia em Porto dos Santos. As
características das práticas de Venceslau e Caipó diferiam em alguns aspectos, o primeiro
sendo considerado um “homem santo” que ajudava as pessoas na esfera espiritual,
enquanto o segundo era o pai-de-santo que detinha conhecimentos da medicina científica,
tratando os enfermos pelas “duas partes”. O reconhecimento da capacidade terapêutica é
mais destacado para Caipó do que para Venceslau, que é caracterizado pela sua “santidade”.

Todos lamentam a morte de Caipó e a falta que ele faz para os moradores da ilha,
uma “falta medonha”. A causa da morte é incerta, “um diz que foi coração, outro diz que
foi derrame cerebral”. O certo é que nem mesmo a medicina, que um dia foi tão valiosa
para Caipó e seus clientes, conseguiu ajudá-lo: “os médicos não deixavam ninguém ver
enquanto ele estava na UTI... não deixavam ninguém ver... cheio de aparelho. Eu sei que
quando o médico tirou esse aparelho, o homem caiu embora. Ninguém viu... só viu
depois que estava no caixão”. A morte de Caipó foi inesperada, nem mesmo ele “esperava
morrer assim tão cedo”.

Caipó dizia que antes de morrer prepararia um de seus filhos-de-santo para substituí-
lo. Mas a morte inesperada impediu que o fizesse, além do fato de que nenhum filho
mostrou-se disposto a seguir o caminho do pai. O processo de sucessão tornou-se uma
grande disputa de interesses, religiosos e familiares. Apesar do consenso formado entre
os filhos de santo em favor de uma das filhas de santo de Caipó, sua mulher não aceitou,
pois queria que um parente o substituísse. Esse impasse acabou minando a possibilidade
de dar continuidade ao candomblé de Caipó. Seu imponente templo situado no alto de
Buraco do Boi foi abandonado, aos poucos saqueado e demolido. O que resta hoje se
limita à parede frontal da casa e às ruínas que a cercam.
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O médico que não era médico

A valorização do conhecimento médico obtido por Caipó na versão contemporânea
contrasta com aquela apresentada por Castaldi (1954). De acordo com este último, em
certo momento o local do candomblé de Caipó não se parecia mais com um terreiro, no
sentido estrito, ou seja, um espaço sagrado, uma vez que tinha se tornado uma sala de
espera similar às encontradas em consultórios médicos, onde podiam ser encontrados
até folhetos sobre medicamentos. A preponderância de práticas médicas, segundo o
antropólogo, implicou no descuido com as obrigações rituais e com a educação dos
iniciados, levando as pessoas a temerem uma possível punição por conta deste desvio de
conduta que lhe seria dada pelas entidades que o guiavam.

Outra divergência significativa refere-se à falta de informações, na versão
contemporânea, sobre a trajetória de Caipó antes de estabelecer seu terreiro em Buraco
do Boi. Mesmo aqueles que conviveram com ele no terreiro por longo período, só
conseguem remontar sua trajetória até a localização anterior de seu terreiro, em Porto
dos Santos, pouco sabendo sobre seu passado. Já a narrativa etnográfica de Castaldi
concentra-se, basicamente, nesse momento da vida de Caipó, através de relatos sobre
suas relações familiares, a crise iniciática, o processo de iniciação, as perseguições
marcadas por constantes deslocamentos espaciais e os conhecimentos adquiridos ao
longo do tempo.

As divergências apontadas envolvem outros aspectos e nuances que escapam aos
objetivos desse artigo3. Basta, por enquanto, destacar a possibilidade, de direito, e a
existência, de fato, de versões distintas sobre esse personagem da ilha de Itaparica. Essa
diversidade deve-se, em parte, a diferenças na estratégia retórica de construção da pessoa
sagrada (CAROSO ; MARTINS, 2006, p.10), ou, mais precisamente, ao processo por
meio do qual os indivíduos criam modos de existência singulares mediante a seleção e
justaposição de acontecimentos, personagens e emoções; processo este que inclui um
misto de experiência e ficção.

A comparação entre a versão contemporânea e aquela apresenta por Castaldi permite
constatar que a reconstrução da trajetória de João Caipó abre espaço para a inventividade,
através da atualização de acontecimentos passados de acordo com questões práticas
colocadas contemporaneamente. “O que ele fazia para as pessoas que lhe pediam ajuda?
Por que fazia isto? Quais problemas ele não tratava? Por quê? Quais problemas ele era
capaz de tratar? Por quê?” Essas perguntas, assim como outras, direcionadas para os
interlocutores durante o trabalho de campo, permitiram que acontecimentos passados e
recordações, antes não questionados, tomados como dados, surgissem como problema e
suscitassem dificuldades e obstáculos.

A proposta de Deleuze (2006 [1968]; 1998) de pensar o tempo em termos de uma
multiplicidade contínua é particularmente interessante para compreender as relações
que se estabelecem entre passado e presente. Ao invés de compreender o tempo como
uma série descontínua de unidades, assumindo a existência de uma ‘fronteira’ que separa
o passado do presente, Deleuze argumenta que o passado é passivamente sintetizado no
presente, isto é, ele coexiste, sob a forma de um “virtual”, com o presente (“atual”). Essa
‘fusão’ do passado no presente permite que toda experiência atual transcenda a localização
espacial e a sucessão temporal dos acontecimentos, pois as múltiplas relações que se
estabelecem entre o virtual e o atual, determinam, a cada momento, um recorte diferencial
das experiências vividas. A narrativa, por sua vez, é o instrumento que propicia essa
‘fusão’, apresentando diversas soluções às questões suscitadas pelas demandas da pesquisa
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e pelo próprio contexto etnográfico; ela possibilita uma síntese que liberta o presente de
sua submissão ao antigo e que faz do presente e do passado os instrumentos de afirmação
de um futuro inovador.

Tal aspecto é exemplificado pela discussão, relatada acima, sobre as possíveis origens
dos conhecimentos médicos de Caipó. Alguns dizem que ele cursou medicina na
universidade e questionam se ele se formou ou não, outros atribuem esse conhecimento
à leitura de muitos livros, visto que o concebem como uma pessoa muito inteligente e
autodidata. Para uma senhora que o conheceu:

Ele chegou a estudar, mas ele só não concluiu porque teve esse outro lado dele
místico, entendeu? Que ele ficou atendendo pelos dois lados, mas ele tinha
grande conhecimento. Era um médico clínico. Disseram-me que ele nunca
terminou os estudos. Agora, ele passava a receita e ele conseguia salvar a vida
de milhares de pessoas aqui, porque era a ilha inteira que procurava ele.

Dessa controvérsia surge uma questão relevante sobre o reconhecimento social das
práticas de Caipó, pois se a sua legitimidade enquanto terapeuta está em grande parte
vinculada à adoção de elementos da medicina científica, a explicação da origem do
conhecimento médico seria um ponto central para a construção e suporte desse
reconhecimento. Nota-se, também, que não obstante a dúvida sobre a forma como ele
teria obtido esses conhecimentos, as narrativas coletadas tendem a exaltar sua capacidade
terapêutica, seja enquanto médico ou pai-de-santo.

A controvérsia acerca da origem dos conhecimentos de Caipó assinala uma tensão
decorrente da ‘interferência’ do pesquisador na reconstrução narrativa, visto que “a
posição de observação e a posição de fala, entre outros fatores interferentes, podem
levar as pessoas a apresentarem versões diferenciadas no relato de eventos e fatos que
marcam a vida social” (CAROSO; MARTINS, 2006). A frase “antigamente não tinha
médico aqui, Caipó era o único médico das pessoas”, apesar da aparente contradição
que encerra, ilustra de maneira significativa o que Viveiros de Castro (2005) denomina
de equívoco, na medida em que assinala a construção de um saber sobre João Caipó
pautado por uma forma específica de “problematização”. Este conceito, elaborado por
Foucault, se refere às diversas maneiras “através das quais o ser se dá como podendo e
devendo ser pensado” (1984, p.15) e pode ser relacionado ao conceito de “equívoco”
enquanto dispositivo de objetivação. Trata-se, portanto, de um conceito que visa
determinar “como puderam ser construídas as diferentes soluções para um problema
[ex: prescrição de remédios através do jogo de búzios]; mas também como essas
diferentes soluções decorrem de uma forma específica de problematização [ex: o médico
que não era médico]” (FOUCAULT, 2004a, p.233).

A análise do processo de problematização, decorrente da atualização de elementos
passados, permite, portanto, definir as condições nas quais alguma coisa pode tornar-se
objeto para o pensamento; nesse caso, a própria trajetória de Caipó. Como dito
anteriormente, sua trajetória é problematizada a partir da tensão entre as práticas
biomédicas e aquelas da tradição afro-brasileira, sintetizada na expressão: “aqui não
tinha médico, o médico da ilha era ele”. João Caipó, o médico que não era médico. É em
torno dessa expressão atípica, norteadora da construção do reconhecimento social acerca
das suas práticas em saúde, que o presente artigo incide.
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Narrativa como prática de si

Essa problematização, contudo, diz respeito não somente aos acontecimentos que
marcaram a trajetória do terapeuta em questão, mas, também, a vida de cada uma das
pessoas que o retratam. Maria, por exemplo, conta que sua lembrança mais antiga de
Caipó remonta a uma fase difícil na vida dela quando ainda criança. Seu pai, pescador,
havia perdido o barco que garantia o sustento da família por causa de dívidas e começou
a trabalhar como oleiro, até que um dia:

[...] teve que fazer uma queima de forno numa época de tempo muito nebulo-
so. E a lenha que ele tirou, não sei que tipo de madeira foi que ele tirou que a
fumaça fez mal pra ele, pegou uma espécie de alergia. A dor de cabeça que ele
sentia ela não era direto, ela vinha de cinco em cinco, de dez em dez minutos,
ela vinha e meu pai arranhava as paredes. Um sofrimento... eu era menina
novinha, mas eu lembro. E quem salvou ele foi justamente João Caipó [...]
Era uma coisa triste o que meu pai sofreu. Mas graças a Deus ele ficou bom.
Não tinha vacina, não tinha médico, então era ele que cuidava da gente.

Ao falar sobre o outro, os indivíduos refletem sobre si e problematizam a própria
existência. Ochs e Capps (1996) argumentam que a narrativa é um instrumento mediador
do nosso envolvimento subjetivo com o mundo, a partir do qual é possível elaborar um
conhecimento sobre si e compartilhá-lo com outros. O relato de Dona Zélia sobre a
procissão de São Benedito, apresentado na primeira parte do artigo, é ilustrativo a esse
respeito. Existe uma tentativa de reconstruir acontecimentos e experiências passadas
para transformar, modificar seu modo de ser singular e atingir um estado de beleza e
perfeição.

A construção de uma existência singular para si e para outros pode ser apreendida
como a criação de uma determinada “estética da existência” definida por Foucault como
“um exercício de si sobre si mesmo através do qual se procura se elaborar, se transformar
e atingir um certo modo de ser” (2004d, p.265). As narrativas sobre a experiência de
adoecimento são ilustrativas a esse respeito, pois entrelaçam vivências pessoais com
contextos mais amplos de relações sociais, principalmente aquelas associadas à dimensão
terapêutica. Nos relatos de Antônio e Maria esse aspecto culmina na exaltação da
capacidade terapêutica de Caipó, principalmente no que diz respeito ao domínio das
práticas biomédicas. O ponto a ser destacado aqui, seja através de relatos sobre a
experiência de adoecimento ou de acontecimentos que marcaram a vida social local, é a
criação de uma forma de existência singular para a trajetória de Caipó mediante narrativas
nas quais o próprio sujeito e determinados aspectos de sua vida são colocados como
objetos de um conhecimento possível. Em última instância, supõe-se que a criação de
uma determinada “estética da existência” para a trajetória de Caipó corresponde ao
processo de elaboração do seu reconhecimento social enquanto terapeuta.

A partir dessa perspectiva, surge a questão das relações que os interlocutores
estabelecem com a verdade, dos “jogos de verdade e falsidade”4, como diz Foucault, isto
é, das formas pelas quais se articulam, sobre um campo de coisas, discursos capazes de
serem ditos verdadeiros ou falsos. A relação que se estabelece com esses jogos não diz
respeito exclusivamente à necessidade de sustentar uma narrativa dentro de um contexto
de interação social, mas a possibilidade do indivíduo se constituir ou se transformar
mediante a produção de enunciados verdadeiros. Verdade, não como verdade da essência
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ou da origem que o sujeito deve descobrir em si, mas o trabalho sobre si, verdade a ser
criada, produzida (ORTEGA, 1999). A construção sociocultural da verdade e das relações
que os indivíduos estabelecem com ela, ou seja, a constituição de si por meio do cuidado
com a verdade.

O homem no curso da história nunca cessou de se constituir numa série ilimitada
de subjetividades diferentes. Nesse ponto, já não há mais sujeito, propriamente falando,
mas produção de subjetividade ou, para utilizar o termo de Foucault, “modos de
subjetivação”5. A subjetivação, por sua vez, se distingue de todo código moral, ela é ética
e estética, o indivíduo possui a capacidade de efetuar determinadas operações sobre si
para se transformar e constituir para si uma forma desejada de existência.

Importante é o fato da abordagem de Foucault recair mais do lado das práticas de
si6 que do tipo de existência para a qual elas apontam. Com essa orientação, é possível
obter uma série de ganhos teóricos. O primeiro já foi apontado no parágrafo anterior,
uma noção processual de subjetividade, centrada nas diferentes modalidades de relação
consigo. Conseqüentemente, este é o segundo ganho, a questão do estilo da existência
ganha atualidade como categoria ontológica (ORTEGA, 1999, p.60). O estilo determina
a modalidade da relação consigo e aponta para um tipo de moral que não persegue a
codificação; trata-se de uma “moral orientada para a ética” (FOUCAULT, 1984). Nesse
ponto podemos entrever a dimensão heurística da proposta de Foucault no que se refere
à ética do comportamento humano. Em contraste com a dimensão moral, concebida
como um conjunto de valores e regras de ação que são propostos aos indivíduos e aos
grupos por intermédio de aparelhos prescritivos, a ética diz respeito à maneira pela qual
o indivíduo se transforma, constituindo-se como o próprio sujeito moral do código.

A partir da argumentação exposta acima, é possível conceituar a própria narrativa
como uma prática de si, através da qual os indivíduos estabelecem uma relação consigo,
mediante o dizer verdadeiro, com vistas à criação de uma nova forma de existência. A
narrativa enquanto prática de si assume uma dimensão ética, pois sempre existe a
possibilidade do indivíduo escolher o tipo de existência que deseja para si. Logo, a
criação de uma determinada “estética da existência” para a trajetória de Caipó através de
narrativas corresponde ao próprio processo de elaboração do seu reconhecimento social
enquanto terapeuta.

Cabe ressaltar que as práticas de si, embora definidas por uma intensificação das
relações de si para consigo, são ao mesmo tempo relacionais, pautadas pela abertura
pessoal a alteridade através de relações interpessoais. As práticas de si correspondem,
portanto, a uma modulação intensificada das relações sociais. É justamente essa dimensão
relacional que permitirá analisar a construção do reconhecimento social da trajetória de
Caipó em relação a contextos mais amplos de relações, explorando, ao mesmo tempo, de
que forma a dimensão inventiva dos relatos, a criação de uma estética da existência, é
efetivamente construída.

Esquecimentos...

Apesar do foco das entrevistas incidir sobre a dimensão terapêutica, as narrativas
coletadas sobre a trajetória de João Caipó apresentam, também, relatos que envolvem
contextos mais amplos de relações sociais e contribuem para a construção de um discurso
enaltecedor de suas características consideradas extraordinárias. As procissões em
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homenagem a São Benedito e a Nossa Senhora do Bom Despacho, as relações com o
padre, o suposto conflito com o delegado Pedrito, entre outros acontecimentos narrados,
são entrelaçados e, de certa forma, complementam os relatos referentes à capacidade
terapêutica de Caipó, principalmente quando reafirmam sua relação privilegiada com o
sagrado.

A interpretação apresentada por Lévi-Strauss em O feiticeiro e sua magia (2003
[1949]) sobre a trajetória do famoso feiticeiro Kwakiutl, Quesalid, ajuda a compreender
a relação entre a dimensão terapêutica das práticas de Caipó e a construção de discursos
enaltecedores sobre sua pessoa e seus feitos. Para o antropólogo francês, a eficácia
terapêutica está diretamente vinculada à produção de um reconhecimento social em
torno da experiência do curador77 “Quesalid não se tornou um grande feiticeiro porque
curava seus doentes, ele curava seus doentes porque se tinha tornado um grande feiticeiro
[...] O problema fundamental é, pois, o da relação entre um indivíduo e o grupo, ou, mais
exatamente, entre um certo tipo de indivíduos e certas exigências do grupo” (LÉVI-
STRAUSS, 2003, p. 208-9). A produção desse reconhecimento pode assumir formas
variadas, ainda mais quando realizada através de narrativas sobre a trajetória de um
terapeuta que faz parte de um passado mitificado e reconstruído para dar legitimidade
aos seus atos.

Barbosa (1998) provê uma síntese que permite relacionar a concepção da narrativa
enquanto articuladora das relações entre experiência e ficção com a dimensão temporal
(DELEUZE, 2006 [1968]; 1998):

O nosso conceito de tempo não é, portanto, uma condição a priori, mas uma
conseqüência de nossa experiência no mundo. A mente humana pode cons-
truir a idéia de tempo a partir da consciência de certos traços que caracteri-
zam a experiência. Esses traços, restos, farrapos, vestígios constituem a me-
mória, que não é apenas uma capacidade mnemônica, mas, sobretudo uma
construção social e cultural com significações e peculiaridades próprias. [...]
a dimensão fictícia e imaginária de todos os relatos não significa que eles não
tenham, de fato, acontecido, mas sim que qualquer tentativa de descrever
esses acontecimentos devem levar em conta diferentes formas de imaginação
[...] Trata-se de ficções, não no sentido de falsas ou não factuais, mas de algo
construído, modelado, experimentos de pensamento.

Como assinalado anteriormente, uma das divergências entre a versão contemporânea
e aquela de Castaldi refere-se a um ‘esquecimento’ da trajetória de Caipó antes que ele
estabelecesse seu terreiro em Buraco do Boi. Essa trajetória anterior diz respeito,
fundamentalmente, aos momentos dramáticos – crises iniciáticas, perseguições,
deslocamentos espaciais, solidão – que marcaram a sua vida e que constituíram, para
Castaldi (1954), os sinais diacríticos legitimadores da sua capacidade de lidar com o
sofrimento e a aflição e de superá-los.

Rodrigues (2004), ao estudar as dimensões do sofrimento nas biografias de três
terapeutas religiosos, afirma que as narrativas que envolvem momentos dramáticos de
suas vidas constituem uma dimensão importante da memória, pois demonstram a
capacidade de lidar com o sofrimento alheio. O reconhecimento social das práticas em
saúde dos três terapeutas analisados pela autora está vinculado à produção de narrativas
que reconstroem acontecimentos dramáticos passados e assinalam o dom e a sina de cada
um deles, cristalizados na categoria de “sofredor”.
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Na busca por outros referenciais teóricos e etnográficos que possam dar sustentação
a esta afirmação, destaca-se também o estudo de Rodrigues e Caroso (1998) sobre a
construção da identidade do sujeito sofredor a partir das idéias de doença, sofrimento e
cura presentes nas narrativas dos seus interlocutores. Tais categorias, presentes nos
discursos sobre as representações e causas de doenças, compõem um “discurso totalizador
da identidade e da experiência social da pessoa que sofre”, no qual “o sofrimento é, ao
mesmo tempo, a experiência da fragmentação [...], representada pela doença, mas também
é o ponto de partida para [...] a construção ou reconstrução da identidade social” (idem,
p.140).

É justamente a dimensão da construção da identidade de curador a partir da categoria
de sofrimento que está ausente nos relatos contemporâneos sobre a trajetória de Caipó.
Em última instância, é o ‘esquecimento’ da sua trajetória anterior que permite a construção
do reconhecimento social de suas práticas em saúde, baseada não em sua trajetória de
sofrimento, mas na sua capacidade em lidar com os elementos da medicina científica,
incorporando-os à lógica mágico-religiosa do seu culto religioso.

Uma vez que as relações entre passado e presente, estabelecidas pelas narrativas,
constituem uma dimensão fundamental para a compreensão da inventividade e, portanto,
da diversidade de versões acerca da vida de Caipó, torna-se necessário, também, analisar
não somente a memória, mas o esquecimento enquanto elemento constitutivo das “formas
de imaginação” (BARBOSA, 1998).

Tomamos aqui a memória, enquanto faculdade de reter as idéias, impressões e
conhecimentos adquiridos anteriormente e possibilidade de atualizar as informações
quando necessitamos, e o esquecimento, por oposição, como o fato de esquecer(-se), de
tirar da memória, de perder a lembrança de alguém ou de algo. Por causa dessa
‘controlabilidade’, costuma-se valorizar mais a rememoração e suas técnicas do que o
esquecimento e seus lapsos. Entretanto, a memória não é só atividade. Não é por acaso
que se costuma dizer que ela nos trai. Da mesma maneira que a memória é limitada,
talvez haja inversamente a possibilidade de que o ato de esquecer seja ativo.

Olhar para o passado ajuda a lembrar que somos também a nossa história. Mas
supervalorizar a memória pode significar falta de perspectiva para o futuro. Para que este
se realize é preciso, às vezes, esquecer o passado. O esquecimento é, portanto, a condição
para a emergência do novo, a renovação de nossa existência atual de acordo com a
possibilidade de atingir um novo modo de ser. Esquecer não quer dizer simplesmente
apagar a memória, mas a faculdade de recriar a memória, de reinventá-la constantemente.

A proposição do esquecimento enquanto faculdade ativa que permite a criação é
avançada por Nietzsche em A Genealogia da Moral. De acordo com Ferraz, Nietzsche
elabora uma interpretação do esquecimento não como força inerte, pura passividade,
mas como uma força plástica, modeladora, pois,

[...] o esquecimento não viria apagar as marcas já produzidas pela memória,
mas antecedendo à sua própria inscrição, impediria, inibiria qualquer fixa-
ção. Nesse sentido, é a memória que passa a ser pensada como uma
‘contrafaculdade’; é ela que viria se superpor ao esquecimento, suspendendo-
o, impedindo sua atividade salutar, fundamental (2002, p.60).

O esquecimento possibilita enquanto faculdade ativa a recriação de acontecimentos
passados de acordo com questões contemporâneas, constituindo a dimensão propriamente
inventiva dos relatos acerca da trajetória de Caipó.
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Conclusão

Nas diversas falas produzidas ao longo do trabalho de campo, podemos encontrar
inúmeras imagens de quem foi João Caipó. O médico da ilha de Itaparica que tratava a
todos com sucesso, um grande pai-de-santo, responsável por introduzir o culto afro-
brasileiro na ilha, um terapeuta exponencial que conciliava conhecimentos biomédicos
com aqueles oriundos da tradição afro-brasileira, o católico devoto que realizava todos
os anos uma procissão em homenagem a São Benedito. Elucidar o processo de construção
dessa diversidade de imagens sobre Caipó, que legitimavam sua atuação como terapeuta,
foi o principal objetivo desse artigo.

Embora a elaboração de uma biografia não fosse nosso objetivo, as dificuldades
suscitadas pela reconstituição de alguns aspectos da trajetória de Caipó são até certo
ponto similares à escrita biográfica. Tais dificuldades decorrem da necessidade de dar
uma coerência, construir uma homogeneidade, enfim, estabelecer uma continuidade
para experiências que são por definição dispersas,  fragmentárias, descontínuas. A vida
de qualquer indivíduo está sempre em excesso em relação às palavras que falam sobre
ela. Nem mesmo a tentativa de circunscrever a trajetória de Caipó a uma questão de
pesquisa – a elaboração do seu reconhecimento social enquanto terapeuta – constitui
uma estratégia menos problemática, pois, assim como a biografia, trata-se de estabelecer
retrospectivamente um enredo que atravesse uma vida particular, dando a ela uma
teleologia, um objetivo que nunca esteve inscrito nela desde o começo. Nesse sentido, a
análise da reconstrução narrativa da trajetória e das práticas em saúde de João Caipó foi
realizada  a partir da definição das condições de objetivação que transformaram um
conjunto de recordações, antes não questionados, em problema. Para tanto, recorremos
ao conceito de equívoco para compreender de que forma esse aspecto se apresentava com
relação ao trabalho de campo e ao conceito de problematização para especificar os
contornos assumidos pelas narrativas. Tal problematização foi definida através de uma
tensão que perpassou grande parte dos relatos entre os conhecimentos biomédicos e
aqueles provenientes da tradição afro-brasileira.

Uma vez definido o solo comum das diversas narrativas sobre Caipó produzidas ao
longo do trabalho de campo, foi realizada uma descrição geral de sua trajetória. Essa
descrição comportava, basicamente, duas dimensões: uma relativa aos aspectos
terapêuticos e aos recursos que ele utilizava em sua prática, outra, mais ampla, relacionada
a contextos de relações sociais. Contudo, os informantes, ao relatarem os diversos
acontecimentos atribuídos ou relacionados à Caipó, também incluíam informações
concertes às suas trajetórias individuais, o que levou a conceituação da narrativa enquanto
uma prática de si. A narrativa assim compreendida suscitou a análise do reconhecimento
social em termos de criação de uma estética da existência, na qual a criatividade e a
liberdade para a invenção são elementos relevantes. Nesse ponto, o próprio esquecimento
sobre parte da trajetória de Caipó contribuiu de maneira significativa para a construção
de um reconhecimento pautado pelo conhecimento adquirido da biomedicina.
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Notas
1 O material que serve de base para este artigo é constituído por narrativas registradas por Rafael
Losada Martins na pesquisa para elaborar sua monografia de conclusão do Bacharelado em
Ciências Sociais, com concentração em Antropologia, na UFBA, sob orientação de Carlos
Caroso, e da releitura da etnografia inédita de Carlo Castaldi (1954).

2 A tendência a exagerar acontecimentos ou omitir informações, por desconhecimento ou
como estratégia de exaltação da unicidade dos dons de Caipó pode ser notada nessa fala, uma vez
que existiam outras casas de culto afro-brasileiro na ilha de Itaparica, incluindo uma que
cultuava Eguns em Amoreiras e outro candomblé de caboclos em São João, como relata o
próprio Castaldi (1954).

3 As convergências e divergências entre a memória etnográfica de Castaldi e a memória social
contemporânea sobre João Caipó foram exploradas em Caroso & Martins (2006).

4 Após a conceituação da verdade como mecanismo de exclusão (2005 [1971], p.13-19), aparece
no segundo volume da História da Sexualidade a noção de jogos de verdade e falsidade, “através
dos quais o ser se constitui historicamente como experiência, isto é, como podendo e devendo
ser pensado” (1984, p.12).

5 Foucault define a subjetividade como “a maneira pela qual o indivíduo faz a experiência de si
mesmo em um jogo de verdade, no qual ele se relaciona consigo mesmo” (2004b, p.236).
Deleuze fornece outra interpretação, “[a] subjetividade deve ser produzida [...] justamente
porque não há sujeito [...] O fato de que a subjetividade seja produzida, que seja um ‘modo’,
deveria bastar justamente para persuadir-nos que o termo deve ser tomado com muita precaução
[...] Se existe um sujeito, é um sujeito sem identidade” (1992, p.141-43).

6 Definidas por Foucault como “práticas refletidas e voluntárias através das quais os homens não
somente se fixam regras de conduta, como também procuram se transformar, modificar-se em
seu ser singular e fazer de sua vida uma obra que seja portadora de certos valores estéticos e
responda a certos critérios de estilo” (1984, p.15).
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10. Difusão da psicanálise e florescimento das terapias
alternativas: sobre rupturas e continuidades

Jane A. Russo

Quando se fala em tecnologias de saúde no Brasil, não é possível deixar de lado as
técnicas e práticas “psi”. A intensíssima difusão da psicanálise (e terapêuticas dela
derivadas) nos anos 70 entre as camadas médias letradas dos grandes centros urbanos
brasileiros já foi objeto de diversas análises1. Neste artigo, procuro compreender essa
difusão como parte da constituição de uma Weltanschauung que marcou determinados
países ocidentais na primeira metade do século XX. Na segunda parte do artigo busco
entender, por um lado, o declínio dessa Weltanschauung, concomitante ao boom  das
terapias ditas alternativas a partir dos anos 80. Por outro, procuro demonstrar, que a
aparente ruptura com uma “cultura psicanalítica” encobre um certo grau de relação e
continuidade entre os dois fenômenos.

Antes de mais nada, é necessário alertar que vou me ater àquelas práticas e técnicas
consumidas pelo que estou chamando “camadas médias letradas”. É possível afirmar que
as práticas e técnicas “psi” são um tipo de tecnologia de saúde dirigida especificamente a
este grupo social.

Dentre o que se pode chamar práticas “psi”, a psicanálise certamente ocupa um
lugar privilegiado. A formação de um campo específico das terapias “psi” se deu a partir
da psicanálise e de sua ampla difusão no chamado mundo ocidental.

Para além de uma simples técnica terapêutica, a psicanálise transformou-se numa
espécie de “cosmologia” leiga para se pensar o sujeito moderno. É possível dizer que
uma “cultura psicanalítica” se alastrou por diversos países centrais do Ocidente de forma
irresistível, influenciando (e, por vezes, determinando) modos de pensar e agir acerca da
educação infantil, dos relacionamentos amorosos, das escolhas profissionais etc., sem
falar de uma influência bastante direta em determinadas áreas das ciências humanas
(sociologia, mas, sobretudo a antropologia)2 e no campo artístico3. A idéia de que
“possuímos” algo como um “inconsciente” ou um “superego”, embora hoje possa parecer
um tanto datada para algumas pessoas, norteou (e ainda norteia) toda uma maneira que
as pessoas têm de pensar sobre si mesmas e, o que é mais importante, de se comportar
com relação aos outros. A importância da infância como fase crítica da vida do ser
humano, e no interior dessa fase crítica, a crucialidade da relação que se estabelece entre
a criança e seus pais desempenhou (e ainda desempenha) um papel fundamental no
modo como mães e pais se conduzem com relação a seus rebentos. Tudo isso se deve ao
surgimento, florescimento e difusão da teoria psicanalítica.4

Não é minha intenção afirmar aqui que Freud, por assim dizer, inventou a roda. As
mudanças no interior da família, sua transformação em uma unidade saturada de afeto e
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sensualidade, precedeu de longa data as descobertas freudianas.5 Do mesmo modo, o
processo de interiorização do eu tem uma longa história no ocidente.6 Algum tempo
antes de Freud lançar suas idéias e seu método de cura, já era possível detectar, entre
intelectuais, alguns médicos e mesmo no público leigo, concepções acerca de uma vida
inconsciente articulada a uma certa inquietação em torno da chamada divisão de si7.
Neste sentido, o surgimento e a popularização da psicanálise devem ser vistos como um
dos desenvolvimentos recentes de um processo mais longo no interior do qual se constituiu
o que chamamos “o sujeito moderno”.

As irracionalidades do sujeito da razão

Este pode ser caracterizado como o sujeito “livre” das amarras que o prendiam ao
universo tradicional – à religião, à terra, à família extensa, ao clã, à região de origem, ao
ofício de seus ancestrais. Tal liberdade sustenta não apenas a autonomia de um sujeito
que será responsável pela “fabricação” de seu destino, mas também sua igualdade,
enquanto cidadão responsável pelos seus atos. Nenhum privilégio de nascimento ou
inferioridade social poderá (ou deverá) influir no destino que o sujeito deve fabricar e,
em última instância, escolher para si. Está assim posta a categoria “indivíduo” como valor
supremo deste mundo, tal como afirma Louis Dumont.8

Sabemos, porém, que a constituição desse indivíduo livre e igual não foi (ou é)
desprovida de aporias e paradoxos. O primeiro diz respeito, exatamente, à liberdade de
escolher seu próprio destino, de fabricar para si um destino distinto do esperado por suas
origens ou alianças, isto é, um destino original. Está aí colocada a questão da singularidade,
como resultado da liberdade, o que, de algum modo, não se conforma inteiramente à
idéia básica de igualdade.

A outra aporia que pretendemos explorar nos leva um pouco mais além. Refiro-me
ao que é considerado o fundamento de toda essa construção cultural: a crença em uma
razão humana universal. Foi a partir da razão que as tradições e superstições que a
acompanhavam foram demolidas. É a razão, motor do progresso humano, que fundamenta
a idéia de universalidade e igualdade dos seres humanos. É comum, neste sentido,
pensarmos este cidadão livre e igual como, basicamente, o sujeito da razão. Considerar a
razão como o alicerce sobre o qual se erigiu à cultura ocidental é lugar comum nas
análises sobre o sujeito moderno. O triunfo da razão ocidental, entretanto, nunca foi total
ou completo. Sigo aqui as pistas fornecidas por Collin Campbel em seu trabalho A Ética
Romântica e o Espírito do consumismo Moderno.9 Segundo Campbell, longe de ser apenas
a Idade da Razão, o século XVIII foi também a Idade do Sentimento. Em seu trabalho
mostra como, na Inglaterra setecentista, uma nova forma de puritanismo implicou a
extrema valorização das emoções e de sua expressão e, sobretudo, da sensibilidade. Se
juntarmos a isso o fenômeno mais tipicamente alemão da reação romântica ao iluminismo,
veremos que o triunfo da razão é apenas um dos lados da moeda cunhada pelo mundo
moderno. A ênfase romântica na sensibilidade e na autenticidade dos sentimentos, como
sabemos, se combina a uma extrema valorização da originalidade, tendo como
personagem-símbolo o “gênio”. Voltamos à primeira aporia apontada acima: a
singularidade como desafio posto à igualdade. Se a noção de uma razão universal
fundamenta a igualdade entre todos os seres humanos, o refinamento da sensibilidade
leva a uma diferenciação extrema entre iguais.10



Jane A. Russo

167

O desafio à universalidade da razão, entretanto, não se deve apenas a esse
“dispositivo da sensibilidade”. O surgimento da medicina mental como modo de dar
conta do fenômeno da loucura, enquadrando-o numa certa racionalidade acaba por
enfraquecer as fronteiras entre loucura e razão. A possibilidade do tratamento racional
da loucura implica, necessariamente, que esta não seja inteiramente desarrazoada. Ao
tornar-se um fenômeno tratável pela medicina, a loucura perdeu sua alteridade radical
com relação à razão, já que é necessário que haja “um resto de razão na loucura” para que
seja possível tratar e recuperar o louco. O conceito de “monomania”, cunhado no início
do século XIX para dar conta das chamadas “loucuras raciocinantes” veio completar o
quadro. Razão e loucura podem conviver num mesmo sujeito, não sendo, portanto,
mutuamente excludentes. Todo o comportamento arrazoado de um cidadão de bem não
é suficiente para garantir sua sanidade mental. Algo se esconde em seu interior que ele
mesmo não controla11.

O sujeito moderno é, neste sentido, ao mesmo tempo livre e determinado por
forças que desconhece, igual e absolutamente original, marcado pela razão e pela
sensibilidade.É esse sujeito que vai voltar-se para a psicanálise como modo de
compreensão de si, de autoconhecimento. Como modo também, é claro, de compreender
e tratar novos tipos de sofrimento e desorientação.

É assim que a psicanálise se difunde, não apenas como terapia, mas como
ferramenta para diversas profissões e ofícios, e mesmo como uma espécie de
‘visão de mundo’ por vezes francamente pedagogizante.

A psicanálise e sua difusão

A difusão de uma cultura psicanalítica normalmente é acompanhada de uma
igualmente intensa difusão da psicanálise enquanto prática terapêutica. Foi o que ocorreu
nos Estados Unidos, país em que, conforme previra Freud em sua célebre conversa com
Jung ao embarcar para sua viagem a Nova Iorque em 1910, se alastrou como uma peste,
em especial durante os anos 50 e 60. Desde os primórdios de sua entrada nos EUA, a
psicanálise manteve estreitas relações com o establishment médico-psiquiátrico. Durante
a intensa difusão dos anos 50 e 60, tais relações estreitaram-se ainda mais, e a própria
psiquiatria se “psicanalisou” inteiramente. Algo parecido ocorreu na França a partir dos
anos 60, quando a crítica à psiquiatria asilar implicou uma aliança dos psiquiatras de
vanguarda com a psicanálise. A intensa difusão da psicanálise na França ocorre a partir
de uma “galicização” da teoria freudiana, através de sua re-leitura e reinterpretação
lacaniana.12 De modo um tanto diferente da popularização americana, em que se verificou
a infiltração da psicanálise no serviço social, na prática do counseling e nos meios de
comunicação de massa, a difusão francesa, sem descuidar das profissões paramédicas e
das revistas de grande circulação, atingiu também os círculos mais requintados da
inteligensia parisiense.

A recepção e a difusão da psicanálise no Brasil são um pouco mais tardias do que
nos países do primeiro mundo, mas não menos inexorável, como se sabe. De um lado, ela
penetra o establishment psiquiátrico e se institucionaliza no decorrer dos anos 40 e 50. De
outro, ela conhece também uma razoável difusão “leiga” por assim dizer, não apenas
entre a vanguarda modernista, mas, aparentemente, entre o público consumidor de
publicações de vulgarização científica.
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Na sua vertente institucionalizada, a psicanálise brasileira conhece, em seus
primórdios, aliados surpreendentes, tais como Juliano Moreira – decano da psiquiatria
brasileira nas três primeiras décadas do século XX, Franco da Rocha – o mais importante
psiquiatra paulista da mesma época, e Henrique Roxo – catedrático de psiquiatria da
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro também no mesmo período. Não que qualquer
um dos três tenha se intitulado psicanalista ou de fato empregado à psicanálise na sua
prática. Mas sabe-se que Moreira incentivou a abertura de um consultório de psicanálise
no antigo Hospício Nacional dos Alienados, do qual era diretor. Franco da Rocha, por
seu turno, escreveu o primeiro livro de um autor brasileiro sobre o assunto (“A doutrina
pansexualista de Freud”) e Roxo mencionava a psicanálise em diversos de seus escritos.
Nenhum deles, como diversos outros que se interessam pela nova doutrina na época, abre
mão de suas antigas concepções fisicalistas e moralistas acerca dos distúrbios mentais.
Nesse momento, psicanálise e teoria da degenerescência convivem lado a lado, apesar de
sua (para nós evidente) incompatibilidade teórica. Mesmo entre aqueles que podem ser
considerados como adeptos mais consistentes e verdadeiros estudiosos da nova doutrina
– como Júlio Porto-Carrero – as idéias eugênicas da época encontram abrigo.

Essa simpatia do establishment psiquiátrico pela psicanálise acaba por retardar sua
efetiva institucionalização como profissão autônoma no Rio de Janeiro. Sigo aqui a
hipótese de Lúcia Valadares, segundo a qual a fraca institucionalização da psiquiatra em
São Paulo explica o pioneirismo paulista na institucionalização da psicanálise, já que é lá
que tem início o processo de fundação da primeira sociedade de formação brasileira, em
1938, com a chegada de uma analista alemã enviada pela International Psychoanalytical
Association. No Rio, a imersão da psicanálise no campo psiquiátrico, bem mais estruturado
que o paulista, a mantém distante de uma institucionalização própria, e os primeiros
analistas enviados pela IPA só chegarão dez anos depois13.

Para entendermos o outro lado da penetração da psicanálise em terras brasileiras –
sua difusão entre o público leigo – é necessário nos voltarmos para um personagem mais
obscuro dessa história que conta com tantos nomes ilustres. Trata-se de Gastão Pereira da
Silva, um dos primeiros psicanalistas do Rio de Janeiro, que inicia sua prática nos anos
30. Autodidata, Gastão, nunca ingressou em qualquer das sociedades de formação
fundadas posteriormente. Ao contrário de Porto-Carrero, Arthur Ramos e outros
“pioneiros”, todos professores catedráticos, membros destacados da Academia Nacional
de Medicina, ou ocupantes de cargos públicos, Gastão Pereira da Silva é um médico do
interior, que chega ao Rio de Janeiro no final dos anos 20 após ter praticado medicina
“em lombo de burro” 14. Logo se vincula aos meios de comunicação da época – jornal,
rádio e revista – transformando-se num grande divulgador da psicanálise. Dentre os
inúmeros títulos de sua autoria encontramos Para compreender Freud (seu primeiro livro
sobre o tema publicado em 1931 às suas expensas), Lenine e a Psicanálise, O Suicídio de
Getúlio através da Psicanálise, Crime e Psicanálise, Neurose do Coração, Educação Sexual da
Criança, A Psicanálise em Doze Lições, Conhece-te pelos Sonhos, O Drama Sexual dos Nossos
Filhos, Vícios da Imaginação e O Tabu da Virgindade.

Sua atividade na imprensa escrita foi igualmente intensa. Em 1934, a revista Ca-
rioca passou a publicar sua coluna “Psicanálise dos sonhos”, (que, mais tarde, deu origem
ao livro Conhece-te pelos sonhos). Na revista Vamos Ler, manteve uma coluna intitulada
“Página das mães” (da qual nasceu o livro Conheça seu filho). Colaborou, também, na
revista Seleções Sexuais com a seção “Confidências”.

Ainda nos anos 30, manteve durante três anos o programa “No mundo dos sonhos”,
na Rádio Nacional, no qual, segundo suas palavras, “radiofonizava os sonhos [enviados
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pelos ouvintes], como se fossem pequeninas histórias, em sketchs, interpretadas pelo cast
do radioteatro daquela emissora”. No mesmo período, começou a escrever radionovelas
de cunho psicanalítico, e em sua autobiografia lista 44 títulos de sua autoria que foram ao
ar. Criou ainda um “Curso de Psicanálise por correspondência”, sobre o qual  escreveu :

o poder de penetração desse curso levado, por outro lado, pelo número de
uma simples caixa postal, através do rádio, permitiu-me estabelecer contato
com muita gente sofredora, esquecida por assim dizer, em certos lugarejos
tão distantes, quanto, até mesmo, desconhecidos dos mapas15.

A extensa produção de Gastão Pereira da Silva indica a existência de um público
consumidor de seus conselhos e de suas informações. Um público consumidor que
respondia aos seus apelos, contando-lhes sonhos, problemas, desvelando sua intimidade,
ouvindo, talvez pela primeira vez, falar em psicanálise, aprendendo uma nova maneira de
interpretar os acontecimentos de sua vida. É verdade que Gastão não estava sozinho
nessa sua cruzada informativa. Julio Porto-Carrero16, por exemplo, insistia na necessidade
de divulgar a nova doutrina por motivos higiênicos. Com tal intuito, embora numa escala
bem inferior à atingida por Pereira da Silva, fez conferências radiofônicas, deu entrevistas
para jornais, escreveu livros dirigidos ao grande público. Além disso, nos anos 30 e 40, o
intenso interesse pela “questão sexual” resultou na publicação de uma razoável quantidade
de livros que versavam sobre a sexualidade, encontrando-se entre os mesmos diversos
títulos de psicanálise, incluindo várias obras de Freud e livros de divulgação estrangeiros
como A Psicanálise ao alcance de todos, de Josef Jastrow ou Conheça-te pela psicanálise, de J.
Ralph. A Editora Calvino, por exemplo, lançou em 1941 a coleção Freud ao alcance de
todos17. É possível, portanto, dizer que Pereira da Silva não era um caso isolado de sucesso
editorial. E que as camadas médias e superiores letradas brasileiras, aquelas que
compravam e liam livros, consumiam avidamente esse tipo de literatura, que dizia respeito
a uma nova forma de se pensar a sexualidade, as relações familiares, as relações de gênero
etc. Para tais consumidores, a psicanálise se apresentava como um discurso ao mesmo
tempo pedagógico (orientava o comportamento) e modernizante (sua orientação se
distanciava das normas tradicionais).

A relação entre psicanálise e modernidade se evidenciou de forma mais explícita
ainda no modo como a psicanálise foi consumida e utilizada pela vanguarda modernista
dos anos 20 e 30, à qual se juntava, segundo Roberto Sagawa, representantes da “aristocracia
cafeeira paulista”18.

Percebemos assim que quando ocorre a institucionalização da prática psicanalítica,
através das sociedades “oficiais” de formação – a partir dos anos 40 em São Paulo e dos
anos 50 no Rio – a doutrina já havia sofrido um razoável processo de difusão e
popularização. Ou seja, um público consumidor, desta feita da própria terapia psicanalítica,
começa a se tornar possível.

Os anos 70: difusão e declínio

Sabemos que logo após esse movimento de institucionalização – no decorrer dos
anos 50 e 60 – a psicanálise “hibernou”, voltada para uma prática de consultório, para o
interior das sociedades de formação. Sua difusão no campo social certamente prosseguiu,
mas de forma silenciosa.
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Foi durante os anos 70 que essa difusão assumiu uma amplitude inimaginada até
então. Produziu-se – de novo nas camadas médias letradas dos grandes centros urbanos –
uma “cultura psicanalítica”: a psicanálise voltou a ocupar colunas de revistas e jornais e
as pessoas passaram a se interessar por psicanálise, consumir psicanálise, falar de
psicanálise, e a pensar sobre si mesmas a partir da psicanálise. Esse boom psicanalítico é
normalmente associado ao chamado “milagre econômico”, que ocorre, como sabemos,
em plena ditadura militar.

Algumas interpretações, centradas na relação entre a intensa produção de uma
“cultura psicanalítica” e a repressão política, foram realizadas, a mais conhecida delas
sendo a de Luciano Martins19. Em suas versões mais diluídas, esse tipo de interpretação
equaciona fechamento político com uma volta sobre si mesmo, ou seja, a psicologização
como uma conseqüência da impossibilidade de uma militância política. Embora o
fechamento político certamente tenha produzido um efeito de despolitização da geração
pós-AI-5, é possível falar de um outro tipo de politização, vinculado ao movimento
contracultural que então florescia nos países desenvolvidos do ocidente. Este
redimensionou e deslocou o que até então era considerado “político”, politizando questões
consideradas “menores” ou não políticas pela esquerda tradicional, tais como a
sexualidade, a repressão no interior da família, as chamadas minorias (o louco, o índio,
o negro, a mulher, a criança) etc. É preciso admitir que a psicanálise, e outras teorias
“psi” dela derivadas, não são estranhas a essa “politização do privado”.

Neste sentido, é possível percebermos a produção de uma cultura psicanalítica e
concomitante “psicologização”, não tanto como efeito encobridor da despolitização
provocada pela ditadura, mas como um novo modo de autocompreensão e subjetivação.
Embora seja possível estabelecer relações entre essa busca interiorizada e a conjuntura
de fechamento político e repressão, a simples explicação de uma pela outra está longe de
ser satisfatória. Há que se tentar construir mediações entre o plano social e político mais
amplo e a dimensão do sujeito, sob pena de incorrer em reducionismos simplificadores.20

Além da intensa difusão entre o público leigo, a psicanálise também conquistou
corações e mentes entre os profissionais não-médicos, em especial os psicólogos, mas
também assistentes sociais, psicopedagogos e outros. Sua popularização entre tais
profissionais ameaçava implodir as fronteiras cuidadosamente construídas em torno da
atribuição e do controle do título de “psicanalista” pelas sociedades “oficiais” de
psicanálise21.

No Rio de Janeiro, os médicos-psiquiatras tinham dificuldade em manter o
monopólio da formação em tais sociedades. A vinda de psicanalistas argentinos, fugidos
da ditadura, com uma visão menos ortodoxa da prática, e a entrada em cena do lacanismo
ameaçavam ainda mais o monopólio da ortodoxia22. A ameaça maior, entretanto, vinha
por outros caminhos.

As fronteiras da prática legítima, “oficial” ou não, intensamente discutida por
médicos, psicólogos, argentinos, lacanianos, foram solenemente ignoradas por uma nova
tribo de recém chegados ao universo “psi”. Estes, longe das definições e contra definições
acerca da “verdadeira psicanálise”, implodiam todas as ortodoxias possíveis, propondo
novos modos de tratamento, inspirados pela teoria de um velho dissidente da psicanálise
– Wilhelm Reich. É o movimento das terapias corporais, que surge e floresce nos anos
80, privilegiando a emoção, a sensação e a intuição, no lugar da palavra tão cara ao setting
psicanalítico.

Como seu nome indica, as terapias corporais caracterizam-se por um trabalho no
corpo e com o corpo. Têm como fundamento a idéia de que os conflitos psicológicos se
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enraizam no corpo, expressando-se através de determinadas posturas, de tensões e espasmos
musculares e de doenças somáticas. Disto decorre a crença de que não só é possível, mas
necessário, trabalhar diretamente sobre o corpo para resolver queixas, problemas e doenças
de ordem psicológica. Estão calcadas, em maior ou menor grau na teoria reichiana, isto
é, formulada por Wilhelm Reich. Um pouco da sua história nos ajudará a compreender o
movimento que deriva de suas idéias.

Reich começou sua carreira como psicanalista em 1919, quando tinha apenas 22
anos, ligado ao círculo original de Viena formado em torno de Freud. Foi diretor do
Seminário de Terapia Psicanalítica da Sociedade Psicanalítica de Viena entre 1924 e
1930. Em 1928, tornou-se membro do Partido Comunista Austríaco e fundou com outros
colegas a Sociedade Socialista para Consulta sobre Sexo e Pesquisa Sexológica. Em
1930, mudou-se para Berlim, lá fundando a Associação Alemã para Política Sexual
Proletária. Em 1933, foi expulso do Partido e no ano seguinte excluído da Associação
Psicanalítica Internacional (IPA). As duas expulsões estão aparentemente ligadas, embora
de forma paradoxal: teria caído em desgraça com a IPA por ser comunista (dada à ascensão
do nazismo na época) e teria  desagradado os comunistas por ser psicanalista (o que
implicava uma excessiva preocupação com a sexualidade, em detrimento da verdadeira
luta proletária). Essa dupla expulsão foi fundamental para a construção da posterior
mitologia em torno do caráter “marginal” e intrinsecamente “subversivo” da teoria e da
prática reichianas.

A intensa difusão das terapias corporais verificadas a partir dos anos 80 não foi,
entretanto, estritamente reichiana. Na verdade, ocorreu em torno das chamadas terapias
“neo-reichianas”, criadas por discípulos ou simplesmente seguidores de Reich. A mais
conhecida é a “Bioenergética” de Alexandre Lowen. Mas outras correntes menos
conhecidas, como a “Biodinâmica”, de Gerda Boyesen, ou a “Biossíntese”, de David
Boadella, também tiveram ampla aceitação no universo das terapias corporais,
especialmente o brasileiro.

É possível dizer que a explosão das terapias corporais nos anos 80 faz parte de um
movimento mais amplo, que poderíamos chamar de “cultura alternativa” e que, por sua
vez, é filha dileta do movimento da contracultura. Caracteriza-se, por um lado, pela
crítica aos dualismos corpo/mente e razão/emoção dominantes no pensamento científico
de um modo geral e, por outro, ao estilo de vida produzido pelas sociedades capitalistas
(consumismo, materialismo, adiamento do prazer em nome do trabalho, repressão dos
sentimentos e da sexualidade etc).

Dentre as práticas favorecidas por esta “cultura alternativa”, estão as chamadas
“medicinas paralelas” (como a homeopatia ou os florais de Bach), as “medicinas orientais”
(como a acupuntura, o shiatsu e o Do-in), técnicas de “conscientização corporal” além de
um sem-número de práticas que podem ser definidas como esotéricas ou místicas. Todas
utilizam, em sua fundamentação terapêutica, as noções de “natureza” e “energia”.

Complexo alternativo: o feitiço contra o feiticeiro

Ao lado das terapias corporais, as práticas terapêuticas alternativas são cada vez
mais procuradas e fazem um número cada vez maior de adeptos entre membros das
camadas médias letradas neste início de século. Práticas francamente esotéricas misturam-
se a terapêuticas alternativas mais tradicionais, como a homeopatia ou a acupuntura. A
estas se somam técnicas divinatórias, desde as mais tradicionais, como a astrologia, até
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aquelas mais distantes de nossa tradição popular, como o tarot ou as “runas” – todas de
algum modo desempenhando o papel de aconselhamento psicológico, assumindo por
vezes um caráter francamente terapêutico. É comum a combinação entre elas – um
astrólogo que receita florais de Bach, ou um acupunturista que se utiliza da astrologia. As
próprias terapêuticas “oficiais” deixam-se cada vez mais penetrar pelo “alternativismo”.
Acupunturistas e homeopatas ocupam espaço nos postos de saúde e em hospitais públicos,
incluindo os universitários. A tudo isso se junta o espetacular sucesso da literatura
esotérica que, junto aos livros de auto-ajuda, encabeçam a lista de best-sellers das editoras.
Termos caros ao universo alternativo, como natureza, ou natural e energia circulam com
desenvoltura na linguagem cotidiana.

Tudo indica que nos vemos face a um fenômeno de razoável magnitude, ligado a
uma espécie de zeitgeist que parece dominar essa passagem de século. Crise de valores?
Esgotamento de um modelo? Certamente sim, mas que crise e que modelo?

O zeitgeist alternativo é decididamente holista: de um lado, a imersão do ser humano
na Natureza e, de outro, a idéia de uma energia que interliga o homem ao cosmos e
comunica todas as coisas entre si. A intenção, a partir de tais concepções holistas, é
ultrapassar o dualismo cartesiano, a concepção atomizada, fragmentária e mecanicista
do mundo, típica de um universo cultural herdeiro do iluminismo, da crença no progresso
da razão e da ciência. Já vimos que esse anseio pela totalidade, entretanto, não é de modo
algum uma novidade desta passagem de século.

Conforme argumentei mais acima, o sujeito da razão há muito tempo não reina
impávido e sereno como querem fazer crer seus críticos mais acirrados. Há muito, a
noção moderna de indivíduo deixou de indicar um ser  autônomo, livre e igual, em
resumo, senhor de si. Como vimos, o sentimentalismo do século XVIII e a reação
romântica ao iluminismo no decorrer do século XIX, fundamentaram uma concepção
viva e englobante de natureza em oposição ao mecanicismo racionalista, valorizando o
domínio da experiência subjetiva em contraposição ao triunfo da razão. A ênfase na
incomparabilidade de cada indivíduo, em sua uniqueness, se expressava na mitificação do
gênio e do artista23.

Parece-me, portanto, que o sucesso e a difusão de uma visão de mundo “alternativa”,
com todas as ofertas terapêuticas que a acompanham, não é de modo algum uma novidade
absoluta, mas, ao contrário, segue e aprofunda uma via aberta há pelo menos dois séculos
na chamada cultura ocidental – a via do sentimentalismo e do romantismo, que marcaram
um contraponto ao racionalismo iluminista e que permanecem operando até os nossos
dias.

A psicanálise também, de algum modo, representa esta outra possibilidade de se
pensar o indivíduo no ocidente. A visão de um sujeito despossuído de si, porque
irremediavelmente dividido e ignorante acerca do que move suas ações constituiu,
certamente, um golpe de misericórdia no sujeito da razão. O curioso sucesso do que se
considera hoje o “descentramento do sujeito” pode ser debitado na conta de um anseio
de compreensão – não de um eu uno, racional e todo poderoso – mas exatamente da
sensação de possuir um eu fugidio, inescrutável, enigmático. O sucesso da psicanálise me
parece, não pode ser explicado por seu afã em destruir a ilusão da autonomia e da liberdade
do sujeito, mas sim por sua capacidade de emprestar, paradoxalmente, uma lógica e uma
sistematização ao que parecia ilógico e assistemático. Ao falar de um eu dilacerado, a
psicanálise estava traduzindo em palavras, ou seja, tornando inteligível, um mal-estar até
então indizível.
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A contracultura dos anos 60 e o complexo alternativo que daí surge representam,
sem dúvida alguma, a re-emergência dessa corrente subterrânea representada pelo
sentimentalismo/romantismo, já parcialmente trazida à tona pela psicanálise. Surgem,
entretanto, como uma alternativa à leitura psicanalítica. Sua promessa de alívio e
compreensão do sofrimento psíquico através de uma visão “holística” do ser humano,
mais que uma oposição ao racionalismo cartesiano e ao sujeito da razão, parece se constituir
numa contraposição ao dilaceramento, à fragmentação e ao descentramento operado e
incentivado pela leitura psicanalítica e seus desdobramentos.

Se a própria psicanálise nos ensinou a acreditar no que os olhos não vêem e a aceitar
o que não parece razoável ou sensato, agora, deve-se dizer que o feitiço alternativo se
virou contra o feiticeiro psicanalítico, ou que, paradoxalmente, aprofundando essa crença
em algo que está para além da razão e da ciência, os saberes e práticas alternativos
ocuparam e alargaram o espaço aberto pela própria psicanálise – espaço de busca de si,
de autoconhecimento. Por isso são, como afirmou Robert Castel, pós-psicanalíticas24.
Pós porque trilham o caminho aberto pela psicanálise, mas também porque pretendem
mais (ou menos?) do que ela. Pretendem finalmente apaziguar o famoso “mal-estar da
cultura”. A re-totalização proposta pelo “holismo” das terapias alternativas visa
exatamente, me parece, propor uma escapatória para a fragmentação e fugacidade desse
eu que já nos habituamos a considerar como ilusório e mesmo fictício. Daí as idéias de
união corpo/mente, sujeito/cosmos. Daí também uma concepção englobante de natureza
e de uma energia que, atravessando tudo e todos, promove uma comunhão entre a pessoa
e o universo que a cerca.

Alguns vêem em todo esse processo nada além do triunfo da magia ou da ignorância.
Outros, mais imbuídos da tarefa civilizatória, como o Conselho Federal de Psicologia,
tentam separar o joio do charlatanismo do trigo da ciência. Atribuir o sucesso das práticas
alternativas à ignorância ou à fragilidade de espírito de seus seguidores em nada nos
ajuda a deslindar esse fenômeno. O que se deve tentar entender é exatamente essa outra
legitimidade, cuja força vem da crença generalizada em algo que está além do
conhecimento científico. Algo que, tendo suas raízes no psicologismo e no
desencantamento que marcaram a segunda metade do século passado, celebra um re-
encantamento do mundo e da natureza25 cuja face romântica marca tanto seu vanguardismo
quanto sua conexão com o passado.
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Notas
1 Ver Martins, 1979, Figueira, 1981, 1885 e 1986, Russo, 1987 e Coimbra, 1995.

2 Parsons ou Elias, na sociologia, inspiraram-se em Freud; na antropologia, a influência foi
ainda mais marcante entre os teóricos da escola « cultura e personalidade » e, mais tarde, em
Levi-Strauss.

3 O movimento surrealista é o grande exemplo de movimento artístico vinculado à psicanálise.
No Brasil, os modernistas sofreram importante influência de Freud (sobre isso ver
FACCHINETTI, 2001 e 2003 ).

4 Não é meu interesse discutir se há uma verdadeira psicanálise que foi « distorcida » pelo
processo de difusão. Sigo aqui a formulação de Robert Castel (1973) segundo o qual a psicanálise
não se desvincula dos seus efeitos.

5 Ver o já clássico trabalho de Philippe Ariès sobre o surgimento da família moderna ARIÈS,
1978), além de Foucault (1977), Donzelot (1977) e, no Brasil, Costa (1979).

6 Sobre isso ver, entre outros, Taylor, 1997.

7 Sobre a tematização da « divisão de si » antes do advento da psicanálise, ver Venâncio, 1998.

8 Ver Dumont, 1985.

9 Ver Campbell, 2001.

10 Luiz Fernando Duarte fala em um « dispositivo de sensibilidade » (DUARTE, 1999). Em
outro texto, refere-se à tensão inarredável entre o racionalismo iluminista e o romantismo
como marca da cultura ocidental (DUARTE, 1995).

11 Ver sobre isso Foucault (1978) e Swain, (1994).

12 Referente à teoria de Jacques Lacan, que propugnava um « retorno à Freud » a partir de uma
crítica contundente à psicanalise « adaptativa » americana e à burocracia das sociedades « oficiais »
de formação. Sobre a « revolução lacaniana » na França, ver Turkle, 1979.

13 Cf. Oliveira (2005). O englobamento da psicanálise pela psiquiatria vai marcar todo o posterior
desenvolvimento do movimento psicanalítico carioca (sobre isto ver FIGUEIREDO, 1984).

14 Esta é a expressão que o próprio Gastão usa em sua autobiografia.

15 Pereira da Silva, 1959, p.191.

16 Vindo de uma tradicional família de educadores pernambucanos, foi catedrático de Medicina
Legal na faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, membro da Liga Brasileira de
Higiene Mental e membro honorário da Academia Nacional de Medicina. Fundou, em 1928,
a seção carioca da primeira Sociedade Brasileira de Psicanálise e publicou nove livros sobre temas
relacionados direta ou indiretamente à teoria freudiana.

17 Sobre isso ver Carrara e Russo, 2002.
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18 Cf. Sagawa, 1985.

19 Cf. Martins, 1979.

20 Busquei construir tais mediações em Russo, 1993.

21 Assim são chamadas as sociedades de formação em psicanálise associadas a International
Psychoanalytical Association (IPA), com sede em Londres. A psicanálise é um ofício que não
depende de diploma ou reconhecimento oficial para sua transmissão. O controle de seu exercício
é objeto de grandes disputas, e a IPA, fundada originalmente por Freud, arroga a si o direito ao
monopólio de tal controle.

22 Lembro aqui que Lacan destacou-se por sua intensa crítica à formação « burocratizada » das
sociedades filiadas à IPA, e pela oposição ao monopólio médico da prática psicanalítica.

23 Ver sobre isso Simmel, 1950.

24 Cf. Castel, 1987.

25 Para uma discussão sobre o re-encantamento da natureza nas teorias da neurociência, ver
Russo e Ponciano, 2002.

Referências

ARIÈS, Philippe. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: Zahar,
1978.

CAMPBELL, Colin. A Ética Romântica e o Espírito do Consumismo Moderno. Rio
de Janeiro: Rocco, 2001.

CARRARA, Sergio; Russo, Jane. “A psicanálise e a sexologia no Rio de Janeiro de
entreguerras : entre a ciência e a auto-ajuda” In: História, Ciências, Saúde –
Manguinhos, v.9, n.2, 2002.

CASTEL, Robert. Le Psicanalisme. Paris: François Maspero, 1973.

CASTEL, Robert. A Gestão dos Riscos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1987.

COIMBRA, Cecília. Guardiães da Ordem. Rio de Janeiro: Oficina do Autor, 1995.

COSTA, Jurandir F. Ordem Médica e Norma Familiar. Rio de Janeiro: Graal, 1979.

DONZELOT, Jacques. La Police des Familles. Paris: Minuit, 1977

DUARTE, Luiz Fernando D. “Formação e ensino na antropologia social: os dilemas
da universalização romântica” In: Oliveira, J. P. (org.). O Ensino da Antropologia no
Brasil. Rio de Janeiro: Associação  Brasileira de Antropologia, 1995.

DUARTE, Luiz Fernando D. “O império dos sentidos: sensibilidade, sensualidade
e sexualidade na cultura ocidental moderna” In: Heilborn, M. L. (org.). Sexualidade
– o olhar das ciências sociais. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.



Difusão da psicanálise

176

DUMONT, Louis. O Individualismo. Rio de Janeiro: Rocco, 1985.

FACCHINETTI, Cristiane. Deglutindo Freud: sobre a digestão do discurso psicanalítico
no Brasil Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica,
UFRJ, 2001.

FACCHINETTI, Cristiane. “Psicanálise modernista no Brasil: um recorte histórico”
In: Physis – Revista de Saúde Coletiva, v.13, 2003.

FIGUEIRA, Sérvulo A. “Psicanálise e antropologia: uma visão do mundo brasileiro”
In: Jornal do Brasil, 22/12/1981.

FIGUEIRA, Sérvulo A. “Modernização da família e desorientação: uma das raízes
do psicologismo no Brasil” In: Figueira, S.A. (org.). Cultura da Psicanálise. São
Paulo: Brasiliense, 1885.

FIGUEIRA, Sérvulo A. “O ‘moderno’ e o ‘arcaico’ na nova família brasileira: notas
sobre a dimensão invisível da mundança social” In: Figueira, S.A. (org.). Uma nova
família? Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986.

FIGUEIREDO, Ana Cristina C. Estratégias de difusão do movimento psicanalítico no
Rio de Janeiro 1970-1983. Dissertação de Mestrado, PUC-RJ, 1984.

FOUCAULT, Michel. História da Loucura. São Paulo: Perspectiva, 1978.

FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I – A Vontade de Saber. Rio de Janeiro:
Graal, 1977.

MARTINS, Luciano. “A geração AI-5” In: Ensaios de Opinião, n. 11, Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1979.

OLIVEIRA, Lucia V. História da Psicanálise em São Paulo (1920-1969). São Paulo:
Escuta/Fapesp, 2006.

PEREIRA DA SILVA, Gastão. 25 anos de Psicanálise. Rio de Janeiro: Livraria Império
Editora, 1959

RUSSO, Jane; PONCIANO, Edna “O sujeito da neurociência: da naturalização do
homem ao re-encantamento da natureza” In: Physis – Revista de Saúde Coletiva,
v.12,  n.2, 2002.

RUSSO, Jane. “A difusão da psicanálise nos anos 70: indicações para uma análise”
In: Ribeiro, I. (org.) Sociedade Brasileira Contemporânea. Família e Valores. São Paulo:
Edições Loyola, 1987.

RUSSO, Jane. O corpo contra a palavra: o movimento das terapias corporais no
campo psicológico dos anos 80. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1993.

SAGAWA, Roberto. “A psicanálise pioneira e os pioneiros da psicanálise”. In:
Figueira, S.A. (org.). Cultura da Psicanálise. São Paulo: Brasiliense, 1885.



Jane A. Russo

177

SIMMEL, G. “Individual and society in the eigtheenth and nineteenth century
views of life” em Wolff, K.H. (org.). The Sociology of Georg Simmel . Nova Iorque:
The Free Press, 1950.

SWAIN, G. “De Kant a Hegel: deux époques de la folie” In: Dialogues avec l’insensé.
Paris: Gallimard, 1994.

TAYLOR, Charles. As Fontes do Self. São Paulo: Edições Loyola, 1997.

TURKLE, Sherry. Psychoanalytic politics: Freud’s french revolution. Londres: Burnett
Books, 1979.

VENÂNCIO, Ana Teresa A. O eu dividido moderno: uma análise antropológica da
categoria esquizofrenia. Tese de Doutorado, PPGAS, Museu Nacional/UFRJ, 1998.





179

11. Esses delicados cuidados em reabilitação psicossocial

Ana Maria Fernandes Pitta

Quando eu morrer, verei o avesso do mundo.
O outro lado, além do pássaro, da montanha, do poente.
O significado verdadeiro pronto para ser decodificado.
O que nunca fez sentido fará sentido,
O que era incompreensível será compreendido.

Mas e se o mundo não tiver avesso?
Se o sabiá na palmeira não for um símbolo.
Mas apenas um sabiá na palmeira?
Se a seqüência de noites e dias não fizer sentido.
E nessa terra não houver nada, apenas terra?
(CZESLAW MILOSZ, 1911-2002)

A um conjunto de iniciativas concretas de assistência e práticas no campo da Saúde
Mental que articula cuidados clínicos cotidianos, uma utilização racional dos
psicofármacos, o uso de diferentes estratégias psicoterápicas individuais e grupais,
intervenções familiares associadas a programas de inclusão social se tem chamado de
Reabilitação Psicossocial.

Programas que considerem o suporte concreto para aquisição de direitos humanos
elementares como: saúde, renda, moradia, alimentação, educação, trabalho, lazer, cultura,
esportes, religião e todas as coisas que façam sentido na vida de uma pessoa têm, na
prática, construído no nosso imaginário o conceito de reabilitação psicossocial. Trata-se de
tecnologias que introduzem equidade, ou seja, a disposição de atender igualmente o
direito de cada um, complementando cuidados para aqueles e aquelas que sofrem com
transtornos mentais severos e persistentes.

Da tradição ortopédica de reabilitar funções, as versões anglo-saxônicas de
reabilitação insistem em “treinar habilidades”, através de exaustivos programas de social
and occupational skills, buscando inserir pessoas com suas desvantagens no mercado de
trabalho. Mercado de trabalho esse cada dia mais restrito e exigente, pouco tolerante
para quaisquer limitações.

Desconsiderando aspectos intra e intersubjetivos, a inclusão social dos que sofrem
com transtornos mentais se torna uma questão muito delicada! Em especial, quando se
está num país com forte desinvestimento em políticas públicas de atenção a pessoas que
requeiram cuidados especiais, como os pobres e os que adoecem. Reabilitação psicossocial
como o agenciamento de recursos de diversas ordens: afetivos, financeiros, culturais,
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clínicos para reduzir ou minimizar os efeitos da evolução de um transtorno mental,
numa ética de solidariedade, é missão quase impossível.

As nossas iniciativas embrionárias de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS,
Serviços Residenciais Terapêuticos etc., como espaços concretos de exercícios
reabilitadores, tão vulneráveis a conjunturas locais e características idiossincráticas das
equipes que os constituem, tão únicos nesse desafio de fazê-los universais e personalizantes
no seu cuidado, ganham nesse momento força de lei.

A Lei Federal 10.216/2001 e as portarias do Ministério da Saúde 106/2000, 336/
2002 trazem alento aos que vêem lutando nesse país por uma rede de cuidados que possa
verdadeiramente cuidar de pessoas em profunda desvantagem social de modo
personalizado, contextualizado no seu território, dando sentido às pequenas experiências
vividas no cotidiano.

Embora não se tenham dúvidas que as estruturas comunitárias de atenção diária
sejam as mais adequadas a atender a pluralidade de demandas que pessoas com transtornos
mentais severos e persistentes costumam requerer ao longo de suas vidas, tais serviços
ainda se colocam muito marginalmente. Quer no desenvolvimento de técnicas acessíveis
e competentes quer nos planos de governo e orçamentos da assistência pública.

Nesses tempos de incertezas e profundas desigualdades entre ricos e pobres, entre
loucos e não loucos, entre iguais e diferentes, valorizar uma estratégia de inclusão social
e solidariedade implica num desafio onde as nossas experiências reabilitadoras ainda
frágeis dificilmente poderiam se transformar em modelos hegemônicos. Por implicar
sempre em escolhas políticas marginais, numa sociedade onde uma economia de mercado
se volta cada vez mais para as coisas e o dinheiro e, secundariamente, ao homem e suas
vicissitudes, a rede de cuidados é rudimentar.

A ausência de modos alternativos de produção de atividades que favoreçam o
exercício da subjetivação e a construção de identidades não fixadas pela doença ou
qualquer outra condição de marginação tornam quase insustentáveis os esforços de inclusão
social dos que são nossos clientes. Aqueles que “parecem absorvidos num modo de ser
particular e irredutível aos padrões de tratamento reconhecidos por seu contexto cul-
tural; são indivíduos cuja doença revela um tipo de expressividade inalcançável, enfim,
pelos tratamentos, sejam esses convencionais ou não” (GOLDBERG, 1998).

A essas características agrega-se a “handicapologia” dos “desafiliados” do sistema,
como denomina Robert Castel (1996), com sua desconcertante agudeza crítica, para se
referir aos loucos, aos velhos, aos indigentes, aos meninos e meninas sem pais ou “de
rua”, os deficientes físicos e mentais, estropiados de toda a sorte. O traço comum é não
poderem sobreviver por si próprios, necessitando suporte psicossocial para viver na
sociedade.

Independente das suas trajetórias e dos seus motivos seria um gesto de profunda
humanidade se, olhando-os nas suas diferenças, sem desconsiderar que necessitam, maiores
cuidados e intervenções, possam ter condições objetivas para seguir dormindo, amando,
comendo, trabalhando, trocando afetos e coisas e ... fazendo tudo aquilo que constitui a
“banalidade do viver cotidiano” (SARACENO, 1995), mesmo tendo marcas de bizarrice
e estranhamento a lhes caracterizar.

Temos, portanto, como questão crucial na travessia da exclusão social à cidadania
plena, a tarefa urgente de cuidar dos detalhes que garantam humanidade a esses humanos.
Nessa dimensão, toda discussão técnica acerca de tratamentos de pessoas é ao mesmo
tempo uma reflexão ético-política. Tratar do indivíduo que sofre é inevitavelmente referir-
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se aos contextos de vida em que esse sofrimento surge como experiência no campo da
intersubjetividade. Franco Basaglia (1985) já nos prevenia, no seu modo sensível de lidar
com esse paradoxo, que a loucura tem duas faces: uma experiência psicopatológica e a
condição de exclusão, o que implica, conseqüentemente, numa luta de duas frentes: o
universo psíquico do sujeito, de um lado, e, do outro, o universo social do cidadão. Cabe,
portanto, crítica a toda ordem de reducionismos que por simplificação nos costumamos
enfileirar. Tanto a psiquiatria biológica quanto as diferentes psicologias, e mesmo a
psicanálise, quando se debruçam sobre o sofrimento humano e definem suas intervenções
sobre o corpo, a pessoa ou o sujeito psíquico, não as está tratando. Para, de um modo
conseqüente, assumir a totalidade do universo das pessoas como referência para um
trabalho que possa tomar a si a responsabilidade de cuidá-las sem cair numa fragmentação
deplorável de disciplinas, profissões e instituições, é instituinte uma ação intersetorial.

Há que se considerar que o sofrimento individual, nas suas dimensões biológicas
ou registros intrapsíquicos, só adquire existência para o sujeito na experiência vivida, na
relação com o outro, mediada por um conjunto de dispositivos que a sociedade oferece:
instituições, técnicas assistenciais, leis, culturas etc. Assim sendo, toda intencionalidade
terapêutica pressupõe uma decisão ética, implicando sempre numa tomada de posição
quanto aos valores que devem reger os dispositivos da organização social e a relação
entre os homens, mais ou menos solidárias, mais ou menos democráticas (AMARANTE,
1992).

Claude Lefort (1985) já insistia na idéia de “invenção democrática” que nos parece
oportuna trazer para o campo da “democracia com os loucos”. A democracia não é só
uma das mais belas invenções que a humanidade foi capaz de inventar como também ela
é, na sua expressão mais radical, a recusa a aceitar como liberdade e igualdade qualquer
arremedo de organização de poder na sociedade que não considere o estigma como um
ponto obscuro e ocultado que subjaz as mais bem intencionadas estratégias de inclusão e
cuidado.

Nesse juízo, não existiria a sociedade democrática a não ser como um horizonte...
uma utopia ... um ponto a orientar o permanente processo de invenção de sociedades
cada vez mais livres e eqüitativas % quem precisa mais deverá receber mais do que quem
não precisa tanto, para garantirmos assim uma igualdade de tratamento!

No Brasil, nas duas últimas décadas, temos nos empenhado na luta pela cidadania
plena dos que sofrem com transtornos mentais, movimento esse que anima e organiza
associações de usuários, familiares, profissionais e, em alguns raros momentos, setores
mais amplos da sociedade. As conquistas têm sido discretas no campo dos ganhos
imediatos, mas tem aquecido um debate interessante em termos de atitudes e normas
sociais. Como exigir cidadania % exercício racional da autonomia % a um tipo social
cuja característica central é a de que não se encontra de posse da sua razão? Como
conciliar os postulados democráticos de igualdade e liberdade junto àqueles que parecem
necessitar, sobretudo, de fraternidade? Como articular a reivindicação de autonomia e
práticas com intervenções terapêuticas, cuidados proteção?

Estaríamos frente a uma aparente oposição: de um lado o cidadão com seus projetos
de liberdade, igualdade, autonomia, racionalidade [...] e, do outro, o louco, significando
diferença, dependência, irracionalidade. Frente a esse paradoxo, será que já não estaríamos
precisando superar a metáfora “doença”, tão útil em toda a história da psiquiatria, quando
o grande atributo era o ideal classificatório que distinguia “casos” e “não casos” para
então prescrever os corretivos de percurso que cuidaria de reabilitar o desviante para o
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convívio “normal”? Num gesto de grandeza e humildade, tratar os doentes e as suas
doenças como sujeitos e processos históricos e dinâmicos que interagem e se determinam
mutuamente não seria o mais prudente?

Em se tratando de pessoas que além de portarem qualquer sorte de doença ou
limitação, seguem sendo pessoas, a metáfora “identidade” não seria mais apropriada? Não
na sua vocação classificatória, de rotulação, de fixação e congelamento de características,
mas sim identidade histórica e dinamicamente determinada que se constrói a cada momento
desde que haja chances, em casa, nas instituições, na sociedade, de cada qual poder se
inscrever da forma que lhe for mais própria.

Afinal, tendemos a concordar que identidade é história e isto nos permite afirmar
que não há personagens fora de uma história, assim como não há história, ao menos
história humana, sem personagens (CIAMPA, 1992). Estamos tratando aqui de
personagens singulares, que se renovam e, paradoxalmente, permanecem a todo tempo
que participam das iniciativas reabilitadoras, exercitando uma dimensão de equidade e
democracia como marcas fundantes. Vai implicar numa profunda reviravolta de técnicas,
modelos, políticas, muito distintas das que têm sido postas até então, que favoreçam
produção e trocas de subjetividades que identifiquem o eu e o outro a cada novo
acontecimento.

Caminhar, falar, morar, trabalhar, amar, tudo aquilo que se constitui a vida em si, se
tornam os objetivos de um trabalho de Reabilitação Psicossocial, viabilizados por um
cuidado clínico competente e resolutivo e formas objetivas de suporte econômico e
social pertinentes. A vocação reabilitadora de um programa de reforma de uma instituição
psiquiátrica vai se medir justo pelas respostas que elas puderem dar a essas pequenas
necessidades.

Da exclusão social à Reabilitação Psicossocial, ou seja, do descaso à tutela e da
tutela ao contrato, os desafios são colossais! Algumas experiências concretas que estão
acontecendo em diferentes pontos do país nos trazem algum conforto de já dispormos de
tecnologias culturalmente sensíveis, quando nos referimos a um conjunto de práticas que
acontecem em estruturas de atenção diária, que se não hegemônicas, trazem consigo o
mérito de assinalar um novo engajamento ético de governos, profissionais e usuários no
que se refere a tomar a si a responsabilidade de tratar de pessoas com transtornos mentais
severos e persistentes.

Como traço característico dessas experiências, se tem reservado aos usuários o
direito de ir e vir, de receber um cuidado clínico ajustado às suas necessidades, de
reinvidicar suporte psicossocial e econômico que atenda aos seus sustentos e projetos, de
almejar espaços de sociabilidade e lazer que construa e/ou amplie suas redes de interesses
e amizades. Na prática, exercícios de cidadania para aqueles que ainda se cerceiam quase
todos os direitos.

No dia-a-dia, essa privação de direitos traz muitas vezes uma tirania às avessas:
acostumados a uma situação de difusa surdez para os seus reclamos, os “pacientes”
exercem uma contratirania com os que os assistem e, impacientes, recusam qualquer
limite para seus desejos, assumindo uma identificação com o opressor, tiranizando seu
cuidador mais imediato. A família, a equipe de cuidados, os colegas e muitas vezes os
próprios vitimizados enveredam numa louca recusa ao que poderia lhes ajudar.

E o desafio que se coloca para os técnicos é o de ter de romper com seus mandatos
de meros mantenedores do estabelecido para assumir funções de animadores de projetos
de vida e liberdade para os que se recusam a ter esperança. Aliás, se existem traços
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comuns entre os que trabalham nessas novas estruturas comunitárias face aos desafios de
tomar a si a incumbência de cuidar é uma militância incomum nos nossos tempos de
fragmentações e individualismos. Uma alegria e solidariedade surpreendentes de perseguir
o projeto singular que poderá incluir um, uns, todos, desenvolvendo tecnologias de
perseverança e sensibilidade que fazem possíveis esses pequenos progressos. Se vê por aí
“desde aqueles que recobrem necessidades comezinhas do dia-a-dia até aqueles que
relevam das suas mais abstratas inquietações espirituais” parodiando Jairo Goldberg e
Agnes Heller, a um só tempo. Temos de reconhecer que tem muita gente tentando virar o
avesso do mundo e compreender o que era incompreensível, construindo os delicados
cuidados que de fato curam.
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12. Tratamento ou prevenção? Tecnologias em conflito no
cuidado da saúde mental1

Milena Pereira Pondé & Carlos Caroso

Ao lado dos esforços para combater as doenças, encontra-se também a concepção
de promoção da saúde no sentido positivo, buscando um padrão ideal de normalidade e
bem-estar. A Organização Mundial da Saúde define saúde em termos de um estado de
bem-estar físico, mental e social e não apenas como a ausência de doença (GENDRON,
1996). Para implementar políticas para alcançar um estado de saúde é necessário, primeiro,
definir saúde em termos operacionais. Muitos esforços têm sido feitos nessa direção,
resultando em vários instrumentos construídos para medir estados de saúde individual.
A maioria dos instrumentos varia entre definições objetivas e universais e definições
mais subjetivas.

Bergner et al. (1976) buscaram desenvolver medidas objetivas do estado de saúde
que pudessem driblar as variações e os valores culturais. O intuito era encontrar formas
de detectar pequenas variações no estado de saúde que pudessem ser aplicadas
universalmente. Hunt et al. (1985) rejeitaram o critério objetivo porque o mesmo incluiria
um julgamento clínico sobre as funções normais, desconsiderando as expectativas
individuais. Esses autores sugeriram que, mesmo algumas limitações ou incapacidades
poderiam ser percebidas pelos pacientes como normais após um período inicial de
adaptação, enquanto que um ‘indicador objetivo’ seria estabelecido apenas através de
projeções profissionais. A medida subjetiva que eles propõem promete uma forma de
entender a saúde mental como um processo subjetivo e individual, em oposição a uma
concepção objetiva e universal. No entanto, para medir tal fenômeno subjetivo, os autores
propõem um questionário estruturado que contém perguntas como “Está cansado todo o
tempo?”, “Tem dores à noite?”, “Esqueceu o que é prazer?”, não saindo, portanto, do
modelo de perguntas tipo “sim” e “não” definidas pelo pesquisador.

Avanços das tecnologias biomédicas para o tratamento das doenças resultaram
num aumento da expectativa de vida para pessoas com doenças crônicas, originando
instrumentos que buscam avaliar a qualidade de vida em face de doenças clínicas como
esquizofrenia, cardiopatia, doença renal, epilepsia etc. Atualmente é disponibilizado um
incontável arsenal de instrumentos e técnicas que visam identificar como está a vida do
paciente, através da avaliação de alguns aspectos da sua vida. As dimensões usadas para
avaliar a qualidade de vida foram definidas inicialmente pela OMS, na tentativa de
identificar áreas de importância para adequar o funcionamento social (WHO, 1980).
Com poucas variações, os instrumentos destinados à mensuração consideram aspectos
físicos, psicológicos, sociais, ocupacionais e econômicos como importantes domínios da
vida (MCGUIRE, 1991). Os instrumentos usados para medir a qualidade de vida
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basicamente verificam o grau de satisfação em relação aos domínios citados. O grau de
satisfação se relaciona com o preenchimento das necessidades em relação aos diversos
domínios da vida, com a discrepância entre as aspirações e o que se obtém e com as
expectativas individuais e sociais de funcionamento normal (CAMPBELL et al., 1981).
Uma outra definição de saúde faz parte de uma teoria utilitária que objetiva medir a
capacidade individual a despeito das limitações que possam ser impostas pela doença.
Pesquisadores em economia da saúde desenvolveram o QALY (quality-adjusted life years),
que é um instrumento destinado a medir o estresse e as dificuldades subjetivas trazidas
pela doença (WILLIAMS, 1985). O QALY representa anos de vida sem qualidade, que
são medidos através de questões sobre a intensidade do desconforto trazido pela doença
e sobre a capacidade individual. O objetivo do instrumento é avaliar a efetividade de um
procedimento em relação a um outro em termos de qualidade de vida. O conceito de
QALY é útil para uma análise de custo efetividade, na medida em que representa um
importante instrumento no arsenal tecnológico em saúde para quantificar a extensão em
que uma intervenção médica pode ser efetiva, isto é, resultam em melhora no estado de
saúde, ajudando os indivíduos a ter uma vida mais produtiva. As propostas de tecnologias
e técnicas correspondentes que permitam medir saúde e qualidade de vida se norteiam
pela busca de concepções individuais e subjetivas de saúde para acomodar os conceitos
de saúde individual e adaptabilidade. A avaliação dos aspectos subjetivos, entretanto, é
feita apenas com questionários pré-codificados que identificam sintomas, refletindo
claramente a concepção biomédica de doença como entidade nosológica. Esse tipo de
abordagem não permite a emergência de concepções de saúde como parte de um sistema
comunitário e individual de significações, uma vez que os entrevistados não dispõem de
espaço para exprimir seu mundo subjetivo em termos da sua compreensão do que é saúde
ou doença. Outra limitação apresentada por estes instrumentos é que eles tratam a saúde
como uma categoria individual, não permitindo a emergência dos fatores sócio-econômicos
e culturais que em grande parte explicam a gênese e complicação das doenças. Desse
modo, uma abordagem que considere o contexto sócio-econômico e cultural é
indispensável para a compreensão do conceito de saúde e para a utilização desta categoria
para a planificação da assistência médica às populações. Partindo desta premissa, nos
parágrafos seguintes discute-se a importância dos determinantes socioeconômicos e
culturais para a compreensão da saúde, ressaltando que esse contexto é que engendra e dá
sentido a tudo que acontece no mundo social, especificamente no que concerne à saúde.

Determinantes socioeconômicos

Existem questões que transcendem o indivíduo e a sua vida pessoal, relacionando-
se com as formas como vários determinantes sociais se sobrepõem e interpenetram para
formar uma estrutura mais ampla de vida comunitária (MILLS, W. , 1959). Quando a
saúde mental é investigada e discutida sem que seja considerado o contexto
socioeconômico e cultural, incorre-se no risco de minimização e simplificação dos
problemas sociais, como se esses fossem apenas variáveis sócio-demográficas secundárias.
A mensuração de variáveis e atributos individuais, como corriqueiramente é realizada
pela biomedicina, contribui para o afastamento dos determinantes do adoecimento do
seu contexto social, de modo a deslocar para o plano de valores, motivos, disposições e
percepções individuais determinantes que são históricos, políticos e econômicos
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(YOUNG, 1982). Por exemplo, tratar eventos de vida estressantes, mecanismos de gerir
tais eventos, estilos de vida e nível socioeconômico como características individuais
promovem a retirada do foco de atenção do sistema perverso de distribuição de renda,
direcionando-o para disposições e habilidades individuais. As doenças e a pobreza,
contudo, não são distribuídas ao acaso, sendo sim determinadas pelos ambientes social,
econômico e político (YOUNG, 1982). Desde o século XVIII, os estudos epidemiológicos
nos Estados Unidos, Inglaterra e Europa abordam os determinantes sociais da distribuição
das doenças (LILIENFELD, 1984). Na América Latina, a epidemiologia social colocou
em evidência os determinantes sociais como variáveis fundamentais no modelo
multicausal para a saúde mental. Tal discussão cresceu na década de 80, um momento de
crise econômica que gerou aumento da pobreza e o seu corolário de problemas sociais,
tais como violência, desemprego, migração e todo tipo de sofrimento social relacionado
à miséria. A epidemiologia social transferiu o foco da doença do indivíduo para o seu
contexto social, apoiando-se, sobretudo, na sociologia clássica. Marx, com a sua visão de
uma base socioeconômica determinando as condições de vida, foi uma fonte fundamen-
tal de inspiração para os autores da epidemiologia social. Assim, opondo-se ao modelo
centrado no indivíduo, essa disciplina relaciona a doença com as condições de vida e com
o contexto socioeconômico subjacente. Metade da população da América Latina vive em
condições de extrema pobreza, o que leva à péssimas condições de moradia, deficiência
no sistema de saneamento, falta de água potável e higiene básica (IUNES, 1995). No
Brasil, as condições de vida para a maioria da população são marcadas pela pobreza. Por
exemplo, 34,5% da população  brasileira vivia em 1992 abaixo do limiar de pobreza2,
sendo essa proporção de 60,3% na região nordeste (IUNES, 1995). Isso significa que
mais da metade da população nordestina sobrevivia com uma renda mensal de menos de
20,83 dólares. A heterogeneidade socioeconômica leva à imensas diferenças nas condições
de vida e, como resultado, a um perfil variável de distribuição de doenças (POSSAS,
1989). Por exemplo, em 1994 as doenças infecciosas e parasitárias foram a quarta causa
mais importante de morte no nordeste do Brasil, enquanto ocupava a oitava posição na
região sul (BRASIL, 1997). Ao mesmo tempo, a expectativa de vida no nordeste era
consistentemente mais baixa do que no sul. Tais desigualdades se devem a diferenças nas
condições de vida3, de modo que as piores condições no nordeste estão associadas à
indicadores de saúde mais precários. Além das diferenças entre regiões, Paim et al. (1987)
mostraram que dentro de uma mesma cidade a heterogeneidade das condições de vida
tem reflexo direto em alguns indicadores de saúde. Ainda mais grave, eles registram que
em Salvador a taxa de mortalidade infantil variava entre 3,9 e 52,5%, de acordo com as
áreas menos ou mais favorecidas economicamente. A influência da pobreza tem sido
relacionada também com a saúde mental, especialmente em relação às desordens mentais
reconhecidas como adaptativas ou secundárias a um estímulo ambiental negativo.
Coutinho (1976) registrou a prevalência de 49% de desordens mentais numa população
muito pobre e marginalizada de Salvador. Santana (1978) encontrou uma prevalência de
20% de desordens psiquiátricas numa favela de Salvador, com prevalências mais elevadas
para mulheres mais velhas, com baixa escolaridade e renda ainda mais baixa. Almeida-
Filho (1982) investigou a relação entre fatores sociais e saúde mental, sugerindo que
escores mais elevados de sintomas psicológicos são mais comuns entre indivíduos que
estão fora do mercado de trabalho (desempregados e emprego informal), em oposição
àqueles que trabalham regularmente. A epidemiologia social concentra a sua atenção nas
condições sociopolíticas e econômicas que podem afetar o perfil epidemiológico da
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população. Tais condições são responsáveis pelo acesso a bens de consumo como comida,
residência, serviços de saúde, saneamento, educação, lazer e trabalho. Todos esses fatores
influenciam, diretamente ou indiretamente, o estado de saúde dos diferentes grupos
sociais. Investigando o lazer como fator de proteção para a saúde mental, Pondé e Santana
(2000) identificam que a participação em atividades de lazer está negativamente associada
a sintomas psíquicos, no entanto, quase metade da população estudada não tem acesso a
atividades de lazer. Assim, não é suficiente apontar os fatores que poderiam ter um papel
de proteção e preservação da saúde mental. Faz-se mister também observar o contexto
social que pode facilitar ou dificultar o acesso aos bens de consumo e serviços relacionados
à saúde.

Papel do contexto na saúde mental

Limitar a discussão ao contexto socioeconômico como componente fundamental
da rede de causalidade em saúde mental e instrumento central para o planejamento não
resolve o problema da planificação na assistência à saúde mental. Para se pensar a
planificação da assistência de um modo culturalmente sensível é crucial situar a saúde
mental, seus fatores de risco e de proteção como categorias profissionais que pertencem
e respondem a dinâmica de certo contexto sociocultural e não como categorias naturais
e universais, que seja, por conseguinte, semelhantemente aplicáveis a todas as sociedades,
como em princípio faz a visão biopsiquiátrica. É importante, assim, buscar compreender
e interpretar os sentidos locais ou nativos das categorias científicas relacionadas à saúde
mental, assim como das variáveis e comportamentos que são culturalmente definidas
como fatores de risco e de proteção. Desta maneira, não podemos deixar de lado o
caráter sócio-histórico do discurso médico, que em uma determinada época concebia a
doença relacionada a ares e lugares. Assim é que o ar poderia ser maligno e corrupto [...] A
idéia de ar corrupto e corrupção foi central para o discurso médico por vários séculos,
especialmente em relação às epidemias (HERZLICH; PIERRET, 1993, p. 77). Na
categoria de ar corrupto é possível identificar a idéia da teoria dos miasmas, que foi
central para o discurso médico na explicação da transmissão de algumas doenças, ou
seja, esta concepção que traz uma teoria da causalidade impregnada de representações
culturais. O discurso médico se transmuta na medida em que mudam as condições sócio-
históricas para sua produção. A invenção do microscópio por Antoine van Leeuwenhoek,
no século XVII, foi um dos instrumentos de maior importância para o avanço da tecnologia
médica, possibilitando o surgimento da bacteriologia, da histologia (estudo dos tecidos
orgânicos) e da patologia (estudo das bases orgânicas das doenças). Neste ponto, o discurso
médico ocidental passa a relacionar as causas das doenças a bactérias, vírus, anomalias
nos tecidos orgânicos, estabelecendo as bases orgânicas das doenças, isto é, a idéia de
patologia, situando a medicina como uma ciência natural (QUEIROZ, 1986), e
estabelecendo uma relação direta de causa e efeito entre agentes etiológicos e doenças. O
modelo mono-causal de saúde foi reforçado nesse contexto histórico, privilegiando a
idéia de que toda doença se relaciona com causas biológicas específicas. A esse modelo
seguiu-se o multi-causal, que postula a existência de muitos determinantes no processo
de adoecimento. Rothman (1976) define causa como um ato, evento ou estado natural
que inicia ou facilita, sozinho ou em conjunto com outros, a seqüência de eventos que
resulta numa determinada doença. A medicina tomou de empréstimo da lógica os
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conceitos de causa necessária e suficiente, uma vez que a bacteriologia não podia mais
explicar a etiologia das doenças. “Causa suficiente” se refere ao conjunto de fatores que,
juntos, resultam na doença, e “condição necessária” é aquela que quando ausente a doença
não é desencadeada (COPI, 1968). Nesse sentido, o modelo biomédico supõe que as
causas são identificadas no mundo objetivo, podendo ser separadas em partes, visando
melhor explicar o mecanismo das doenças. Em seu discurso naturalista, a biomedicina
sugere que os eventos biológicos e comportamentais são semelhantes entre todos os seres
humanos, sendo a doença um erro no que se refere à função biológica normal (MISHLER,
1981). Como corolário, as doenças são consideradas síndromes encontradas em toda
parte, ou seja, são universais. A medicina é tida como uma ciência neutra, guiada pela
objetividade, o que significa que essa ciência supõe iluminar a verdade sobre o corpo e o
funcionamento físico ao tornar evidente o que anteriormente estava oculto. No discurso
médico sobre a causalidade das doenças, são identificados fatores de risco e de proteção
que influenciam o aparecimento das doenças. O conceito de risco é definido como um
jogo de probabilidades de instalação de uma determinada doença, dada uma série finita
de fatores de exposição. Fatores de risco são atributos de grupos populacionais que
apresentam maior incidência de uma doença em comparação com outros grupos nos
quais tais fatores estão ausentes. Já os fatores de proteção são atributos de grupos com
menor incidência de um determinado transtorno. A busca desses fatores teria sentido
para a planificação na medida em que a identificação dos mesmos contribuiria para
controlar o risco ou a probabilidade de adoecer. É através deste discurso polarizador que
a prevenção em saúde mental inclui a redução dos fatores de risco e o incremento dos
fatores de proteção. Isto equivale a dizer que ao invés de lidar com o problema, uma vez
que este ocorra ou instale-se, o tratamento desenvolveu tecnologias adequadas para lidar
com os problemas antes que estes ocorram, a prevenção. A identificação de algumas
características e maneiras de proceder constitui um passo fundamental para compreender
o raciocínio que a biomedicina usa para abordar a questão da saúde e da doença. PrimeiroPrimeiroPrimeiroPrimeiroPrimeiro,
existe a suposição de que a doença é uma entidade objetiva e pertencente exclusivamente
ao mundo material, sendo função da ciência descobrir os mecanismos de adoecimento
(fatores de risco e proteção) e a série de determinantes (causas) deste processo. SegundoSegundoSegundoSegundoSegundo,
as doenças são consideradas universais e a mesma lógica usada para compreender e lidar
com a doença em uma determinada região do mundo é aplicável em qualquer local, uma
vez que o conhecimento científico é tido como objetivo. TTTTTerceiroerceiroerceiroerceiroerceiro, a saúde pode ser
avaliada por escalas que definem um estado ideal apenas a partir de categorias profissionais,
desconsiderando qualquer tipo de sentido simbólico individual e cultural daquela
categoria. QuartoQuartoQuartoQuartoQuarto, as concepções médicas de saúde traduzem valores de uma sociedade
que privilegia a capacidade de produção e o ganho financeiro. Considerando estes aspectos
como fundamentais para compreensão do campo de biomedicina e seu desenvolvimento
tecnológico notadamente voltado para os tratamentos, em detrimento da prevenção, nos
parágrafos seguintes serão discutidas as contribuições da antropologia médica que apontam
o modelo biomédico como parte de um contexto cultural, negando que a biomedicina
seja uma ciência objetiva e livre de valores. A noção biomédica de que as doenças são
entidades naturais, cujas causas devem ser descobertas e atacadas a partir de diferentes
ângulos, tem sido discutida pela antropologia médica a partir de duas perspectivas. A
primeira é que a biomedicina é parte de um contexto cultural específico, assim como
qualquer outro sistema de cura e tratamento (GAINES, 1993). A segunda é que a doença,
os fatores de risco e os de proteção não são entidades objetivas, mas parte de um sistema
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médico e cultural, diferindo, portanto, de acordo com o sistema de referência
(KLEINMAN, 1977). O movimento promovido pela antropologia médica visa, portanto,
mostrar o conhecimento biomédico como parte de um contexto cultural, ao invés de
abordá-lo como uma verdade científica objetiva. Uma vez que nenhum contexto cultural
é monolítico, qualquer sociedade pode ter uma diversidade de sistemas médicos. Kleinman
(1986) considera que numa mesma sociedade coexistem diferentes sistemas de saúde,
que originam múltiplas concepções de enfermidade, incluindo etiologia dos sintomas,
fisiopatologia, definições de severidade e tratamento. Assim é que ele afirma que em
sociedades complexas existem três sistemas médicos básicos: o profissional, o popular e
o folk ou tradicional (KLEINMAN, 1986). Em sua concepção, o setor profissional
corresponde ao sistema médico institucionalizado e formal. Em sociedades ocidentais
contemporâneas, a biomedicina é o sistema oficial, mais amplamente aceito, enquanto
em sociedades não-ocidentais outros sistemas profissionais têm sido considerados como
oficiais, como a medicina chinesa e a acupuntura em países asiáticos. A medicina
tradicional é praticada através de instituições não-oficiais, como por exemplo, curadores
religiosos e práticas percebidas como periféricas ao sistema oficial como cromoterapia,
quiromancia, entre outros. O setor popular é composto por crenças laicas ou religiosas
geradas através da percepção individual ou coletiva e empregadas para lidar com as
enfermidades. No nordeste do Brasil, os setores popular e tradicional, assim como os
seus agentes terapêuticos, são compostos por instituições representadas por religiões
multifacetadas (CAROSO et al., 1997). As características das referidas instituições
condensam os setores popular e tradicional, de modo que muitos agentes terapêuticos
são os próprios criadores das religiões sincréticas. Assim, Caroso et al. (1997) propõem
que a imbricação dos setores tradicional e popular seja chamada de setor comunitário de
saúde. Ao abrir caminhos para interpretar a medicina profissional como uma construção
cultural que faz parte de um sistema de crenças, ao lado do sistema popular e do tradicional,
a antropologia médica convida os cientistas a compreenderem a concepção de
enfermidade pelo prisma da cultura. Denominar certo tipo de comportamento como
característico de “doença mental” ou não depende diretamente do contexto cultural no
qual ele se verifica. O comportamento existe, mas é o significado contextual que determina
se ele é considerado normal ou problemático. Por exemplo, comportamentos que a
psiquiatria ocidental enquadraria como psicóticos não são considerados doença na Nova
Guiné, mas relacionados a um tipo de divindade (KLEINMAN, 1977). O estilo de vida
de alguns ascetas budistas, que poderia ser considerado como depressão têm um sentido
diferente para as pessoas envolvidas, sendo considerados como produto natural das vicis-
situdes da vida (OBEYESEKERE, 1985). Nesse sentido, a categorização de um fenômeno,
signo ou mesmo descrição comportamental como normalidade ou como normalidade
resulta do sistema de valores e crenças usado para construir e interpretar a realidade.
Obeyesekere (1985) critica os métodos que a psiquiatria e a epidemiologia usam para
avaliar a situação de saúde, uma vez que essas disciplinas se baseiam numa lista fechada
de sintomas, destituída de um sentido social. Tais instrumentos facilitam a mensuração,
mas o que está sendo medido não é vazio de significado, sendo o sentido dos sintomas que
fornece aos mesmos um valor social que pode ou não ser relacionado com uma doença.
Para a epidemiologia psiquiátrica, o sentido local não tem muita importância, uma vez
que o sentido psiquiátrico, supostamente universal, já vem implícito no diagnóstico. A
antropologia médica contribuiu para culturalizar a medicina e a enfermidade, sem,
contudo, negá-la ou banalizá-la. Um sistema médico incluindo o diagnóstico e o
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tratamento, é considerado por essa disciplina, como parte de um contexto cultural ao
lado dos sistemas popular e tradicional. A concepção médica de enfermidade é, portanto,
parte de um sistema de práticas e crenças, sendo conseqüentemente uma das possíveis
interpretações para comportamentos individuais. Uma abordagem exclusivamente
quantitativa não explica adequadamente como as categorias operam na vida das pessoas.
Por exemplo, o acesso a uma rede maior de apoio social tem sido compreendido como
um importante protetor para a saúde mental (JACOBSON, 1986; PRATT, 1991). Existem,
contudo, grupos sociais entre os quais a participação em atividades de integração é
negativamente associada com a depressão e positivamente associada à ansiedade,
sugerindo que a forma de se viver é uma influência importante, porém complexa no
processo saúde/doença, podendo ser ao mesmo tempo protetora e debilitante (CORIN,
1996). Os efeitos das atividades e das experiências na vida das pessoas estão envolvidos
numa ampla rede de significados coletivos e de valores, não correspondendo apenas a
uma relação causal entre objetos concretos e  palpáveis. O fenômeno saúde/doença é
parte do processo social que leva algumas pessoas a se envolverem mais ou menos em
comportamentos de risco, não sendo simplesmente a soma de fatores de risco. Assim, a
investigação de aspectos simbólicos tais como valores, relevância e significados do risco
deveriam substituir a noção de fatores de risco como variáveis objetivas, que de fato não
fazem sentido fora do seu contexto (ALMEIDA-FILHO, 1992).

Discussão

A proposição de uma abordagem socioeconômica e cultural para compreender o
conceito de saúde mental baseia-se na idéia de que, tanto a planificação quanto a intervenção
devem ser atreladas a um profundo conhecimento dos determinantes socioeconômicos e
do contexto cultural de uma dada comunidade (CORIN et al., 1992; MASSÉ, 1995).
Quando se pensa em fatores de risco e proteção para a saúde mental, deve-se compreender
o que estes fatores significam nos contextos culturais específicos. Da mesma forma, é
necessário reconhecer que a própria categoria saúde mental emerge da cultura, não sendo,
portanto, uma categoria universal. Nesse sentido, Coelho (1999) propõe que o conceito
de saúde deve incluir uma dimensão universal representada na cultura ocidental pelas
concepções científicas, principalmente a da biomedicina, uma dimensão da cultura, que
varia de acordo com os diversos contextos e uma dimensão subjetiva que possa abranger
as concepções individuais. Fatores de risco e de proteção são partes de uma interação
entre fatores sociais, econômicos e políticos, com fatores individuais, grupais e culturais
(BIBEAU et al., 1992). Existem experiências de vida que podem enfraquecer a pessoa ou
torná-la suscetível a problemas de saúde mental ou a algum tipo de sofrimento. O tipo de
experiência é determinado pelo contexto sócio-econômico, sendo a sua percepção
específica de cada cultura. Desse modo, não só os eventos de vida são particulares de cada
contexto, como eventos semelhantes ocorridos em contextos culturais distintos não têm
o mesmo impacto na vida dos indivíduos, uma vez que não têm o mesmo sentido socio-
cultural. Uma compreensão aprofundada do sistema de símbolos parece ser crucial para
a compreensão da saúde mental e das enfermidades ou sofrimento psíquico (CORIN,
1995). O sistema cultural molda todas as áreas da vida, define a visão de mundo e dá
sentido às experiências individuais e coletivas, definindo as maneiras como as pessoas se
localizam no mundo, o percebem e se comportam no mesmo. Estudos que aprofundem



Tratamento ou prevenção?

192

a problemática da saúde mental devem considerar a comunidade como unidade central
de análise. Corin (1996) sugere que se adote uma abordagem mais sistêmica em relação
à causalidade, com o objetivo de revelar relações entre os processos social, cultural,
comportamental e psicológico que têm nuanças distintas em cada comunidade ou área
geográfica. Nenhum fenômeno pode ser compreendido fora do seu contexto. Como
nenhum fenômeno ou evento tem um significado interno ou apriorístico, o seu sentido
nasce da sua posição em relação ao cenário social. Estudos epidemiológicos mostram
como as variáveis definidas pelos pesquisadores se distribuem dentro da comunidade e
como operam como fatores de risco ou de proteção. Tais estudos ajudam a explicar as
diferenças estatísticas na distribuição dos problemas mentais conforme percebido pelos
sistemas profissionais, como a medicina ou a psicologia. O significado das variáveis,
como elas podem ser fatores de risco em um determinado local e de proteção em outros,
apenas pode ser compreendido através de uma abordagem dos valores e significados que
as situações de vida têm para grupos particulares em contextos históricos e culturais
definidos.

Conclusão

Com o objetivo de apresentar uma breve conclusão à discussão sobre a importância
dos determinantes socioeconômicos e culturais na contextualização da saúde mental,
começamos por reafirmar que os fatores de risco e de proteção para a doença mental não
podem ser vistos como universais, mas como emergentes da vida cotidiana coletiva e
individual. Variáveis socioeconômicas são consideradas como responsáveis por muitos
tipos de sofrimento (fome, desemprego, falta de higiene, baixo nível educacional etc.),
determinando uma maior prevalência de certas doenças, constituindo-se, por conseguinte,
num fator central a ser considerado quando se avalia o estado de saúde de uma população
e quando se planeja medidas de saúde para a mesma. Os estudos para identificação dos
problemas e prioridades relacionados à saúde mental devem ser instaurados durante o
processo de planificação, indicando não só as doenças mais prevalentes, conforme medidas
por instrumentos epidemiológicos, mas também os fatores socioeconômicos e culturais
envolvidos na origem, percepção ou complicação dos problemas mentais. Estudos que
apenas quantifiquem as prevalências das doenças e variáveis socioeconômicas individuais
não permitem uma abordagem complexa do problema em toda sua dimensão, levando a
uma planificação baseada apenas no padrão científico biomédico, uma vez que aborda a
saúde e a doença mental através de uma visão reducionista. A aproximação da saúde com
áreas que trabalham em outras dimensões paradigmáticas, portanto com outros métodos,
como a economia e a antropologia, leva a um enriquecimento no objeto de estudo e uma
ampliação das variáveis a serem consideradas para a planificação. A aproximação com a
antropologia, por exemplo, possibilita a investigação dos signos locais e significados
relacionados às doenças mentais (CORIN et al., 1990), aspectos tidos como fundamentais
nas escolhas terapêuticas por parte de pacientes e familiares e, portanto no planejamento
de ações de saúde (UCHÔA et al., 1997). O conceito de saúde mental tem sido visto a
partir de uma perspectiva transdisciplinar, o que implicará na busca de uma abordagem
multifacetada e de métodos de investigação complexos para a sua compreensão
(ALMEIDA-FILHO et al., 2000). A ciência não é estática, movendo-se como uma espiral
dinâmica. A interface das ciências da saúde com ciências diversas incrementa o
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aparecimento de objetos de pesquisa inusitados, na medida em que indica possibilidades
de olhar o mundo e a saúde de formas anteriormente não cogitadas pelas ciências
biológicas. Métodos distintos podem ser introduzidos para tentar resolver perguntas de
investigação complexas, podendo igualmente possibilitar a emergência de novas questões
relativas à saúde (PONDÉ, 2003).

Para a abordagem diagnóstica conforme os padrões científicos vigentes, podem ser
utilizados os instrumentos diagnósticos padrão para os estudos epidemiológicos, que são
baseados nos critérios diagnósticos da Classificação Internacional das Doenças Mentais
(CID-10). O contexto socioeconômico deve ser avaliado não só por indicadores coletivos
e questionários que investiguem as condições socioeconômicas individuais, mas também
através do entendimento das mudanças histórico-demográficas e políticas ocorridas na
região exposta à planificação. Finalmente, uma etnografia da região em estudo deve ser
feita buscando compreender os significados que têm a categoria saúde no local, bem
como as doenças que são identificadas e classificadas pelas pessoas. Através desse último
instrumento pode-se também identificar problemas locais que não puderam emergir
com os instrumentos diagnósticos fechados, bem como a compreensão local dos
determinantes socioeconômicos. Desse modo, uma abordagem complexa da saúde, que
possa resultar numa planificação culturalmente sensível e que considere o contexto
socioeconômico, implica na utilização de múltiplos instrumentos de avaliação, entre
estes, incluído, portanto, a etnografia focalizada, questionários estruturados e entrevistas
não-estruturadas e semi-estruturadas.
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Notas
1 Este trabalho foi inicialmente escrito como parte da tese de doutorado de Milena Pondé,
apresentada ao PPGSC do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Sua
primeira versão foi feita durante o ano de doutorado sanduíche realizado no Douglas Hospital
Research Center, Canadá, com apoio financeiro da CAPES.

2 Iunes (1995) define pobreza renda familiar per capita menor do que 25% do salário mínimo.

3 De acordo com Possas (1989), condições de vida e estilos de vida são determinantes das
condições de saúde da população. Condições de vida, diz respeito às condições necessárias para
a sobrevivência, como nutrição, residência, saneamento e condições ambientais (POSSAS,
1989). O estilo de vida se relaciona com os determinantes sociais, culturais e psicológicos, sendo
expressos, por exemplo, pelo estilo de se alimentar, religião e hábitos de vida, como fumo e
exercício.
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13. Doença mental crônica e tecnologias comunitárias de
manejo terapêutico1

Carlos Caroso & Núbia Rodrigues

A cena cotidiana se dá num quarto pequeno e sem janelas, um beliche e várias
prateleiras, cachos de banana, caixas de bebida, indicam o duplo uso como depósito e
lugar de dormir. Uma cortina puída separa este pequeno cômodo do restante da casa e de
um bar que garante parte do sustento de uma família. Um homem de trinta e três anos
divide este quarto-depósito com seu irmão um pouco mais novo. Ele passa grande parte
do dia recolhido a este espaço, pois não se sente acolhido pela família. Freqüentemente
seu sono diário é perturbado pela mãe ou outra pessoa qualquer à procura de alguma
mercadoria, para o estabelecimento comercial. Não são raros os conflitos em
conseqüência destes encontros. Se este homem não fosse diagnosticado “esquizofrênico”
e, tal como seu irmão, somente entrasse neste quarto, para dormir, a vida da família seria
muito mais tranqüila. Este homem esquizofrênico foi internado poucas vezes e por curtos
períodos; a família experimentou sentimento de alívio e de culpa em doses iguais. Apesar
dos conflitos e tensões, a mãe sempre preferiu cuidar dele em casa, por considerar o
hospital psiquiátrico um lugar pouco adequado para seu filho viver.

O quadro descrito no parágrafo precedente resulta da observação etnográfica feita
como parte de um estudo sobre redes comunitárias e manejo terapêutico em saúde men-
tal, realizada numa comunidade litorânea na Bahia. Este põe a nu um dos principais
desafios da reforma psiquiátrica: o hospício deixar de ser oficialmente o lugar
predominante para o louco, sem negligenciar o impacto socioeconômico e emocional
sobre a vida das famílias de pessoas com prognóstico de doença mental crônica. Neste
artigo, levantamos alguns aspectos em relação a esta problemática, por exemplo, como
equacionar as conseqüências da doença mental crônica frente às tecnologias comunitárias
de manejo terapêutico. Pessoas portadoras de doenças crônicas geralmente necessitam
de suporte familiar prolongado, o que é bastante comum entre grupos com idades mais
avançadas. A peculiaridade da perturbação mental está na sua distribuição em todos os
grupos de idade. Alguns tipos de problema, tais como Síndrome de Down, muitas vezes
dificultam ou, mesmo, impedem que a pessoa venha a desempenhar os papéis sociais
esperados nas várias etapas da vida. Como conseqüência, muitos destes quadros
determinam seu isolamento temporário, ou permanente, a depender da gravidade, ou
freqüência de crises. Em alguns casos, a exclusão da vida social pode ser total e
potencialmente definitiva.

Para tanto, neste artigo, interessa compreender como alguns signos comportamentais
são reconhecidos pela comunidade como reveladores da gravidade dos problemas mentais;
por conseguinte à interpretação dos significados, como cuidar destas pessoas para que
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elas possam ultrapassar as fases mais graves das crises; enfrentar a rotulação e o estigma
decorrente; se relacionar às expectativas cotidianas e demandas sobre seu desempenho
social.

Com este objetivo, buscamos identificar e discutir algumas tecnologias comunitárias
em saúde voltadas para o manejo do adoecimento mental crônico. Ao mesmo tempo,
ressaltamos os esforços daqueles que fazem parte das redes de apoio social, no sentido de
manter a pessoa que apresenta comportamentos problemáticos sob permanente cuidado.
Este aspecto se torna ainda mais relevante particularmente naqueles casos em que a
expectativa de uma vida normal é mínima; em alguns casos crônicos, mais severo, já
desapareceram inteiramente. Neste sentido, entendemos tecnologia de manejo terapêutico
em saúde mental como o conjunto de saberes, práticas e iniciativas de determinada rede
de suporte social, destinadas a enfrentar as implicações decorrentes de um problema de
saúde mental; o que inclui cuidados diários, busca de tratamento e reintegração da pessoa
doente. Geralmente, os familiares são os principais agentes ou pessoas envolvidas.

Os dados analisados neste artigo resultam de um estudo das experiências de pessoas
portadoras de perturbações mentais/emocionais crônicas e de redes de apoio social
realizado através de dois tipos de narrativas: i) narrativas que visam esclarecer de que
modo os envolvidos no grupo familiar e comunidade percebem a situação; ii) narrativas
que são reflexão dos próprios sofredores em relação à atenção e cuidados que lhe são
dados, bem como sua avaliação particular acerca das interações no âmbito doméstico e
comunitário.

No contexto social onde esta pesquisa foi realizada, a situação descrita no
primeiro parágrafo deste texto é bastante corriqueira. Antes mesmo da aprovação da
Lei “Paulo Delgado2”, e implantação de serviços abertos, muitas famílias locais já se
ocupavam de doentes mentais crônicos, inclusive por considerar ineficaz a internação
hospitalar prolongada; em alguns casos, reconhecida como fator de agravação. Ao
mesmo tempo, não se pode negar que a doença crônica leva à exclusão do doente da
vida social. Para a família, o doente mental crônico representa uma “cruz” a ser
carregada, um “sofrimento” coletivo, em certa medida compartilhado com outros
membros da comunidade. Para o portador, esta experiência não pode sequer ser
compreendida pelos outros, em virtude das diferenças de percepção e experiências.
Em outras palavras, a pessoa doente se vê confinada em sua própria experiência,
como resultado das construções sociais a respeito de seu comportamento, que resultam
da rotulação e estigmas decorrentes da imprevisibilidade, agressividade, recolhimento,
exposição pública, amoralidade. Estes são apenas alguns dos comportamentos sociais
geralmente associados aos doentes crônicos que podem resultar em exclusão do
convívio social ou público.

Várias abordagens na moderna psiquiatria, influenciadas pela sensibilidade
aos fatores culturais, consideram que a vida em comunidade, longe de instituições
psiquiátricas, é fundamental para a reconstrução da identidade e ressocialização
dos portadores de perturbações mentais/emocionais crônicas que se situam nos
limites das possibilidades de tratamento. Contudo, quando se encerram as crises
que exigem alguma forma de institucionalização, as dificuldades para que isto se
concretize plenamente ficam claras, como poderemos ver através de exemplos
concretos de experiências de pessoas com perturbações mentais que serão
apresentadas neste texto.
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Contexto e pesquisa de campo

A produção do corpus etnográfico que dá suporte à discussão no presente artigo
deu-se principalmente entre os anos de 1991 e 1996 em três localidades de um município
do litoral norte da Bahia, quando aí realizamos uma pesquisa que objetivava, entre outros
aspectos, conhecer as tecnologias e práticas familiares e culturais em saúde mental. Estas
tecnologias e práticas são entendidas como todo e qualquer comportamento de uma rede
familiar e de outras redes sociais próximas, no sentido de dar suporte e reintegrar uma
pessoa portadora de qualquer comportamento considerado problemático na visão da
comunidade, concretizados na experiência cotidiana destas redes sociais na relação com
a pessoa afetada.

A produção de dados foi focalizada particularmente em entrevistas estruturadas
com “interlocutores-chave para reconstrução de casos e reconstrução de histórias das
famílias envolvidas”. Procuramos reconstruir tanto as “histórias de casos e a trajetória da
doença/problema”, a partir de sua emergência, quanto à “experiência da família” em
todo o processo. Através desta estratégia, buscamos uma aproximação do discurso sobre
a doença mental, das práticas de suporte e dos tratamentos relacionados.

As entrevistas para reconstrução de casos foram realizadas com o objetivo de
produzir informações sobre os cinco aspectos abaixo caracterizados:

1. signos, considerados comportamentos associados aos problemas
de saúde mental, descritos como signos precursores (comporta-
mentos que demarcam o início do problema); signos diagnósticos
(comportamentos, através dos quais, os narradores não somente
descrevem, mas emitem explicações no sentido de diagnósticos
populares); signos utilizados para monitorar o agravamento e a
melhora (percepção de alterações no comportamento geral da pes-
soa mentalmente perturbada); signos com valor prognóstico (com-
portamentos através dos quais os narradores emitem opiniões a
respeito do futuro da pessoa mentalmente perturbada);
2. gravidade percebida do problema: dados relativos às razões dadas
para justificar o grau de gravidade (em relação a sintomas, etiologia,
peculiaridades contextuais, disponibilidade de tratamentos, reações
sociais) e distinção entre gravidade e conseqüências de um proble-
ma para o caso e os que se encontram em torno deste;
3. explicações e interpretações sobre as causas; dados que dão conta
de causas principais, secundárias e hipotéticas, bem como fatores
de predisposição e de agravação, relacionados ao problema;
4. reações à pessoa afetada: dados que se referem aos “detonadores”
de reações (sintomas, tipo de doença, características contextuais,
causas) e oferecem um quadro de evolução das reações (ao primei-
ro signo; quando estes perduram; com a agravação e melhora); as
reações são qualificadas em relação a várias categorias de pessoas
(família, pessoas mais próximas, outras pessoas, reações gerais);
reações concretas são classificadas como positivas, negativas e ou-
tras; elas também incluem o impacto do problema sobre o ambien-
te imediato;
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5. comportamento de busca terapêutica em relação ao problema
como resultado de várias categorias de procedimentos (reuniões
familiares, ajuda informal, uso de recursos comunitários, terapias
tradicionais, tratamentos modernos): quando relevantes, descreveu-
se o alvo do tratamento (sintomas, causas, contexto) assim como a
razão da escolha de recursos específicos (preferências, característi-
cas dos sintomas, causas ou contextos, insucesso de outros trata-
mentos); por fim, descrevemos ainda a percepção do impacto dos
tratamentos;

Por outro lado, foram realizadas entrevistas com vários atores sociais e
estabelecidas rotinas de observação, objetivando a obtenção de informações específicas,
tal como pode ser visto a seguir:

1. As entrevistas realizadas com interlocutores-chave tinham como
objetivo explorar as concepções e experiências dos indivíduos com
relação às doenças, no que se refere às causas e concepções de cura
e formas de tratamento efetivamente utilizadas;
2. No que se refere aos agentes terapêuticos do setor popular, as entre-
vistas foram desenhadas com o objetivo de conhecer, de modo siste-
mático, suas representações acerca de suas práticas, bem como com-
preender a importância de seu papel no contexto terapêutico, para
o manejo comunitário em saúde mental/emocional.
3. Os acompanhamentos de caso consistiram em quinze visitas/entre-
vistas às famílias de portadores de perturbações mentais /emocio-
nais, através dos quais se buscava observar a interação do doente
com a família e a comunidade e os resultados dos tratamentos.
4. As reconstruções de história das famílias dos casos, objetivando com-
preender o contexto de emergência do problema, bem como enten-
der o que representa ter uma pessoa mentalmente perturbada em
casa.
5. Por fim, a coleta da história do caso, quando este se apresentava
disposto ou capaz de relatar sua própria percepção a respeito de sua
experiência, alterou a relação de pesquisa que até então mantínha-
mos, promovendo a passagem da posição de casoscasoscasoscasoscasos, isto é, objetos de
estudo, para interlocutores de pesquisainterlocutores de pesquisainterlocutores de pesquisainterlocutores de pesquisainterlocutores de pesquisa. Além disso, foi possível
analisar ainda sua visão acerca das interações com diferentes gru-
pos de apoio, aqui representados pela família e outras redes próxi-
mas.

Além das entrevistas semi-estruturadas, foram ainda realizadas entrevistas não-
estruturadas, com o objetivo de intensificar a interação entre pesquisadores e
interlocutores, bem como melhor compreender a vida local através das múltiplas vozes
dos seus narradores. Ao lado das entrevistas focalizadas, que apontam para a temática
específica, o trabalho de campo não pôde prescindir daquilo que se convencionou
denominar “observação participante”, observação direta ou, em outras palavras, a
“interação face a face”. Durante visitas às casas das pessoas, encontros em eventos variados
tais como cerimônias religiosas, festas populares e conversas pelas ruas da cidade, na
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feira semanal etc., a observação se construiu de acordo com a rotina e ritmo dos
acontecimentos.

Este trabalho é, portanto, parte das análises sobre as tecnologias e formas de manejo
comunitário em saúde mental, destacando o papel desempenhado pela família como
rede de suporte e rede terapêutica. A idéia de rede, particularmente a rede terapêutica
formada pela família nos cuidados aos portadores de perturbações mentais/emocionais,
é tomada a partir da perspectiva estabelecida por Bott (1976), que a considera “uma
configuração social onde algumas, mas nem todas, das unidades externas componentes
mantêm relações entre si” (p. 211). Neste sentido, objetivamos construir um modelo
analítico como elemento mediador entre a realidade do pesquisador e dos pesquisados,
em suas experiências reais. Desta forma, o modelo terapêutico deverá dar conta das
experiências diferenciadas, que envolvem tanto os familiares e portadores de perturbações
mentais quanto os aspectos sociais a estes relacionados.

Experiência do portador de problema mental crônico

Embora, como dissemos acima, a vida em comunidade, longe da instituição
psiquiátrica, seja reconhecida como fundamental para a reconstrução da identidade e
ressocialização dos portadores de perturbações mentais crônicas, não há garantia de que
venha a acontecer. Após as crises que exigiram ou não a institucionalização do doente, as
pessoas envolvidas encontram algumas dificuldades para que a ressocialização se con-
cretize plenamente, como podemos ver através de exemplos retirados do acervo
etnográfico desta pesquisa.

De um total de trinta e dois casos de pessoas, de diferentes grupos etários, com
problemas mentais em diferentes níveis de cronicidade que foram sistematicamente
acompanhados ao longo de mais de um ano, a maioria é composta por homens com
menos de trinta e cinco anos de idade. Vale lembrar que está é a idade que coincide com
a fase de maior produtividade de um adulto, tanto do ponto de vista pessoal - representado
pelo casamento e procriação -, quanto do ponto de vista social, pela posição potencialmente
conquistada no mercado de trabalho e na vida da comunidade. Na maioria dos casos
verificamos uma tendência dos interlocutores para descrever seu deslocamento social
em relação à convivência familiar, que freqüentemente se traduziu em sentimentos de
inferioridade com relação aos aspectos sócio-existenciais acima apontados. As situações
problemáticas, que envolvem sentimentos de inferioridade, geralmente começam na
infância, a partir da percepção de tratamento diferenciado por parte dos pais em relação
aos irmãos e irmãs, muitas vezes acentuado por atos de violência física e verbal; a
comparação para com os colegas de classe, que obtinham “as melhores notas”; e exclusão
por parte das professoras das atividades coletivas, entre outras formas de promoção do
isolamento que freqüentemente vem a ser um fator de risco para o agravo de situações
que já se encontram presentes. São freqüentes nos relatos as queixas sobre dificuldades
de relacionamento com as garotas na fase da adolescência. Da mesma forma, as queixas
se referem ao afastamento dos amigos, a perda de oportunidades de trabalho, experiências
de migração mal sucedidas, entre outros fatores de agravo das condições emocionais.
Estas experiências negativas surgem nos discursos de forma assistemática e, em geral,
não relacionam estes eventos ao aparecimento dos comportamentos que as outras pessoas
consideram problemáticos do ponto de vista social.
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Nos momentos de crise, a pessoa portadora de perturbações mentais vive num
mundo só seu, construído de forma diversa e de significados que lhes são exclusivos.
Passada a crise, experimentam momentos de vergonha e tentativas, às vezes mal-sucedidas,
de retomada da vida normal. O portador de problema mental crônico constantemente
não se vê como uma pessoa como as outras, imagem esta que é reforçada por aqueles que o
cercam, contudo, ele também não consegue se imaginar como uma pessoa anormal. A
seus próprios olhos, o portador de perturbações mentais se percebe como uma pessoa
diferente; no mínimo, incompreendida e, por diversas razões, “deslocada socialmente” no
contexto familiar e da comunidade em que vive.

A trajetória de nossos interlocutores do sexo masculino revela as tensões familiares
em torno de problemas emocionais. Para exemplificarmos o que nos referimos, como é
de boa prática etnográfica, tomamos como exemplo o caso de um homem com 33 anos,
que não exerce qualquer atividade produtiva e recebe uma aposentadoria por invalidez.
Ele vive com a família em uma modesta casa de classe média baixa, dividindo o quarto
em que passa grande parte de seu tempo com um irmão. Do ponto de vista de sua família,
que se apropria e reproduz o discurso diagnóstico médico, ele é portador de esquizofrenia.
De seu próprio ponto de vista, os problemas não se encontram nele, mas em outras
pessoas de sua família, que passaram a lhe tratar com indiferença, desde que ele retornou
à cidade, após uma longa e multivariada experiência de migração por diferentes cidades
da Bahia. Em suas próprias palavras, afirma: “eu morei esses anos todos fora, quando
cheguei aqui, eles estranharam, eles me tratam como estranho. Agora, quando chega uma
pessoa da rua, aí eles tratam como amigo, que é prá dizer que gostam de mim” (J., 33
anos, Porto).

A característica predominante em sua narrativa é a comparação constante com os
irmãos, segundo ele, melhores situados na vida e mais valorizados pela família. Além
disso, deixa transparecer frustrações e ansiedade com relação ao sexo oposto, quando se
compara aos irmãos e amigos mais novos, a outros amigos mais velhos e, em sua opinião,
mais feios que já conseguiram se casar ou “se amigar”. Por outro lado, a infância representa,
para ele, a “idade do ouro”, quando todas as pessoas da casa “gostavam” dele e não lhe
“abusavam”. Na idade adulta, ele considera que as tensões familiares se revelam em
atividades cotidianas, tais como fazer refeições: “quando eu vou comer qualquer coisa,
almoçar, eles ficam abusando, reparando o mal feito, contando ao pessoal da rua. Essas
coisas que acontece dentro de casa têm que ficar dentro de casa, as pessoas não diz na rua
não, porque aqui é um lugar pequeno” (J., 33 anos, Porto).

O sentimento de estranheza, e daquilo que chamamos de deslocamento social do
portador de problemas psiquiátricos, para com a vida social, é acentuado à medida que a
vida numa comunidade pequena, tal como pode ser visto na narrativa acima, torna-se
muito mais visível que numa cidade grande, onde os espaços sociais são diversificados e
podem garantir alguma privacidade. Em comunidades pequenas, ao contrário, as redes
sociais têm as malhas mais estreitas, nas quais existem muitas relações entre as unidades
componentes (BOTT, op. cit.), o que resulta em maior exposição da vida privada ao
domínio público.

Não sendo única, esta é uma das razões para que dos trinta e dois casos que
acompanhamos sistematicamente, vinte e quatro sejam do sexo masculino e apenas oito
do sexo feminino. Segundo nosso ponto de vista, isto não significa que os homens estão
ou são mais susceptíveis a problemas emocionais/mentais que as mulheres. Os dados
etnográficos que dispomos não permitem que identifiquemos as relações de causalidade,
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e, conseqüentemente, explicar a razão de maior prevalência de homens que de mulheres
com este tipo de problema. Contudo, vale lembrar que a psiquiatria aponta para a
existência de maiores fatores de risco de ter problemas mentais entre homens do que
entre mulheres. Um destes fatores de risco pode ser identificado na clássica relação
proposta por DaMatta (1985), em que o homem está para a rua (para o espaço público)
como a mulher está para a casa (espaço privado), equivale a dizer que a vida masculinavida masculinavida masculinavida masculinavida masculina
é, em um certo sentido, mais controlada socialmentemais controlada socialmentemais controlada socialmentemais controlada socialmentemais controlada socialmente por fatores externos aofatores externos aofatores externos aofatores externos aofatores externos ao
grupo domésticogrupo domésticogrupo domésticogrupo domésticogrupo doméstico, enquanto a vida e experiências sociais das mulheres adaptam-a vida e experiências sociais das mulheres adaptam-a vida e experiências sociais das mulheres adaptam-a vida e experiências sociais das mulheres adaptam-a vida e experiências sociais das mulheres adaptam-
se mais facilmente ao espaço domésticose mais facilmente ao espaço domésticose mais facilmente ao espaço domésticose mais facilmente ao espaço domésticose mais facilmente ao espaço doméstico.

Em certa medida, esta diferença de expectativas para com o comportamento
masculino e feminino atua como fator de risco para os homens e como fator de proteção
para as mulheres, contribuindo, em parte, para explicar a razão de termos encontrado um
maior número de referências aos problemas comportamentais de homens do que de
mulheres. Desse modo, conforme os padrões encontrados, para o grupo estudado, as
expectativas de melhor realização social e pública são dirigidas aos homens e, nesse
sentido, as frustrações dessas expectativas e de seus projetos pessoais se tornam igualmente
públicas, trazendo graves conseqüências para sua convivência com os demais membros
da comunidade.

Experiências dos familiares

Em um capítulo intitulado “A History of Madness”, Janzen (1978) traz à luz um
caso de doença mental crônica muito semelhante em contexto aos que temos estudado,
discutindo a trajetória de reconhecimento da doença, seleção terapêutica e ressocialização
de uma mulher que passara por um surto psicótico.

Do ponto de vista teórico, o autor destaca o fato que, dentre outras diferenças entre
os sistemas médicos ocidentais e nativos, uma das mais marcantes encontra-se na ênfase
que é dada pelo segundo ao papel da família e das redes de parentesco no processo de
reconhecimento e tratamento das doenças, o que contraria o modelo operado pela
medicina ocidental. Nesta última, a doença é pensada em sua organicidade e, sendo assim
tratada, desvincula-se, bem como desvincula o doente, dos condicionantes socioestruturais,
o que pode dificultar, a depender do caso, para sua reinserção social.

Isto se torna mais claro quando se trata da doença mental crônica, devido ao estigma
associado, quando comparado a outras manifestações físicas de doenças, por exemplo.
Nestas situações, a atuação dos grupos de apoio cresce em importância, na medida em
que a reconquista de um espaço social, por parte da pessoa mentalmente agravada
dependerá em grande medida da confiança a ela concedida, pelo grupo primário do qual
participa; na maioria das vezes, representado pela própria família. A despeito de todas as
dificuldades e transtornos provocados pelo problema, é da família ou do grupo doméstico
o maior esforço de utilização dos recursos sociomorais disponíveis na tentativa de
minimizar a situação, tanto no que se refere aos cuidados emergenciais, quando do
surgimento do problema, quanto aos cuidados cotidianos que garantem a superação da
crise e o bem-estar do portador de perturbações mentais crônicas e da família. Neste
caso, é importante pensar que tanto a situação analisada por Janzen (op. cit.) quanto as
que encontramos em nosso estudo dizem respeito a trajetórias de pessoas em idade
produtiva e reprodutiva que passaram por experiências socioindividuais envolvendo
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conflitos no relacionamento interpessoal, migração, descumprimento de obrigações
morais e religiosas e, sobretudo, dependência socioeconômica.

No contexto analisado por Janzen (op. cit.), três elementos aproximam-se fortemente
daquilo que temos estudado. Primeiro, a compreensão local da doença mental como um
problema muito mais de ordem social que de ordem individual. Segundo, o papel da
família como mediadora e fortalecedora de outras redes em torno da pessoa mentalmente
afetada, o que ajuda a diminuir o estigma provocado pela doença. Terceiro, a solidariedade
difusa que emerge das situações-limite envolvendo eventos de desordem emocional/
psiquiátrica, que não permite o abandono e total negligência à pessoa doente, apesar do
estigma e desagregação social que recaem sobre a família, em diferentes níveis. Ao
contrário, na maioria dos casos que analisamos, a despeito das condições materiais e
financeiras desfavoráveis, as famílias prestam assistência continuada aos seus doentes,
limitada, contudo, às suas possibilidades econômico-financeiras, educacionais etc.

Retornando à discussão anteriormente apresentada, um problema mental, para o
grupo estudado por Janzen (op. cit.), é entendido muito mais como um reflexo de outros
fatores de desagregação socioindividual do que como a causa de tal desagregação. De
modo semelhante, temos encontrado o mesmo tipo de explicação para este fenômeno,
sobretudo na tradição terapêutica afro-brasileira presente na área em que estudamos. Ao
longo de nosso estudo, tivemos fortes indícios que estas práticas terapêuticas minimizam
os riscos de rotulação, estigmatização e conseqüente exclusão social em decorrência de
problemas mentais crônicos.

Considerando que uma das principais dificuldades enfrentadas pelas pessoas
portadoras de perturbações mentais crônicas para sua reinserção na vida social é a
estigmatização, as crises atuam como demarcadores do processo de rotulação da pessoa
como “louca” o que representa perda significativa da confiança ou credibilidade social
das outras pessoas para com a primeira. Constatamos, assim, que entre os fatores que
aumentam o risco de rotulação mais grave ou mais atenuada, destaca-se o tipo de
tratamento utilizado para a superação de uma crise, sobretudo aquele que apresentar
melhores resultados. Quando levadas ao tratamento psiquiátrico, seja ambulatorial ou
hospitalar, a pessoa que apresenta comportamentos considerados problemáticos é
freqüentemente rotulada como “louca”, sendo o tratamento psiquiátrico considerado
como confirmação desta condição, fato que reforça, portanto, o estigma que recai sobre
a pessoa, acentuando o risco desta tornar-se um doente mental crônico.

Assim é que os mecanismos de seleção terapêutica neste contexto particular podem
agir tanto como fator de agravamento do risco como de proteção da pessoa, uma vez que
as categorias rotuladoras são utilizadas tanto na descrição, quanto na classificação dos
comportamentos considerados anormais. Uma destas,  a categoria “louco/doido”,
relaciona-se à terminologia psiquiátrica biomédica, conseqüentemente, à necessidade de
assistência terapêutica em esfera de igual natureza que, por sua vez, aumenta o risco de
rotulação e estigmatização da pessoa. Por outro lado, a categoria “possuído/embruxado”
relaciona-se à terminologia dos cultos afro-brasileiros, resultando no direcionamento
dos esforços terapêuticos ao tratamento religioso, que atua como fator de proteção de
rotulação e estigma em decorrência da doença. Embora na maioria das vezes estas duas
categorias sejam utilizadas para descrever os mesmos comportamentos, a diferença fun-
damental está no significado social de cada uma delas e nos resultados socialmente
produzidos. Enquanto o tratamento psiquiátrico reproduz o estigma associado à loucura,
os resultados produzidos pelo reconhecimento da “possessão” ou “embruxamento”
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diminuem, ou mesmo, o negam. Assim, ao invés de “louca”, a pessoa perturbada passa a
ser considerada como “possuída”, “enfeitiçada”, condição que é reforçada pelo tratamento
religioso. Neste caso, a categoria de “loucura” é tão somente utilizada como um parâmetro
para comparação de comportamentos, por exemplo, quando a pessoa portadora de uma
perturbação ressignifica a experiência do problema mental em seu discurso, dizendo:
“eu estava como “louca”, mas era um “encosto” que estava em mim”. Nestes casos, o
comportamento que poderia normalmente ser reconhecido como perturbado é atribuído
à entidade dominante da cabeça da pessoa, portanto, isentando-a de qualquer
estigmatização que se refira à doença mental crônica.

Por outro lado, os aspectos positivos dos tratamentos realizados em casas de culto
afro-brasileiro devem-se, em grande parte, à proximidade entre suas dinâmicas e as
dinâmicas familiares, interpretação que novamente nos aproxima dos achados apontados
por Janzen (op. cit). Se considerarmos que a doença mental, no contexto estudado, na
maioria das vezes não é apontada como a causacausacausacausacausa da desarmonia familiar, mas, antes,
como uma conseqüênciaconseqüênciaconseqüênciaconseqüênciaconseqüência, fica claro que este tipo de tratamento privilegia a participação
da família em diferentes instâncias do processo terapêutico.

De modo diverso ao tratamento psiquiátrico, sobretudo o asilar, os tratamentos no
culto afro-brasileiro, em alguns casos, promovem a aproximação ou reaproximação en-
tre a família e o doente, através de um conjunto de prescrições, obrigações rituais e
morais que, em muitos casos, os envolvem conjuntamente. No tratamento asilar, por
outro lado, a participação da família não é possível, uma vez que o internamentointernamentointernamentointernamentointernamento
significa isolamentoisolamentoisolamentoisolamentoisolamento, o que impõe severa reelaboração nas relações entre o internointernointernointernointerno,
seus familiaresfamiliaresfamiliaresfamiliaresfamiliares e amigos. amigos. amigos. amigos. amigos. As rigorosas escalas de visitas, em intervalos de tempo pré-
estabelecidos, restringem drasticamente os contatos do interno com sua realidade ante-
rior aos problemas, o que dificulta, em diferentes graus, sua reinserção neste contexto
após a superação da crise.

Nos cuidados familiares que são dispensados às pessoas que sofrem de problemas
emocionais/mentais crônicos, é possível constatar dois tipos de ação. Uma destas ações
pode ser resumida pela idéia de “tomar conta do doente”, que se inscreve no contexto
diário de manutenção, alimentação e observação da pessoa que apresenta problemas no
âmbito doméstico/comunitário. A outra se encontra mais relacionada aos esforços
terapêuticos, em serviços formais ou tradicionais, na emergência das crises iniciais e em
diferentes situações de agravação do problema.

A doença mental crônica freqüentemente exige ações destinadas a “tomar conta do
doente” que implicam em cuidados diários com sua higiene, alimentação, segurança e
administração de medicamentos quando prescritos pelo médico. Este empenho no diário
no cuidado da pessoa que apresenta um problema mental crônico, além de objetivar o
bem-estar da pessoa emocional/mentalmente afetada, constitui também uma obrigação
moral e social para a família que, quando não corresponde a estas expectativas, poderá
“ficar mal vista” aos olhos dos vizinhos e outros parentes. Por outro lado, a busca
terapêutica representa cuidado mais específico na medida em que envolve outros fatores
não presentes no dia a dia, exigindo, contudo, grande mobilização das redes sociais
próximas, com vistas a decidir não somente o tipo, assim como o momento adequado
para utilização de cada um dos tratamentos.

Para compreendermos estes esforços como tecnologias sociais de cuidado e busca
de reabilitação social do doente mental crônico, é necessário imaginar a dimensão social
das perturbações mentais e seus impactos sobre a vida da família e do doente. Ou seja, é
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preciso se colocar no lugar de alguém que foi privado de bens materiais, simbólicos ou
atividades, tais como o lazer e o trabalho, em conseqüência da gravidade do estado de um
dos familiares. Estes impactos podem ser, principalmente, de três tipos: a) impactos
econômicos; b) impactos sociais; c) impactos emocionais. Estes três tipos de impactos
não podem ser compreendidos isoladamente, uma vez que os problemas gerados pelas
perturbações mentais/emocionais, particularmente as que se tornam crônicas, repercutem
simultaneamente em várias esferas da vida dos portadores, de seus familiares e de outras
redes sociais das quais fazem parte.

Os impactos de ordem econômica são observados tanto no que se refere ao
tratamento, quanto no que se refere à manutenção da família. Para uma família pobre, ou
de poucas posses, ter, em seu meio, uma pessoa mentalmente perturbada significa perder
um colaborador financeiro para a manutenção do grupo. Neste caso, deve-se considerar,
ainda, o estigma social que se relaciona às perturbações mentais, o que reduz de modo
considerável as oportunidades de trabalho aos portadores.

Além desse aspecto econômico direto, perde-se ainda a contribuição do trabalho
físico necessário para o cultivo de roças, pesca, construção, dentre outras atividades
comumente envolvidas na produção, reprodução e manutenção do grupo doméstico.
Nestas situações, a família ainda é obrigada a arcar com os custos, muitas vezes altos, de
tratamentos sobretudo nas crises que demarcam o início do problema, quando todos os
esforços na tentativa de resolução são concentrados.

Os impactos sociais são representados pela exposição e conseqüente “vergonha”
pública, pelos “vexames”, enfim pelos constrangimentos que a família é submetida quando
o parente se encontra em crises agudas, particularmente quando interferem no cotidiano
de pessoas ou da comunidade. Além disso, são impostas outras limitações à vida social,
na medida em que, durante as crises, os familiares se revezam nos cuidados, sendo
impedidos, muitas vezes de exercer atividades de trabalho e de lazer.

Tais limitações geram impactos de grande monta do ponto de vista emocional, na
medida em que se instala um mal-estar e desarmonia familiar, em decorrência do
comportamento perturbador de um dos seus membros. Isto se reproduz em intrigas,
trocas de agressões física e verbal entre portadores de problema mental em crise, seus
familiares e circunstantes, o que muitas vezes revela a dificuldade de compreensão de
ambas as partes a respeito da questão.

Nos casos mais crônicos e mais antigos, a memória do grupo com relação ao
surgimento do problema fica menos nítida. O tempo passa e o problema tende a ser
naturalizado. Os familiares perdem um pouco a noção do que foi a doença em seu
princípio, devido à longa convivência doméstica com as sucessivas e diferenciadas crises
do doente. Entre famílias mais pobres, esta perda da memória emocional, com relação
aos aspectos negativos da doença, vai sendo substituída pela lembrança das dificuldades
financeiras representada, muitas vezes, pela dependência econômica do doente, fugindo
do padrão de “normalidade” socialmente esperada.

À medida que, o doente se torna mais velho e os problemas mais graves, ele ocupa
o lugar das gerações mais novas, que não raro, compõem o grupo doméstico (tais como
netos, sobrinhos, enteados, filhos de criação). Nestes casos, o doente adulto na idade e na
aparência passa a ocupar posição semelhante ou, às vezes, inferior, à das crianças e idosos
não economicamente ativos. Vale lembrar que os idosos freqüentemente são os principais
mantenedores do grupo doméstico, quando aposentadorias e pensões são a principal
fonte de renda pecuniária de muitas famílias. Em alguns casos, estes avós são os
proprietários do imóvel ou dos imóveis onde reside toda a família. As crianças podem
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também ter importante papel na economia doméstica, pois, não raro, contribuem com
pequenos serviços, às vezes remunerados. Durante o verão, muitas crianças são engajadas
no setor de prestação de serviços para atender à demanda por mão-de-obra voltada para
atendimento aos veranistas e turistas nas praias locais. Esta situação de dependência
econômica se altera em alguns casos, quando a pessoa mentalmente desabilitada consegue
se qualificar para receber pensão por invalidez. Desnecessário dizer, é verdadeiro alívio
para a família do ponto de vista dos gastos, e, muitas vezes, se torna uma das fontes de
ingresso de recursos financeiros na economia doméstica.

Entre as iniciativas que poderíamos caracterizar como tecnologias de manejo
terapêutico por parte da família, são encontradas  as tentativas de encontrar trabalho para
a pessoa com comportamento problemático, e, desse modo, melhorar sua situação fora e
dentro do grupo doméstico. O trabalho passa a ter um fim não somente econômico, mas,
e, sobretudo, social e terapêutico. O caso de um homem jovem residente com a família na
localidade de Praias é ilustrativo.

Trata-se de um homem de vinte e cinco anos, cuja família pertence à “pequena elite”
local, constituída de minúsculos proprietários de terras, comerciantes no ramo de alimentos,
além de pessoas com envolvimentos com a política local. Ele completou o ensino médio e
atualmente é funcionário público municipal. A família é composta pela mãe, uma filha,
dois filhos (incluindo ele próprio) e um menino que foi “criado” pela família. O pai
abandonou a casa quando os problemas comportamentais do rapaz tornaram-se mais graves.

Periodicamente, o rapaz apresenta crises depressivas, seguidas por comportamento
excessivo3, representado pelo uso de bebidas alcoólicas e violência verbal. Por duas vezes
foi internado em instituições psiquiátricas, em Salvador, fato que o marcou profundamente.

Em uma de suas crises, foi levado a uma casa de culto afro-brasileiro, na própria
localidade, para tratamento. Ficou em reclusão para tratamento por um período de sete
dias, ao fim do qual apresentou sensível melhora e teve alta.

Entretanto, ele estava desempregado na época e migrou para o Rio de Janeiro, onde
foi em busca de casamento com uma prima. Decorridos três meses, ele retornou a Praias,
pois as tentativas de colocação profissional não lhes satisfizeram. As disputas com o
irmão bem colocado profissionalmente, como professor e secretário de educação do
município, provocavam tensões familiares. Por fim, a mãe conseguiu uma colocação
para ele na prefeitura municipal. A partir destes acontecimentos, a situação doméstica
melhorou e as crises depressivas se tornaram menos freqüentes (também em conseqüência
do tratamento com Carbolitium que o rapaz passou a seguir rigorosamente, estimulado
pela nova condição socioprofissional).

Contudo, o prefeito da cidade decidiu realizar um concurso público para todos os
níveis, incluindo os cargos de confiança (posto que o rapaz ocupava, na secretaria de
obras do município). Sob fatores estressantes, o rapaz negligenciou o tratamento,
provocando transtornos domésticos. A família temia que ele não conseguisse participar
do concurso e ficasse novamente sem emprego, o que poderia agravar seu problema. O
apoio dos familiares foi fundamental para sua aprovação no concurso e manutenção do
emprego, resultando em normalização da situação e aumento das expectativas da família
quanto à estabilização de sua situação de saúde.

O relativo sucesso deste caso se deve, em grande medida, ao equilíbrio financeiro,
emocional e, sobretudo, social da família. Quando comparamos com outros casos, que
compõem grupos domésticos de menores posses, percebemos a fragilidade das redes de
apoio externas à família. No caso deste rapaz, a mãe e o irmão mobilizaram outras redes,
isto é, os parentes e amigos ligados à política local, para conseguir a aprovação do rapaz
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(uma vez que a grande maioria dos concorrentes foi reprovada e que a própria contagem
de pontos do rapaz não indicava que ele fosse bem sucedido).

Entretanto, para aqueles pertencentes às camadas mais baixas, as oportunidades
são mais difíceis. Tomemos, a título de comparação, o caso de um outro homem jovem,
da mesma faixa etária e também residente em Praias. O grupo doméstico do qual pertence
é composto por sua mãe, sua avó, ele e mais cinco irmãos de diferentes idades. Todos
residem em uma casa de cinco cômodos. A renda familiar não ultrapassa um salário
mínimo de aposentadoria da avó, somado aos ganhos irregulares da mãe, como prestadora
de serviços domésticos, tais como lavagem de roupa e faxina. Duas irmãs mais velhas
também contribuem ocasionalmente, pois desempenham a função de “ajudantes de
cozinha” em um dos restaurantes da localidade; contudo, esta atividade está diretamente
subordinada ao fluxo de veranistas e outros visitantes.

Este rapaz não trabalha e estudou até a quinta série do ensino fundamental. Nunca
foi submetido a qualquer tipo de tratamento formal. Ele se define como alguém deslocado
socialmente; e se julga, em suas próprias palavras, “melhor do que o povo” do local.
Devido a sua baixa escolaridade, não consegue arranjar o tipo de emprego que ele
considera adequado para si. Também não se satisfaz com as poucas oportunidades de
emprego disponíveis no local, tais como pescador, ajudante de pedreiro, caseiro,
comerciante, feirante.

São bastante freqüentes os conflitos domésticos envolvendo a disputa pelos escassos
bens materiais. Igualmente, seu comportamento moral e sexual é visto como inadequado
pelos familiares, o que contribui para o agravamento das tensões. As principais
reclamações das irmãs dizem respeito à prática da masturbação e atentado sexual contra
elas. Por outro lado, a megalomania do rapaz é motivo de chacota e deboches por parte de
todos, atitude que o irrita profundamente e o leva a ficar cada vez mais insatisfeito com a
vida que leva.

É muito importante observar que, a despeito de todos os problemas, nenhum tipo
de tratamento formal foi buscado para ele, embora o apoio de moradia e alimentação
representem muito, considerando-se os parcos recursos da família. A nova economia de
mercado que se instalou no local, como resultado da crescente demanda por bens e
serviços por parte de veranistas e outros visitantes, que crescentemente acorrem ao local
nos últimos anos, veio a tomar o lugar das formas tradicionais de obtenção de alimentos,
tais como a pesca e agricultura de pequena escala. Nesta nova ordem econômica, muitas
famílias vivem graves problemas para manutenção do grupo doméstico, sendo este
exatamente o caso de várias famílias acompanhadas neste estudo. Neste contexto, as
estruturas sociais comunitárias têm importante papel na resolução de problemas deste
tipo. Do ponto de vista moral, uma família que abandona um parente incapacitado de
colaborar financeiramente, seja por problemas físicos ou mentais, passa a ser mal vista
socialmente, o que é indesejável numa sociedade de pequena dimensão onde predominam
as relações do tipo face a face.

Considerações finais

O principal papel das redes de apoio e, particularmente, da família, quando são
confrontadas com situações de perturbação mental crônica, é o de prover apoio necessário
para que a pessoa mentalmente perturbada possa ultrapassar as fases mais difíceis, enfrentar
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a rotulação, o estigma e diferentes padrões de pressões sociais. E é nesse sentido que se
configura o que definimos como tecnologia de manejo terapêutico, ou práticas familiares
em saúde mental, ou seja, um conjunto de ações relacionadas à preservação da integridade
do doente. Em outras palavras, estas ações se caracterizam pelos esforços terapêuticos
domésticos, pela busca terapêutica subseqüente, o encaminhamento para as instâncias
terapêuticas julgadas adequadas, os gastos com o “re-estabelecimento” da saúde. Não
menos importante, é o apoio moral continuado e a esperança de que a pessoa possa se
recuperar e desempenhar os papéis que lhe estão reservados na família e na sociedade.

A maioria dos casos que foram sistematicamente acompanhados, com regularidade
quinzenal durante o período de residência em campo, se caracteriza pela cronicidade da
doença, tomados os padrões psiquiátricos vigentes como referência. O reconhecimento
desta condição tem como pior efeito a redução da busca terapêutica e dificuldade de
acesso a serviços de saúde e terapias em cidades vizinhas. Contudo, o cuidado em prover
alimentos diários e abrigo para pessoas, que apresentam perturbações mentais crônicas,
mesmo que estas, por diversas razões, não alcancem sucesso individual do ponto de vista
da plena aceitação social, já é de grande importância. Desta forma, é possível reconhecer
o importante papel das redes terapêuticas formadas em torno da doença e a utilização dos
recursos comunitários em saúde, uma vez que estas oferecem ao portador de problemas
mentais crônicos o suporte que ele, de outra forma, não teria nas instituições psiquiátricas
hospitalares e, sobretudo, criam condições para que estes permaneção em intensos contatos
sociais que têm importante papel para sua recuperação das crises e eventual reabilitação.
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Notas
1 A pesquisa intitulada “Práticas Terapêuticas e Culturais em Saúde Mental na Bahia” teve
suporte financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-
CNPq. Processo número 523829/94.9.

2 A Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, tornou-se conhecida como Lei Paulo Delgado e como
Lei da Reforma Psiquiátrica, que instituiu um novo modelo de assistência aos transtornos
mentais no Brasil.

3 O “comportamento excessivo” do rapaz em questão caracteriza-se pelo alto consumo de
bebidas alcoólicas, cigarros, maconha, agitação, insônia.
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14. Sangria ou não-sangria, era a questão! O reinado da lanceta
em tempo de cólera no Grão-Pará

Jane Felipe Beltrão

Padres, carolas, coveiros
vão todos plantar batatas;
já temos homeopatas.
Já não morre mais ninguém.
Sangrias, bichas, cautérios,
Em bolinhas se mudaram,
........................................
( José Maurício, 1808-1884)

Deixa sangrar

No século XIX, o sangrador dominava a cena, sempre que alguém se achava doente.
Era chamado às pressas, podia ser um esculápio, um barbeiro, um mezinheiro, ou seja,
alguém das artes de curar. Chegava e parcimoniosamente dispunha, como ensina
Chernoviz:

[...] a toalha destinada a resguardar o vestuario ou a cama do doente,
faz collocar convenientemente a pessoa que tem o vaso em que deve
ser recebido o sangue, assim como a que deve alumiar, se for
necessario, e colloca-se elle mesmo defronte do doente por dentro
do braço que deve sangrar. Pega o cotovelo com a mão esquerda,
applica o dedo pollegar désta mão sobre a veia que quer abrir, afim
de afixar ao mesmo tempo a veia e estirar a pelle que a cobre.
Tomando então a lanceta pelo meio da lamina com o dedo pollegar
e o index da mão direita, o cabo dirigido para cima, apresenta á veia
a ponta do instrumento, enterra-o; e quando a falta de resistencia e
a sahida do sangue de cada lado da lamina lha annuncião que esta
penetrou a veia, retira-a e alarga a abertura da pelle com um dos
gumes. (1878, p. 907)

Descrita minuciosamente, a técnica assusta, mas era de uso corrente. Além de uma
boa lanceta, a operação requeria perícia do profissional e causava arrepios nos doentes.
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Mas era ou parecia impossível escapar ao reinado das lancetas. Em época de epidemia, a
prática era intensa e quotidiana, daí a blague feita pelo padre José Maurício na letra do
lundu em epígrafe, chamado Fora o Regresso, aludindo a disputa entre as lancetas da
alopatia e as bolinhas da homeopatia.

A técnica, não raras vezes, encontrava obstáculos e a imperícia do sangrador
conduzia a acidentes que podiam resultar em morte. Hemorragias, infiltrações,
inflamações eram alguns dos acidentes mais freqüentes, como chama atenção Chernoviz
(1878) em sua obra destinada ao uso das famílias contendo descrições sobre causas,
sintomas e tratamentos das moléstias.

A disputa em sangrar

Durante a epidemia de Cólera que grassou no Brasil em 1855 (Charge 1), a sangria
foi largamente utilizada e produziu polêmica acirrada entre os adeptos e os combatentes
da técnica. A chama da polêmica foi alimentada, no Grão-Pará, pelo fato de Francisco da
Silva Castro, médico, presidente da Comissão de Higiene e Saúde Pública do Grão-Pará,
recomendar em Boletim, divulgado via jornais, a sangria como “precioso meio curativo”
contra a Cólera, quando o mal se apresentava de forma intensa. Evidentemente, na
condição de adepto, empregou o método em sua clínica e, freqüentemente, divulgou os
dados provocando reações de toda ordem. Ao usar da pena, Silva Castro não dispensava
a erudição e demonstrava conhecimento da literatura médica, especialmente a francesa,
e evocava aqueles a quem nomeava “mestres da Sciencia” para reforçar seus argumentos
e intimidar aqueles que não aderiam ao método. Em que pese o conhecimento e a erudição
demonstrados, seus adversários não lhe pouparam críticas.

Partindo da cidade do Porto, a galera
DeffensorDeffensorDeffensorDeffensorDeffensor chegou ao Grão-Pará em
15 de maio de 1855. Com a chegada,
apareceu uma moléstia de caráter ma-
ligno que, em seguida, assolou a Bahia,
em junho de 1855 e, no mês seguinte,
chegou ao Rio de Janeiro, capital do
Império, para desespero da corte. Era
a cólera e com ela, o início da saga
brasileira.



Jane Felipe Beltrão

219

Silva Castro confessa em ofício a Francisco de Paula Candido, presidente da Junta
Central de Higiene Pública do Império:

[...] tem no entanto este precioso meio curativo soffrido huma
encarniçada opposição da parte dos charlatães, dos homeopathas,
d’alguns ignorantes d’entre o povo, que presumindo saber alguma
couza, até de Medicina, por lastima e vergonha delles nada sabem,
mesmo das coisas mais comezinhas, e o que mais he, d’algum Médi-
co, que, não sei porque motivo, entendeo em sua sabedoria, que
deveria desacreditar a sangria contra o Cholera. (Treze de Maio, n.
511, sab. 07.07.1855: 3.)

Dias depois, em Relatório enviado a Paula Candido, Silva Castro volta a carga
informando que:

[f]elizmente vai esfriando nesta capital a louca oppozição, que al-
gumas pessoas tem feito ao salutar recurso da sangria contra essa
doença [Cólera]. Por fôra da capital tem sido bem acceito, e corôado
de excellentes sucessos este meio curativo, por que por lá naõ há
falsos Apostolos da Medicina, inimigos da humanidade, que
disvirtuem as melhores intenções, e os fructos de longas, e aturadas
experiencias dos mestres da Sciencia. Decididamente a sangria he
maximo remedio, quando a Cholera se ostenta sob caracter sthenico,
e deve ser administrada com mão larga. Cayol diz – difficultozamente
se apontará outra epidemia, onde empregada de um modo conveniete
tenha sido mais geralmente util do que nesta. Não he como
antiphlogistica que ella he mais proveitoza, pois que requer o con-
curso de muitos meios therapeuticos inteiramente oppostos a este,
e por que os cholericos não morrem ordinariamente
d´inflammaçaõ; mas sim, se he permittido usar dessa expressão,
como anti-asphyxiaca; os índios confiaõ na sangria. (Treze Maio, n.
513, sab. 21.07.1855: 3.)

Admite Silva Castro que “as gentes da Província” se deixam levar pelas pregações
do Dr. Américo Marques Santa Rosa, pois “[...] dominado ainda pela lembrança dos
tristes efeitos da sangria na febre amarella, recuza-se a acceitar o beneficio, quando se lhe
offerece [...]” (Treze de Maio, n. 511, sab. 07.07.1855: 3).

“As gentes”, expressão genérica, ou, “gente de cores” utilizada por Silva Cas-
tro, possui a mesma conotação encontrada nos documentos do século XIX,
referência à pluralidade étnica existente na Província, onde não há gente, mas
gentes, várias e diversas. A expressão remete à diversidade cultural e à exclu-
são social existente, sobretudo no caso de negros escravos ou libertos, índios
escravos ou livres e caboclos de todos os matizes. Nos documentos, a expres-
são é usada para designar pessoas pobres, com rostos, costumes, tradições,
falares e procedimentos específicos que morreram em tempos de Cólera.
(BELTRÃO, 1999).
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Talvez os paraenses se entusiasmassem com os pregadores, mas, no que diz respeito
à sangria, a experiência concreta tinha custado a vida de muitos. A resistência, assim, não
era em vão. O médico chegou mesmo a passar pelo dissabor de ver suas prescrições não
obedecidas. Mas não desanimava, e continuaria a afirmar:

[...] não esfriarei á vista de taes dificuldades; hei de continuar a
aconselhar este meio curativo sempre que julgar indicado, embora
o rejeitem por ignorancia. Nunca sobrecarregarei a minha
consciencia com escrupulos nascidos de loucas condescendencias,
ou de inaptidão. (Treze de Maio, n. 511, sab. 07.07.1855: 3)

Silva Castro não era o único adepto da sangria, tão pouco era o único a ser contestado.
Outros médicos da Província também empregaram o método e, segundo depoimentos
constantes do Treze de Maio, com excelentes resultados. Entre eles: Camillo José do
Valle Guimarães, Francisco José Nunes, Joaquim, Fructuoso Pereira Guimarães, José da
Gama Malcher e José Ferreira Cantão. Na disputa, não havia meio termo. A sangria salva,
diziam os adeptos; a sangria mata, diziam os oponentes. E entre eles estavam as gentes
ameaçadas pela Cólera e temerosas por suas vidas. Os paraenses contestavam sobretudo
o fato de a sangria ser praticada nos mais pobres, atendidos em enfermarias espalhadas
pela cidade. Aliás, não há registro de sangria praticada em ilustres figuras ceifadas pela
Cólera. O uso ou não da sangria era a questão que perseguia a todos, especialmente
àqueles que se recusavam a permitir o uso da terapia. Enquanto os doutores de província
discutiam, a população contestava a sangria e recorria a tudo e a todos. Isto explica a
ironia de José Maurício, pois o acompanhamento dos acometidos pela Cólera e a agonia
que precedeu a morte de inúmeros coléricos, não eram necessariamente feitos médicos,
grande parte da população era acompanhada por familiares, religiosos e carolas, quando
não estavam abandonados à própria sorte (Charge 2).

No Brasil, o emprego da
sangria era altamente polê-
mico entre os profissionais
de saúde, além de provocar
medo à população. No Pará,
a prática foi bastante apli-
cada pelos alopatas no tra-
tamento da cólera em 1855.
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O desespero era grande. Não havia remédio específico contra a moléstia. Todos,
profissionais de saúde e afetados, tentavam eliminar os sintomas mais freqüentes da
moléstia. Os medicamentos eram incontáveis. A sangria era um recurso adotado
quotidianamente por uns, mas virulentamente desprezado por outros.

Além dos médicos, os sangradores se faziam presentes no Grão-Pará, fato atestado
pelo Dr. Antonio José Pinheiro Tupinambá:

[a]ntes da minha chegada, dos doentes attacados levemente do
cholera succumbião principalmente os que se sangravão depois
que aqui estou tem alguns se sangrado, o que occultam de mim,
porém em todos esses, quer sejam attacados de leve, quer por
phases percorrão os diffrentes periodos da molestia, a
phlebotomia evidentemente tem concorrido para mais depressa
descer ao tumulo o infeliz cholerico”. (Treze de Maio, n. 584,
sab.10.11.1855: 1.)

Evidentemente, as disputas não se circunscreviam ao território médico. Atravessando
a polêmica estava a disputa dos alopatas por se estabelecerem soberanos, enlaçados no
sistema oficial. Assim sendo, os doutores disputavam espaço com outros profissionais da
arte. Daí criticarem acidamente os profissionais de saúde popular. Especialmente, porque
na escolha dos acometidos pelo mal em busca de caminhos para preservar a vida,
deliberadamente recorriam aos seus próprios familiares, desprezando muitas vezes os
escassos recursos empregados pelos profissionais médicos da Província.

Sobre os sangradores, dizia Tupinambá, comentando o comportamento do povo de
Vigia:

[a]lgumas pessoas tem, obstinados em sua ignorância, feito sangrar
seos doentes que julgão por essa maneira salvar, e não são tão doceis
que sigão á risca minhas prescripções, differentes n’isto do bom
Povo Cametaense, [...]. (Treze de Maio, n. 584, sab.10.11.1855: 1)

O médico, ao sentir a resistência das gentes na Vigia, lembrava da docilidade dos
habitantes de Cametá: “[...] que deveo em grande parte a sua salvação, ao ter-se com toda
a confiança submettido cegamente ás Leis da verdadeira Therapeutica” (Treze de Maio,
n. 584, sab.10.11.1855: 1).

As gentes da Província estavam aturdidas e aflitas. Embora combatessem a sangria,
na ausência de outro recurso, acabavam se submetendo às determinações dos profissionais
de saúde ligados ou não ao sistema oficial. Tupinambá relatou, muito bem, a aflição, o
receio e a docilidade das gentes em busca de salvação, mas não deixou claro se era contra
a sangria em qualquer circunstância ou se era contra pelo fato de a mesma ser praticada
por profissionais de saúde popular, no caso, sangradores. Entretanto, não se declarou
contra o método quando praticado por médicos.

Na secção de cartas do Treze de Maio, os leitores ora apoiavam os sangradores
(médicos ou não), ora os condenavam. Alguns se declaravam perplexos e, sem saber em
quem acreditar, contavam suas experiências com a Febre Amarela reavivando histórias
traumáticas. Ao relatar as experiências nefastas dos tempos da Febre Amarela, os leitores
responsáveis pelas missivas tomavam posição, mesmo sem explicitar, contra a sangria.
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Os profissionais de saúde popular que atuavam em Breves chegaram a ser louvados,
através de carta enviada por José Gonçalves de Lemos ao Treze de Maio lembrando, não
os traumas, mas as experiências bem sucedidas de 1850:

[o] homem de quem vou tratar ia suado, numa mão levava um
impresso, e n’outra os remedios, e seguio:
He que na epidemia de 1850, já elle tratou algumas pessoas e
conseguio bom resultado. Todos em fim procuraõ esse homem, e
com effeito (devo dizel-o) elle se presta de bom coração ao pobre
e ao rico, ao grande e ao pequeno: naõ é profissional n’arte, com
tudo vai-a comprenhendendo, conforme a sua intelligencia, e se-
guindo Methodo aconselhado em taes casos pelos Autores, que
consulta. Fui muitas vezes em sua companhia, ví applicar os
remedios que achava uteis, e alguns que falavaõ os mandava bus-
car em sua casa, applicava-os, e depois indicavam a fórma como
deviam ser ministrados: daqui era chamado para ali, e mais para
acolá, e mais além . Ah! Quanto é consolador achar-se num povo-
ado, quem ministre socorros aos afflitos, animando-os e levando
consolação ao leito do moribundo? [...]. (Treze de Maio, n. 529,
qui. 16.08.1855: 3.)

A carta dá conta da experiência de um dedicado profissional, formado na escola
da vida, que, por sua aplicação em ler os mestres da medicina, ia aliviando o sofrimento
alheio, não importando a hora e o lugar. O autor da carta se identifica como
acompanhante do profissional de saúde popular. Seria ele um auxiliar do incansável
homem que curava ou apenas um atento e grato habitante de Breves? Um auxiliar ou
um espectador atento, pouco importa! Importante, para o escriba, era o perfil do
profissional de saúde que interessava às gentes da Província em tempo de Cólera. A
louvação ao profissional de saúde popular se explica através do seu perfil que faltava
aos credenciados doutores de província. Dificilmente um médico acompanhava o
acometido da forma indicada pelo relato. A arte de curar, segundo os arautos das gen-
tes, devia ser exercida com sacerdócio.

Apenas dois médicos, no Grão-Pará, Américo Marques Santa Rosa e João Florindo
Ribeiro Bulhões, eram declaradamente contrários à sangria e expressaram publicamente
as suas posições. As contestações de Santa Rosa a Silva Castro foram estampadas nas
páginas do Diario do Commercio. A reconstituição da polêmica em torno do “reinado da
lanceta” foi feita a partir dos trabalhos de Silva Castro e de Arthur Vianna e um ou outro
eco foi registrado pelo Treze de Maio.

Santa Rosa criticou Silva Castro pela irrestrita recomendação da sangria,
especialmente “[...] nos tapuios, e nos mestiços, que parecem tapuios [...]”, especialmente
porque: “[...] nada se perde em os fazer sangrar immediatamente, que se reconhecer
que a molestia os tem atacado, ainda mesmo que levemente seja” (SILVA CASTRO,
1855, p. 337).
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Segundo Santa Rosa:

[...] a sangria na generalidade dos cazos hé hum meio não só
inutil, senão perigoso; he uma arma terrível, que nas mãos do
povo ignorante póde tornar-se um instrumento de morte, por-
que só e dado á prudencia, e ao saber do medico reconhecer as
circunstâncias, em que a sua applicação he vantajoza. (Silva Cas-
tro, 1855, p. 335)

A proposição de Silva Castro foi julgada imprudente, pois, além de não surtir o
efeito desejado, provocava mortes por imperícia. Apesar dos alertas de Santa Rosa, a
lanceta reinou soberana em diversas vilas da Província. Silva Castro convidou o oponente
a escutar os cânticos de louvor das populações de Villa-Bella, Serpa, Barra, Rio Preto,
Melgaço e Breves entoados através de cartas enviadas aos periódicos da capital e à
Comissão de Higiene. Na verdade, as cartas, algumas vezes, louvam o Boletim elaborado
por Silva Castro, noutras referem a sangria como último recurso. Em caso de sucesso,
contavam os casos, mas estes eram raros.

Silva Castro fundamentou-se em estudiosos franceses para brandir os argumentos
contra Santa Rosa, mas o opositor não se intimidou e repeliu os argumentos. Santa
Rosa considerou que grande parte dos homens de ciência, citados pelo médico,
desconhecia a realidade vivida na Província. Argumentava que um método debilitante,
como a sangria, não deveria ser aplicado em coléricos, posto que a doença já os debilitava
em demasia. A guerra impressa nos jornais molestou as gentes da Província. Alguns
comunicados enviados aos jornais admitiam que ao sofrer “[...] os funestos effeitos de
uma epidemia cada cidadão deve apresentar ao publico suas observações [...] mesmo
que seja estranho à profissão medica” (Treze de Maio, n. 585, seg. 12.11.1855: 2.). Mas
as observações deveriam contribuir para retirar os coléricos da aflição e não para
atormentá-los. Seguidamente, muitos cidadãos atenderam ao chamado, mas cada opinião
e/ou sugestão publicada sofria crítica imediata. Todos terminaram enredados na
polêmica.

Apesar da polêmica dos médicos e do medo dos enfermos, a sangria foi praticada.
Francisco José Nunes, cirurgião reformado que atuou em Monsarás, declarou ter sangrado
mais de 450 pessoas, tirando sangue até quebrar a reação e o doente respirar com
desembaraço (Treze de Maio, n. 613, sab. 15.12.1855: 2).

As características das pessoas acometidas pela enfermidade (Quadro 1), de acordo
com as cartas enviadas ao Treze de Maio durante a epidemia; secundadas pelos dados
apresentados por Marques de Carvalho (1856); Silva Castro (1981, que veio a público
em 1855) a partir dos hospitais de caridade e de suas clínicas; e Vianna (1975, publicado
originalmente em 1906); indicam a profunda desidratação do enfermo. As características
do colérico “desaconselhavam” uma intervenção agressiva/invasiva, em paciente tão
debilitado. Se praticada a sangria, seria impossível “respirar com desembaraço”, como
indica Nunes (1855).
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QUADRO 1
Características de coléricoCaracterísticas de coléricoCaracterísticas de coléricoCaracterísticas de coléricoCaracterísticas de colérico

Área do corpo Aparência
ou ocorrências

Pele fria, lívida, azulada, arroxeada, pardacenta, enrrugada
Sono inquieto, interrompido por gemido
Olhos entreabertos, encovados, cercados por círculo preto, escuro
Ouvidos mocos, a ponto de “não dá fé de ninguém”
Nariz frio, entupido, com corisa
Rosto pálido, amarelado, fisionomia decomposta, espantada, aterrada
Dentes sangrando
Queixo cerrado
Boca fétida, hálito azedo
Garganta seca, pigarreando, fechada, não permitindo engolir
Apetite sem paladar, com sede
Estômago sensível, exalando arrotos azedos, provocando vômitos contínuos

de comidas, mucosidades e bilis com aparência de água de arroz
Ventre cólicas, cãibras, apresentando soltura avermelhada ou branca
Urina vermelha e expelida gotas
Regras suspensas ou aparecidas extemporaneamente
Peito apresentando dor pericordal
Tronco com sinais de abatimento e dor de pisadura, apresentando suores

frios, convulsionado
Braços curvados, fletidos pela cãibra
Mãos entorpecidas e frias
Unhas roxas
Pernas fletidas com cãibras

Inúmeros profissionais de saúde não-médicos também declararam utilizar-se do
método. Freqüentemente, comandantes de embarcações às voltas com o flagelo, ordenavam
a sangria dos passageiros. Silva Castro, em julho de 1855, declarava ter sangrado 25
coléricos, pois, como tantos outros médicos, adeptos da sangria, julgava que a cólera era
uma intoxicação, um envenenamento do sangue. O temor e o medo varreram a Província,
as lancetas pairavam como espadas sobre os coléricos.

Cabe observar que, segundo os ensinamentos de Chernoviz (1878), quando o pulso
era fraco e fácil de deprimir, a sangria era desaconselhada, mas não chegava a ser contra-
indicada. Entretanto, o esfriamento geral do corpo, o desmaio ou a fraqueza considerável,
dizia o mestre, “[...] impedem commummente a sangria” (1878, p. 911). Por que na
Província os conselhos de Chernoviz foram esquecidos? É o autor que oferece a resposta,
informando em sua obra que há quarenta anos, portanto no tempo da Cólera, a importância
da sangria era enorme, hoje (1878), embora os médicos reconheçam “[...] os felizes
effeitos que ella produz [...] estão longe de a considerar como o remédio universal”
(CHERNOVIZ, 1878, p. 912).

Fundamentos da sangria

Quais os fundamentos da sangria? É a pergunta que não quer calar, posto que a
prática da arte de curar que recomendava a sangria parecia “encomendar a alma dos
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coléricos”, ou seja, apressava a morte do enfermo para libertá-lo do flagelo da Cólera. A
dor de sangrar era, quase sempre, seguida de morte, diziam os oponentes da sangria.

Em sua defesa, os médicos adeptos da prática têm a seu favor os trabalhos realizados
na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Entre 1838 e 1862, nada menos que 25
candidatos ao título de doutor em Medicina apresentaram dissertações e proposições
sobre o Cholera Morbus. O fato comprova a importância da epidemia, sempre em pauta,
mas indica por outro lado à dificuldade dos profissionais em chegar a um acordo sobre o
assunto, ao mesmo tempo em que as incertezas os transformam em devotos das autoridades
médicas mundiais, sempre evocadas em seus trabalhos. Analisando o trabalho de Custódio
Luiz de Miranda defendido em 1838, pode ser encontrada a razão do uso da sangria, diz
o esculápio:

[e]m conseqüência de huma multidão de analyses sobre o sangue
dos Cholericos, feitas em Varsóvia, Berlin, Inglaterra, França e ou-
tros lugares, por Médicos e Chimicos abalisados, tem-se chegado a
estabelecer as seguintes proposições incontestaveis.
1ª. O sangue dos cholericos contém menos agoa que o sangue não
cholerico. Antes que a Chímica declarásse este facto, já tinha atrahido
a attenção dos práticos de todos os Paizes a espessura e a viscosida-
de d´este sangue; nenhum d´elles, em suas descripções, deixa de
notar a difficuldade, e mesmo a impossibilidade de obter este líqui-
do pela sangria, no período avançado da enfermidade; de notar igual-
mente, que era pouca a sorosidade, que se separava do coagulo.
Resulta pois das analyses de Mr. O´Shaugnessy, e do Dr. Thompson
d´Edimburgo, que em 1.000 partes do soro cholerico ha 854 d´agoa,
em lugar de 906. Que 100 partes de sangue cholerico contém 33,2
de soro, e 66,8 de coagulo, quando o coagulo sobre as mesmas
partes de sangue ordinário he de 27,8 o que nem faz a metade.
2ª. O sangue dos cholericos contem muito menos as substancias
salinas do que o sangue não cholerico. O carbonato alcalino tem
faltado algumas vezes absolutamente; os outros saes são diminuí-
dos de hum terço. Resulta das experiencias de Mr. Rayer, que o
sangue cholerico he menos oxigenavel, pois que o ar expirado por
hum cholerico, que apresenta signaes exteriores de asphixia, con-
têm consideravelmente mais oxigênio, que o ar expirado por huma
pessoa sã. Sabe-se, que o sangue cholerico, obtido pela sangria gasta
mais tempo para tomar a côr vermelha em contacto com o ar, do
que o sangue ordinário. Qual será pois a causa d´este defeito na
oxigenação do sangue? Mr. Rayer diz, que he necessario indagar, se
este defeito da hematose depende das qualidades do sangue primi-
tivamente alterado, tornando-se por isso de difícil oxigenação; ou
da falta da innervação, como acontece depois da ligadura do oitavo
par de nervos; ou da demora da circulação; ou finalmente de todas
estas causas reunidas. Porém Mr. Dalmas há de parecer que depen-
da precisamente da diminuição na quantidade dos saes, porque, diz
elle, a addição d´estes saes favorece e aviva a cor d´este liquido em
contacto com o ar.
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3ª. No sangue dos cholericos a quantidade de albumina he de mai-
or, que no sangue ordinário. Todos os chimicos são concordes a este
respeito. Conforme Mr. O´Shaugnessy, acha-se-ha sobre 1000 par-
tes de soro, 133 em logar de 78 de albumina.
A analyse chimica sobre os liquidos evacuados, e sobre as
mucosidades do canal intestinal mostra, que os elementos que faltão
no sangue, achão-se nestas materias, principalmente o soro, o car-
bonato alcalino e outros saes. (MIRANDA, 1838, p. 22-23.)

A sangria era um dos meios empregados pela chamada medicina revulsiva ou
derivativa que procura desviar humor, o elemento que produz a enfermidade. No caso, o
humor a ser desviado era o sangue – chamado de “humor vicioso”, “podre”, “fleumático”,
“melancólico”, ou “colérico” – que obstruía a circulação. (SANTOS FILHO, 1991,  p.
229) Como a cólera era considerada uma inflamação intensa, segundo as discussões à
época, a prática era demandada tanto por “contagionistas”, como por “infeccionistas”
correntes que tentavam explicar a existência da epidemia. Assim sendo, os médicos
obedeciam aos cânones da Medicina de seu tempo. Embora a obediência tenha conduzido
os enfermos ao cadafalso  (Charge 3).

Em 1855, no Grão-Pará, o número de habitantes chegava a 247.248
almas. Os médicos matriculados junto à comissão de saúde Pública
somavam 23. Havia um médico para cada 10.750 habitantes. Havia
também muitas divergências entre eles sobre o modo de tratamento. A
medicina oficial tentou desprezar o conhecimento popular na arte de
curar. Sem ele, no entanto, a mortalidade seria superior a 4.555, núme-
ro final de mortos, segundo as estatísticas sanitárias.
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Além do flagelo, a sangria

A Medicina exercida no Brasil, assim apresentada, parece poderosa, passa uma
idéia de profissionais que controlam os doentes, coléricos no caso, mas na verdade era
ciência frágil e embrionária, apesar das polêmicas. Os profissionais possuíam mesmo
uma escola clínica, tanto que os casos relatados se referem a experiências circunscritas.
Estas,  fruto de observação imediata, instantânea, consistindo na descrição dos sintomas
apresentados pelos pacientes que os procuram.

Baseada na filosofia humoral de Hipócrates, nos preceitos
anatômicos de Galeno, acrescida dos demais precursores grego-
romanos, revestida pelo arabismo e recomposta pela escolástica,
[...] transplantada para o Brasil após manipulação, revolvimento,
sedimentação ou mesmo estagnação nos cadinhos das escolas ibéri-
cas. (SANTOS FILHO, 1999, p.153)

A imagem acima pode ser hiperbólica, mas retrata a situação do Grão-Pará em
tempos de Cólera, onde a tecnologia em saúde mais adequada para tratar os coléricos era
a sangria. Conseqüentemente, a arte de curar sofreu com as limitações impostas pelo
ambiente, da ausência de condições materiais aliadas às deficiências de formação e cultura
dos profissionais. Muito embora na Província atuassem médicos formados no Rio de
Janeiro, em Salvador, em Louvain, na Bélgica, grande parte dos profissionais tinha seu
título de doutor expedido pela Fisicatura-mór (PIMENTA, 1997).

A disputa em torno da sangria passa pelos descaminhos da formação e pela dor
produzida pela epidemia que flagelou a Província, afinal o combate à Cólera ultrapassou
o campo da Medicina e imiscuiu-se na vida social desempenhando papel mobilizador,
dada a precariedade de recursos técnicos e a impossibilidade dos profissionais da arte de
curar em debelarem a catástrofe. Não se tratava de optar pela sangria ou não, mas de lutar
pela vida social, dada a desorganização produzida pela Cólera.
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15. Racionalidade médica homeopática e semiologia:
contribuição para a construção de uma diagnose do sujeito doente

Madel T. Luz, Maria F. Campello & Adriana de Freitas Velloso

Neste capítulo, propõe-se apresentar a semiologia da medicina homeopática como
uma “tecnologia” de construção de diagnose do sujeito doente. As idéias que serão
desenvolvidas nas páginas a seguir são resultados da linha de pesquisa “Racionalidades
Médicas e práticas em Saúde”, em desenvolvimento no Instituto de Medicina Social da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro há uma década. São desenvolvidos estudos
teóricos e empíricos no campo das ciências humanas e saúde (antropologia, sociologia,
história e filosofia da(s) medicina(s), buscando comparar distintas racionalidades de
sistemas médicos complexos, por nós conceituados como racionalidades médicas, ao
estilo de um tipo ideal weberiano).

Construímos a categoria a partir da definição de cinco dimensões estruturadas
necessariamente constitutivas de uma racionalidade médica, a saber: uma morfologia
humana (ou “anatomia”, em nossa cultura médica), uma dinâmica vital humana (entre
nós denominada fisiologia); uma doutrina médica explicativa do que é doença, sua(s)
origem(s) ou causa(s), do que pode ou não ser tratado medicamente, e o que é tratamento;
um sistema diagnóstico e um sistema terapêutico. As hipóteses básicas do projeto são que
há mais de uma racionalidade médica em nossa cultura contemporânea, que essas
racionalidades coexistem, às vezes de forma conflituada, às vezes pacificamente, outras
paralelamente, freqüentemente de forma híbrida, em função de escolhas pragmáticas dos
profissionais em busca de eficácia.

A partir de aprofundamento teórico de quatro sistemas médicos (medicina
homeopática, medicina tradicional chinesa, ayurvédica, e a própria biomedicina) pudemos
iniciar o estudo comparativo das dimensões previamente estabelecidas, entre as quais
predominantemente a diagnose e a terapêutica, devido ao seu caráter de intervenção, de
prática, buscando estabelecer as características típicas de cada sistema.

Chamou-nos a atenção, no caso da homeopatia, que a diagnose homeopática difere
em muito da efetuada pela biomedicina, buscando identificar desequilíbrios do sujeito
que se traduzem em sintomas característicos do mesmo. Para construir esse tipo de
diagnose, a homeopatia se ampara num tripé de procedimentos técnicos e discursivos em
que a semiologia (homeopática, bastante peculiar), a anamnese e a narrativa do sujeito
doente na consulta levam a estabelecer a dupla diagnose de seu desequilíbrio vital e do
medicamento que poderá reequilibrá-lo. Um misto de tekné, intuição e raciocínio lógico
(e analógico) compõem o aspecto discursivo no plano do saber desta “tecnologia”. Porém,
o elemento básico que fornece a matéria-prima para o estabelecimento da diagnose é o
discurso do sujeito. E este está na dependência da relação médico-paciente, do vínculo
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que se estabelece na consulta, através da escuta que o médico homeopata deve
necessariamente instituir com seu paciente, sob pena de não conseguir chegar ao objetivo
básico de seu atendimento: construir a diagnose de seu paciente.

Nosso objetivo com este estudo, é evidenciar, portanto, através de subsídios da
doutrina médica homeopática e de entrevistas realizadas com homeopatas e seus pacientes,
além de observação participante1, que a semiologia homeopática pode ser caracterizada
como um conjunto de conhecimentos e procedimentos técnicos que se constituem em
“ferramentas” para a diagnose de sujeitos doentes. Poderíamos dizer que, como
conseqüência do uso instrumental desta prática, a semiologia homeopática pode ser vista
como uma “tecnologia” diagnóstica expressiva desta racionalidade médica.

Por que diagnosticar o sujeito doente e não doenças? A resposta para essa pergunta
nos remete ao grande divisor de águas teórico que representa a racionalidade médica
homeopática face à medicina ocidental contemporânea (ou biomedicina). A primeira
parte de uma cosmovisão vitalista, através da qual o homem é percebido como totalidade
dinâmica e harmônica (ou desarmônica). A segunda afirma uma cosmovisão mecânica
inspirada na física clássica na qual o homem é pensado como um autômato complexo,
através das partes inter-relacionadas que o compõem (LUZ, 1988;1997). Resulta desta
distinção a diferença de objeto de diagnose destas duas racionalidades.

Semiologia homeopática: uma “tecnologia” vital?

Samuel Hahnemann, fundador da homeopatia, ao conceber no fim do século XVIII
um princípio geral para a terapêutica alicerçado na denominada “lei dos Semelhantes”,
deparou-se com a necessidade de desenvolver uma técnica que o levasse à prescrição
homeopática. O primeiro desafio foi criar uma matéria médica diferente das existentes
que refletisse a ação das substâncias sobre sujeitos sãos, fugindo às observações, opiniões
e teorias da ação das drogas sobre os enfermos de sua época. Do seu ponto de vista,
sabendo que sintomas as substâncias produziriam em indivíduos sadios, seria possível
tratar as enfermidades segundo o princípio da semelhança entre sintomas do enfermo e
da pessoa hígida. Buscando comprovar sua teoria, experimentou variadas substâncias em
si mesmo, em familiares, alunos e colegas, registrando sistematicamente os sintomas
manifestados e as condições sob as quais ocorriam.

Hahnemann entendia sintoma como toda e qualquer evidência de enfermidade,
modificações de estado anterior hígido, expressão da perturbação da ação do princípio
vital, perceptível ao paciente, aos que o cercam ou ao médico, de forma que nenhum
fenômeno fosse deixado de lado, e que a totalidade das manifestações sintomáticas fosse
o fundamento da prescrição homeopática.

Os sintomas podem ser organizados em dois grandes grupos: sintomas subjetivos e
objetivos. Os sintomas subjetivos são aqueles percebidos apenas pelo doente, tais como
as sensações mórbidas físicas e mentais que não se expressam externamente por qualquer
tipo de sinal. A biomedicina mostra-se muito pouco interessada nesses sintomas. Na
homeopatia, ocupam lugar de destaque e relevância por serem a expressão mais direta do
estado interior desarmônico do sujeito e permitem ao médico ver a enfermidade segundo
o ponto de vista do paciente. Para se ter uma idéia da importância dos sintomas subjetivos
na prescrição homeopática, tomemos como exemplo o sintoma insônia em dois pacientes
que igualmente apresentam dificuldade em adormecer. A simples revelação da existência



Madel T. Luz, Maria F. Campello & Adriana de Freitas Velloso

233

de insônia inicial não possibilita o diagnóstico homeopático, a menos que seja
acompanhada da modalização2, possível apenas pelo relato do paciente de que um sofre de
medo de morrer, caso adormeça, enquanto o outro resiste ao sono para que não o assaltem
pesadelos de guerra ou de batalhas intermináveis. Os sintomas subjetivos bem
modalizados levam com segurança ao diagnóstico medicamentoso e, quando ocorre sua
falta, como nos casos de lactentes ou pacientes em estados comatosos, a tarefa diagnóstica
é bem mais difícil.

Já os sintomas objetivos, são a expressão da enfermidade por meio de sensações e
funções daquela esfera orgânica, assim como possíveis alterações estruturais, que se
revelam ao médico e aos que cercam o doente. Assim definidos os sintomas, reforça-se,
mesmo no âmbito do sintoma objetivo, a grande importância dada à subjetividade do
paciente, expressa nas sensações e alterações funcionais da área acometida de maneira
perceptível, ou seja, que se revelam aos sentidos do observador. A definição
hahnemanniana sugere, também, a idéia de que a totalidade dos sintomas – expressão
exclusiva da homeopatia – deve ser considerada na diagnose.

A totalidade pode ser observada em dois sentidos. No sentido de o conjunto dos
sinais e sintomas perceptíveis representarem a enfermidade e no sentido da totalidade de
cada sintoma individual. Esse último sentido se refere à percepção de um sintoma como
mais do que um evento isolado, considerando-o como um evento com sua história, sua
origem, sua sede, seu curso e suas peculiaridades 3. Em geral, durante a tomada do caso,
é comum ter-se em mente uma classificação prática dos sintomas, como: gerais, particulares
e comuns, pois numa segunda etapa da consulta esta sistematização facilita a análise do
caso, especialmente as generalizações das modalidades, como se verá mais à frente. O
processo lógico da investigação homeopática comporta, além dos sintomas objetivos,
também a subjetividade do sujeito que sofre, de forma que no exame do paciente, e mais
especificamente na anamnese homeopática, prioriza-se a narrativa que revela a visão do
paciente de seus transtornos, como veremos mais adiante.

Existe, porém, um tipo de sintoma que não podemos considerar nem estritamente
subjetivo nem tampouco objetivo. Trata-se da dordordordordor. Na biomedicina, a dor serve
primordialmente para orientar e sugerir a direção a ser tomada nas investigações por
métodos físicos e laboratoriais cujos resultados levam à descoberta das causas tangíveis
da doença e o caráter e a localização de suas lesões. Como instrumento semiológico
homeopático, a dor aparece na interface do sofrimento físico e mental. Os diferentes
tipos de dor e as variações de sua intensidade são percebidos exclusivamente pelo paciente,
porém as evidências de sua presença manifestam-se no olhar, na vocalização e na mímica
e expressão da face e do corpo. A dor espontânea e a dor sentida à palpação desempenham
o papel de subjetividade objetivável, conferindo maior segurança aos diagnósticos
homeopáticos de um modo geral, facilitando a investigação nos casos que não se conta
com a colaboração de um paciente falante.

Um outro aspecto muito importante de ser comentado sobre a totalidade
sintomática é que ela é mais do que a simples reunião de seus sintomas constituintes. Ela
encerra a arte de conjugar os sintomas perceptíveis e subjetivos segundo uma idéia ou
arranjo que os une de modo particular, conferindo-lhes um caráter de unidade – é a
unidade da totalidade. A singularidade presente em cada um dos sintomas ou fenômenos,
que faz com que digamos pertencerem a um só sujeito, esta é a expressão da unidade. É
ela que permite que o homeopata diga estar tratando deste sujeito em particular e não de
um outro. Quando esse arranjo é feito com os sintomas da matéria médica, de um dado
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medicamento, passa-se a identificar uma imagem para esta substância, do mesmo modo
como somos capazes de identificar a personalidade de um amigo. Dito, de outra maneira,
pode-se entender que há uma correspondência entre as manifestações dos fenômenos, de
um mesmo medicamento ou entre os sintomas do paciente, que se relacionam
analogicamente, segundo um princípio subjacente. Esse princípio subjacente é a própria
força vital, que desequilibrada, manifesta-se. A verdadeira totalidade homeopática é uma
obra de arte, construída a partir de matéria bruta, trabalhada pela racionalidade
homeopática, portanto também identificada como totalidade lógica.

A semiologia homeopática pretendendo conhecer o sujeito doente, busca também
conhecer características denominadas gerais. Elas dizem respeito ao tipo de sono; às
preferências e aversões aos vários sabores e tipos de alimentos; à sua sensibilidade, ou
não, ao frio, ao calor, à umidade, à secura. Enfim, são manifestações idiossincrásicas que
não constituem queixas, necessariamente, mas que tipificam o sujeito.

Outro conceito desenvolvido por Hahnemann para melhorar a prática diagnóstica
medicamentosa homeopática foi o sintoma característico4. O característico é o conjunto
dos sinais e sintomas mais notáveis, singulares, incomuns e peculiares do caso. É uma
generalização generalização generalização generalização generalização deduzida logicamente a partir dos sintomas particulares do paciente,
mais do que dos sintomas comuns da enfermidade. A utilidade conferida ao característico
consiste, uma vez que o médico está familiarizado com ele, em acelerar a realização do
diagnóstico por indicar um grupo mais limitado de medicamentos da matéria médica
que o contenha, a partir dos quais vai buscar aquele que melhor corresponda à totalidade
lógica do caso. Funciona como um sintoma diretor e em muitos casos se compõe de mais
de um sintoma.

Parece que Hahnemann, ao elaborar o conceito de sintoma característico, o fez
percebendo que a totalidade sintomática é um ideal nem sempre alcançado. A narrativa
do paciente compõe-se de fragmentos, como a localização de uma sensação, que não
podem descrever; ou a descrição de uma sensação que não pode relatar as circunstâncias
de aparecimento etc. A totalidade, tanto do sintoma individual como do caso (como um
todo), deve ser buscada para que se alcance o melhor substrato a partir do qual se construirá
a imagem do medicamento.

Boenninghausen, discípulo direto e dileto de Hahnemann, propôs o uso do critério
analógico para completar a totalidade de um sintoma individual. Pela observação das
modalidades nos sintomas de um mesmo medicamento ou caso, Boenninghausen
descobriu, pela experiência, que muitas, se não todas as modalidades eram gerais em suas
relações, não se limitando a um sintoma particular, podendo ser generalizadas para os
demais sintomas, constituindo-se assim em modalidade do sujeito. Assim, seria sempre
possível ao médico construir uma totalidade integrada, mesmo com sintomas incompletos.

Em resumo, a totalidade sintomática pode variar da totalidade numérica dos
sintomas da experimentação ou de um caso, passando por um processo de síntese
qualitativa, à totalidade lógica construída artisticamente, chegando até a uma pequena
combinação de sintomas, os mais característicos do medicamento ou do caso.

Para que o quadro fique completo, é necessário, assim como na biomedicina, saber
sobre os acometimentos pregressos e familiares; mas sempre com esta peculiaridade
homeopática da modalização. Somente por meio desse histórico pode-se identificar a
evolução da enfermidade e acompanhar o progresso do tratamento. O relato, porém, não
estará completo se não se conhecer os hábitos e vícios do paciente, dieta, atividade física.
E, finalmente, as características do intelecto e do afeto devem ser conhecidas; como o
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sujeito vê o mundo e se percebe no mundo ambiental, social, familiar, profissional e
como interage nele e com ele.

A história de vida do paciente importa para que o homeopata conheça as
circunstâncias que envolvem o aparecimento dos sintomas subjetivos e possa julgar se
são manifestações esperadas, condizentes com a situação (e portanto não homeopáticas,
já que dizem respeito à generalidade humana) ou se, ao contrário, são peculiares, raras ou
estranhas (e portanto homeopáticas, já que caracterizam aquele indivíduo como singular
perante sua espécie).

A anamnese homeopática: uma consulta da escuta

Diante da visão homeopática de sinais e sintomas, como proceder à anamnese do
paciente para a realização da diagnose e prescrição do medicamento homeopático?
Primeiramente é fundamental saber o que buscar no exame, onde e como. Na anamnese
homeopática, os objetivos são o diagnóstico do sujeito doente e o diagnósticodiagnóstico do sujeito doente e o diagnósticodiagnóstico do sujeito doente e o diagnósticodiagnóstico do sujeito doente e o diagnósticodiagnóstico do sujeito doente e o diagnóstico
medicamentosomedicamentosomedicamentosomedicamentosomedicamentoso e não o diagnóstico da doençadiagnóstico da doençadiagnóstico da doençadiagnóstico da doençadiagnóstico da doença. Este último pode ser parte do
exame realizado pelo médico homeopata, mas deve-se ter claro que se trata de uma
tecnologia diagnóstica diferente, com um objetivo igualmente diferente. O diagnóstico
de uma doença baseia-se, principalmente, em sinais físicos, testes e reações apreendidos
com o auxílio de instrumentos de precisão. As informações assim colhidas apontam para
o prognóstico e para o tratamento auxiliar do caso, sendo úteis também para indicarem
com maior precisão a base anatômica e a localização correta dos sintomas.

Já o diagnóstico homeopático investiga todos os fenômenos considerados sintomas,
e dentre estes, fundamentalmente, aqueles percebidos exclusivamente pelo paciente, mas,
também, embora menos freqüentemente, aqueles perceptíveis pelos sentidos do médico
ou de outras pessoas.

Ao primeiro contato com um paciente, o médico homeopata procura colocar-se da
maneira que melhor fará com que o paciente se sinta à vontade diante dele. Dada a grande
diversidade psicológica, etária e da natureza do sofrimento dos pacientes, pode-se dizer
que a disposição ideal do médico passa por estar ele na condição compassiva de escuta da
demanda do outro, seja esse outro quem for. Deixar o paciente expor suas necessidades de
cuidado numa atmosfera acolhedora é o primeiro passo para estabelecer-se uma relação
de confiança e de intimidade entre os dois. Muitos seriam os atributos desejáveis de
quem cuida, como serenidade, simpatia, seriedade no propósito, simplicidade e humildade,
mas, respeitando-se as virtudes e limitações de cada um, pode-se dizer que manter uma
postura natural e de respeito ao sofrimento do paciente é suficiente para que aquele que
busca ser cuidado possa abrir-se a esse respeito.

No processo diagnóstico homeopático, o paciente é instado a falar livremente sua
história, numa narrativa espontânea dos seus sofrimentos físicos e mentais. O médico
deve intervir o mínimo possível nessa primeira parte da consulta, fazendo-o apenas no
intuito de levar o paciente de volta ao relato, caso se afaste com afirmações digressivas
consideradas irrelevantes. Deve cuidar para não cortar o relato do paciente com perguntas
diretas, e também para não “colocar palavras” em sua boca. Pacientes “novatos” na
homeopatia discorrerão melhor suas histórias se receberem uma pequena explicação
sobre os objetivos do exame homeopático e se perguntados sobre como e quando seus
problemas começaram, pedindo-se para descreverem suas sensações.
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Numa segunda etapa da consulta, deve-se analisar, completar, corrigir e interpretar
as afirmações feitas de “acordo com os princípios da sintomatologia homeopática”. Um
exemplo de “correção” tem-se no caso do paciente descrever uma sensação dolorosa
como de pontada, mas ao explicar com outras palavras, diz ser uma “sensação como se fosse
uma ferroada de abelha”. Nesse caso, o médico corrige o termo para sensação de ferroada
e não de pontada, pois é o termo mais fiel à sensação vivida pelo paciente. Aqui, o sentido
usado para “completar” significa perguntar de modo a esclarecer o relato sobre cada
sintoma quanto a sua localização, sensação e modalidades. Quanto a “interpretar”, o
termo refere-se à percepção daqueles sintomas do caso que melhor refletem o princípio
subjacente aos sintomas – um princípio que relaciona todos os sintomas analogicamente
– e eleição dos mesmos para a constituição da totalidade lógica do caso.

De posse do relato completo do paciente e/ou de familiares e amigos e de suas
próprias observações, o médico está apto a trabalhar na análise e síntese desse material.
O processo da análise se dá pela classificação dos sintomas gerais, particulares e comuns.
Os sintomas gerais e indefinidos, como falta de apetite, dor de cabeça, cansaço, sono
perturbado, sensação de mal-estar etc., devem ser completados, e se não for possível,
serão pouco considerados, já que se vê em quase toda enfermidade e todo medicamento
sintomas com tal caráter geral. A síntese resulta da eleição dos sintomas que melhor
expressam a totalidade sintomática, refletindo a individualidade do paciente em
sofrimento. A eleição dos sintomas detém-se naqueles generalizáveis, segundo o método
de Boenninghausen, e nos sintomas característicos de natureza física e mental. A seguir,
comparam-se os sintomas eleitos do paciente com os sintomas da matéria médica,
escolhendo-se o medicamento que mais se assemelha ao caso.

O exame físico do paciente, por sua vez, é uma etapa que deve ser realizada
meticulosa e sistematicamente. Hahnemann foi um minucioso examinador dos pacientes,
de forma a apreender características peculiares das partes dos mesmos. Os sintomas
característicos assim colhidos desempenhavam papel fundamental na escolha do
medicamento, nos casos em que o paciente não podia se expressar, contando-se apenas
com o relato de terceiros. Também atuavam conferindo segurança à prescrição, quando
escolhidos para compor a totalidade lógica dos sintomas, em conjunto com os outros
sintomas subjetivos.

Quanto ao diagnóstico medicamentoso, o homeopata dispõe de dois “instrumentos”
para estabelecê-lo: as “matérias médicas” e os “repertórios”. As primeiras contêm a
descrição de todos os medicamentos, através da explicitação da totalidade dos sintomas
obtidos tanto através da experimentação no homem são (patogenesias), quanto através
do conhecimento toxicológico (por ocasião da ingesta, acidental ou não, das substâncias
potencialmente medicamentosas, em doses maciças – que se opõem às doses
infinitesimais, homeopáticas). Os repertórios são a compilação dos sintomas
homeopáticos (modalizados) com a indicação dos medicamentos que os apresentam.

Existem algumas técnicas de “repertorização”, ou seja, maneiras de se utilizar os
sintomas disponíveis nos repertórios, a fim de se obter as indicações medicamentosas
possíveis, dentre as quais será eleito o medicamento a ser administrado ao paciente.
Essas técnicas, em linhas gerais, variarão de acordo com os sintomas homeopáticos
obtidos durante a anamnese do cliente e da compreensão que o homeopata pode fazer
deles. Sintomas que estejam muito bem modalizados e que sejam muito característicos,
muito peculiares àquele sujeito podem ser considerados pelo homeopata como sintomas
diretores da repertorização. Isto significa que o médico entendeu serem esses sintomas
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os mais individualizantes do caso e que eles deverão estar presentes no universo de
medicamentos possíveis a serem administrados ao sujeito doente em questão. Por outro
lado, pode-se estar diante de uma situação em que não haja “hierarquia” entre os sintomas
obtidos durante a anamnese do paciente. Neste caso, o médico pode considerar que a
totalidade dos sintomas deva estar presente no universo dos medicamentos a serem obtidos
pela repertorização.

O que chama a atenção nesta técnica peculiar à homeopatia, além de sua
compreensível estranheza para o não homeopata, é que ela mostra outra distinção com
relação à medicina ocidental contemporânea: a escolha do medicamento. A racionalidade
médica homeopática, para alcançar seu objetivo terapêutico, necessita estabelecer um
diagnóstico medicamentoso compatível com o diagnóstico de seu paciente. Isto implica
em que o medicamento a ser escolhido deve atender às mesmas exigências de modalização
e individualização que o sujeito a ser tratado. A Lei dos Semelhantes, assumida como tal
na doutrina homeopática, impõe tal esforço de aproximação entre os sintomas
homeopáticos do paciente e os sintomas patogenéticos. A escolha do medicamento para a
biomedicina está relacionada à sua estratégia terapêutica, que tem como foco a doença e
não mais o sujeito (exceto pelas variações de peso e idade). Significa dizer que, de acordo
com esta racionalidade, o médico deverá escolher o medicamento não em função das
características do paciente, mas em função dos protocolos previamente estabelecidos
para o tratamento da doença diagnosticada em questão.

Dada a complexidade de seu objetivo semiológico, o homeopata não tem a pretensão
de concluir o seu trajeto na primeira consulta. O tratamento homeopático requer um
percurso, ao longo do tempo, para que tal complexidade seja alcançada. Existe uma
demanda de tempo, tanto para que o paciente se sinta à vontade para expor suas
idiossincrasias, quanto para que se possa perceber todas as modalidades que concorrem
em cada um dos fenômenos. Também o homeopata precisa construir a unidade na
totalidade dos sintomas apresentados; precisa perceber o que é homeopático no caso, isto
é, individualizante, indicativo de uma maneira individual de padecer. Isto não quer dizer
que um diagnóstico “provisório” não possa ser estabelecido. Nos casos agudos, em que
uma rápida intervenção se faz necessária, um diagnóstico, ainda que circunstancial, tem
que ser feito, para que o medicamento mais indicado seja escolhido.

Um olhar sobre a prática clínica do homeopata

O primeiro passo dado pelo homeopata, no sentido de estabelecer o diagnóstico, é
percebido na consulta homeopática. Os pacientes costumam relatar que o médico quer
“saber tudo da vida da pessoa”; ele ouve seu paciente com atenção. Estamos diante de uma
clínica da escuta. Não de uma escuta em que o livre fluxo do pensamento do cliente e suas
associações de idéias e atos falhos são o foco, como no tipo de escuta da psicanálise, por
exemplo. Mas uma escuta que, através do relato espontâneo do paciente, visa preencher
uma série de “quesitos” necessários à “construção” de uma unidade a ser tratada: o
sujeito doente.

De acordo com a doutrina homeopática, seus médicos entendem que “enfermidade
e indivíduo são um todo que se manifesta através de sintomas”. Os homeopatas concordam
que existem sintomas de maior hierarquia, que correspondem aos “sofrimentos mais
profundos”; são os chamados sintomas mentais, mais relacionados aos padecimentos
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pessoais, que tanto podem ser sintomas do intelecto, quanto do afeto. Os sintomas físicos,
porém, podem adquirir hierarquia maior com relação aos sintomas mentais, quando as
manifestações orgânicas têm caráter raro, estranho ou peculiar e os sintomas intelecto-
afetivos são comuns, não individualizantes.

Durante a anamnese, o homeopata interroga e estimula o paciente, para que este
fale de seus medos, suas angústias, suas aflições, a fim de “conhecer a pessoa”. Estes
médicos, de um modo geral, dizem buscar em seus pacientes aquilo que os faz sofrer, suas
sensibilidades. Eles entendem, também, que o paciente deve ser conhecido em sua
totalidade, mas principalmente no que se refere “aos seus sofrimentos e às suas
vulnerabilidades”. Estas podem estar relacionadas tanto a fatores físico-ambientais, quanto
a fatores emocionais. A noção de indivíduo, portanto, para estes médicos, é de “um todo:
físico, mental, emocional, espiritual”; e que quando adoece, é acometido, também, em
sua totalidade.

Considerando o homem um ser único, unidade, totalidade individualizada,
entendem que o paciente sempre estará falando de si, seja através dos sintomas físicos,
dos seus padecimentos, das suas queixas, seja através da expressão verbal, do relato
destas queixas; são maneiras diversas de falar sobre a mesma coisa: sua individualidade.
Neste aspecto é importante a espontaneidade do relato, para que o paciente possa mostrar-
se ao médico, para que possa revelar-se, sem interferências, sem distorções.

Investigação dos sintomas; acolhimento das queixas dos pacientes

As observações registradas pelo médico demandam um estado de atenção e alerta,
no qual seus sentidos, incluindo a intuição, são os instrumentos necessários à apreensão
dos fenômenos. Hahnemann deteve-se em instruir seus seguidores quanto à postura do
examinador, dando especial importância à ausência de preconceitos. Novamente este é um
princípio ideal que só pode ser alcançado parcialmente, mas que aponta para um aspecto
muito importante da anamnese do paciente do qual depende diretamente a prescrição
medicamentosa. Buscar manter a mente livre de preconceitos de todos os tipos é uma
disposição geral para quem examina, para que possa perceber as mais sutis manifestações
da enfermidade, seja no relato do paciente ou em seu próprio exame.

Alguns homeopatas revelam não se aterem muito às regras para proceder à anamnese,
somente “àquelas regrinhas básicas da homeopatia”, as quais, no entanto, não dizem
quais são. A preocupação é deixar o paciente “fluir”, mostrar o que veio fazer, mostrar,
sobretudo, o que está procurando. Para alguns dos entrevistados, o que dá maior prazer
de trabalhar é perceber esta procura, entendida como uma motivação interior de busca
(de algo que muitas vezes o paciente nem sabe o que é).

A valorização do que o paciente traz como queixa é unânime entre os médicos; é o
paciente quem dá o tom da consulta. Ou seja, o direcionamento da investigação se dá a
partir do que o paciente traz como demanda. Por isso dizem não existir fórmula para a
anamnese; ela depende da maneira como o paciente se coloca, como revela, ou não, seus
padecimentos. Daí entenderem que a condução da anamnese é intuitiva; é necessário que
o homeopata perceba o fluxo do paciente, para acompanhá-lo, estimulá-lo e compreendê-
lo. A postura de “deixar o paciente fluir” é uma tônica no discurso dos médicos
homeopatas. Diz respeito tanto à espontaneidade do relato, quanto a não inquirir o
paciente sobre o que ele ainda não está querendo falar a respeito de si.
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Isto não quer dizer que deixem de priorizar os sintomas mentais, os quais estão
sempre querendo detectar, em virtude do entendimento que fazem de indivíduo, saúde e
cura. Muitas vezes, aguardam uma brecha no discurso do paciente, para tentarem entrar
nos aspectos mais individuais, a fim de perscrutarem os sintomas mentais. Mas declaram
que se o paciente, naquele momento da consulta, só traz sintomas físicos, estes serão
modalizados a fim de se eleger um medicamento. Entendem que isto não é o ideal, mas
afirmam que a individualização também se faz através dos sintomas físicos. É importante,
aqui, a ressalva do “naquele momento”, pois como o tratamento não se esgota numa
única consulta, os médicos podem aguardar para, numa outra oportunidade, investigarem
os sintomas mentais.

O discurso dos médicos revela dois eixos fundamentais com os quais trabalham na
condução da anamnese. Um é o de que “o importante é o que o paciente traz”, importante
é deixá-lo falar; se ele só quiser se queixar de suas dores físicas é isso o que vai ser
investigado. O outro é o de estar sempre tentando “pegar os sintomas mentais profundos”
(aqueles que, no entendimento dos homeopatas, podem revelar a singularidade daquele
sujeito com maior acuidade). Estas são posturas que às vezes parecem antagônicas, mas
podem ser conciliadas. Elas têm o ponto de convergência no próprio processo terapêutico.
Durante este processo, a investigação dos sintomas físicos – que precisam ser modalizados,
individualizados – coloca o paciente numa determinada posição, que o obriga a observar-
se e expor-se; dificilmente deixará de falar de si, em algum momento do tratamento.

A escuta e o estímulo à fala do paciente

Os homeopatas revelam, em suas entrevistas, que enquanto o paciente está “se
colocando”, dizendo o que não consegue falar com mais ninguém, o médico deve mostrar-
se sensível: não anotar, estar em ligação com a pessoa, para que não seja cortado o fluxo.
Do contrário, o paciente terá a impressão de que não foi compreendido.

Se o paciente, em sua primeira consulta, está falando de uma mancha na pele, e o
médico insistentemente pergunta sobre seus medos, por exemplo, isto pode amedrontá-
lo, inibi-lo, incomodá-lo ou mesmo afugentá-lo. A conclusão a que chegam os homeopatas
é que devem estar aliestar aliestar aliestar aliestar ali, para entender o que o paciente deseja de seu médico e não querer
que ele se amolde ao que seria um modelo de paciente ideal. O mais importante é entender
o paciente. O discurso de alguns homeopatas evidencia como se colocam diante de seu
paciente: seus sentidos estão em alerta, para captar as sutilezas de seu cliente, a fim de
auxiliá-lo em sua busca. É a valorização de uma postura que exige um aguçado lado
“artístico” do médico. Os sentidos do terapeuta estão postos em alerta, para captar os
indícios que sinalizam os desequilíbrios mais profundos daquele indivíduo. Vê-se, então,
a postura semiótica indiciária, no dizer de Ginzburg (1990), posta em marcha. Ilustrando
a condução da anamnese, descrevemos a observação de uma consulta:

Inicialmente, o médico deixa o paciente falar. Começa a consulta
perguntando o que trouxe o paciente à homeopatia. É uma pergun-
ta bastante aberta; não perguntou onde dói, nem o que incomoda.
Esta maneira de iniciar a consulta permite que o paciente responda
coisas diferentes de um transtorno físico. A partir do que ele fala, o
médico faz perguntas a respeito da localização, do tempo de insta-
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lação, ao que associa tal incomodo etc. sempre balançando a cabe-
ça, fazendo suas anotações e dizendo “ahan” (como para mostrar
que está acompanhando o relato, mesmo enquanto anota). Depois,
se ele não tiver falado espontaneamente sobre aspectos mentais
como sonhos, medos, sensibilidades, o médico pergunta a esse res-
peito. É bom ressaltar que o homeopata mantém uma atitude bas-
tante tranqüila, sentado corretamente na cadeira, postura ereta, ges-
tos suaves: quando não está anotando, solta a caneta e deixa as mãos
postas sobre a mesa. Ás vezes faz alguma marcação no que já ano-
tou; registra com as palavras do paciente as definições que este dá
de si. Mantém um olhar atento, às vezes aperta um pouco os olhos
(como que aumentando ainda mais a atenção para o relato). Na
maior parte do tempo, olha nos olhos do paciente. Sorri. Estimula
que fale de si, que esclareça alguns pontos, às vezes exclamando
algo como ‘que interessante’.

Na consulta observada, o paciente era muito falante. O médico não o interrompia,
deixava-o falar. Nas pausas do paciente, perguntava “o que mais” ou algo pertinente ao
assunto em questão. Quando percebeu que o tempo de consulta estava se esgotando,
perguntou ainda sobre os medos do paciente, ao mesmo tempo em que, tranqüilamente,
com gestos suaves e silenciosos, pegou o estetoscópio e aparelho de pressão. Fez anotações,
riu das observações que o paciente fez de si – é bom que se diga que não era um sorriso de
crítica, nem de preconceito; riu de maneira amistosa.  Levantou-se, aferiu a pressão
arterial e auscultou o pulmão do paciente. Ao mesmo tempo em que examinava mucosas,
pediu que falasse dos sonhos. Palpou o pulso. Comentou que achava interessante o tema
recorrente do sonho. Sentou-se e guardou os aparelhos, sempre com muita tranqüilidade,
inclusive no tom de voz. Fez mais anotações no prontuário e enquanto o paciente ainda
falava dos sonhos, prescreveu e carimbou. Neste momento, tomou a palavra e disse que
com certeza mais, só que na próxima consulta. Afirmou que ele e o paciente estavam
começando o tratamento. Com isto, enfatizou o papel do paciente na terapêutica que
estava dando início, junto com seu médico. Explicou como tomar a medicação e avisou
que se precisasse poderia vir antes da consulta seguinte.

Esta forma de se relacionar com o paciente e de conduzir a anamnese, se não for
absolutamente fidedigna ao que ocorre no seu dia-a-dia, dada a presença do observador,
ao menos é aquela que o médico concebe como sendo a forma ideal, aquela que possibilita
alcançar os fins aos quais se pretende como médico homeopata. E que, portanto, é a
conduta que busca assumir, com maior ou menor êxito, na sua prática cotidiana.

O médico, nitidamente, deixa o paciente à vontade para falar; mostra-se interessado,
atento; mantém uma postura cordial e receptiva. Pudemos perceber algumas sutilezas de
comportamento neste sentido: olhar o paciente nos olhos; apertar os olhos para
“compreender” melhor o que o paciente lhe fala; sorrir nos momentos engraçados, de
maneira amistosa e até certo ponto “cúmplice”; comentar que considera interessante,
quando o paciente fala de coisas íntimas e singulares, como o conteúdo dos sonhos; evitar
gestos bruscos e barulhentos, que tirem a atenção do paciente para seu próprio relato. O
efeito que isto     parece produzir é que o paciente sente-se, efetivamente, acolhido, tendo
encontrado um espaço para colocar seus medos, suas aflições.
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Devemos dizer, ainda, que nem todos os médicos demonstram a mesma serenidade
durante a consulta, como pudemos perceber nas observações de conduta realizadas. Uns
são mais ansiosos, não se alongando tanto em cada questão colocada pelo indivíduo;
tendem a ser mais objetivos, mais sucintos. Isto não quer dizer, todavia, que deixem de
buscar os aspectos característicos dos sintomas apresentados, nem de ampliar o âmbito
da investigação, sobretudo com relação aos sintomas mentais. Nas consultas assistidas,
quando estes sintomas não apareceram espontaneamente, foram perguntados – o que
diferia era a forma mais ou menos direta de fazê-lo. Percebemos que os chamados sintomas
gerais também são sempre questionados: aspectos relacionados ao clima, à mudança de
temperatura etc.

Relação médico-paciente na homeopatia: seu papel no estabelecimento da
semiologia

Tendo em vista que o objeto e objetivo da semiologia homeopática é o sujeito enfermo,
que para se alcançar o diagnóstico deste sujeito uma gama extensa de informações a
respeito dos sintomas precisa ser obtida, e que a investigação dos mesmos se faz
prioritariamente através da anamnese – que implica no relato do paciente – ressalta daí
o papel da relação médico-paciente no estabelecimento de uma semiologia adequada a
uma correta diagnose homeopática.

O tipo de relação que se estabelece, a partir das necessidades diagnósticas e
terapêuticas da própria racionalidade homeopática, faz com que o paciente sinta que seu
médico se preocupa com seu caso, se preocupa com ele como um indivíduo (e não com a
doença). A característica da semiologia homeopática que permite este tipo de percepção,
por parte dos pacientes, é o fato do médico “perguntar sobre tudo”. Este “perguntar sobre
tudo” corresponde à vivência de uma anamnese inicial detalhada e de grande amplitude,
que abarca tanto os sintomas físicos, quanto os afetos e emoções do paciente que de uma
forma ou de outra o transtornam, provocando distúrbios. Corresponde também às
consultas subseqüentes, durante as quais o médico checa todos os aspectos abordados
inicialmente, no intuito de averiguar modificações, aumentos, diminuições, melhoras,
pioras, desaparecimentos, como também se surgiram sintomas novos ou se retornaram
antigos sintomas, que não haviam sido mencionados até então.

O médico percebe a amplitude do problema de seu cliente através da conversa, e não
através de exames complementares – como costuma ocorrer na biomedicina: “através da
conversa ele percebe que você não tem só aquele problema; você tem outros problemas
que acarretam aquele; outros problemas de fundo emocional, nervoso”.

E esta diferença – conversar com seu paciente – é salientada pelos entrevistados
como algo positivo. Daí o cliente entender que o homeopata, distintamente do alopata,
busca “saber a causa do problema”. Deve ser acentuado que esta distinção de busca da
causa do problema reside na anamneseanamneseanamneseanamneseanamnese, na entrevista que o médico tem com seu paciente;
em última instância, reside na relação médico-paciente, no que esta relação tem em
comum com outras relações interpessoais, que é o diálogo (o interesse mútuo).

Várias são as situações que ilustram o papel desta relação. Uma das preocupações
do médico durante a consulta é o de estimular o paciente a falar de si. É fato comum
aquele paciente que fala de si em poucas palavras, afirmando não ter mais nada a dizer.
Acontece também de o paciente assumir uma postura de “eu já sei o que tenho, já dei
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algumas dicas para o médico e agora vou aguardar como ele se sai”. É a postura prévia ao
estabelecimento da confiança e cumplicidade entre o médico e seu paciente – que pode
ocorrer ou não. É a postura que antecede o vínculo que se dá entre o médico e o paciente,
quando este último atribui, de fato, ao seu médico o poder de curá-lo. É a postura expectante
da parte do paciente, a fim de saber se está efetivamente diante de um curador, diante
daquele que tem o dom de curar, diante do curandeiro, como diria Lévi-Strauss (1985).
Diante destas situações, quando o paciente é sucinto em seu relato, acreditando não ter
mais nada a dizer ao seu médico, todos os homeopatas concordam que é necessário travar
uma relação de empatia, de cumplicidade com o paciente. No entanto, nem sempre esta
relação empática acontece.

A confiança no médico, necessária para que o paciente se exponha, é algo que o
homeopata conquista ao longo do tratamento. Alguns acreditam que ela se dá na medida
em que se deixe o paciente falar. É uma postura de espera; o médico aguarda que seu
paciente se manifeste, que se chegue a ele sem defesas. A partir do momento em que vai
se tornando seu ouvinte, o médico vai se tornando um cúmplice, para quem o paciente
revela coisas jamais ditas a ninguém.

É freqüente a situação do paciente que já procurou diversos médicos, sem conseguir
o alívio para suas queixas. Isto desperta a curiosidade do médico, que se pergunta a
respeito do que a pessoa está “escondendo”, e o que será que ela não “revelou” ainda.
Diante destas indagações, uma forma que alguns homeopatas encontraram para buscar
acesso à problemática do paciente é colocar para ele estas interrogações: o que você acha
que está acontecendo? Você quer tomar remédio para quê? Muitos médicos afirmam que,
com esta atitude, têm mais chances de o paciente “abrir o canal”, que até o momento não
abriu, para falar de si. É unânime a valorização do tempo de escuta pelos pacientes: “acho
que uma coisa muito importante na homeopatia, no médico homeopata, é que ele fica
uma hora, uma hora e meia com você. Então, você põe tudo pra fora... Aqui eu encontrei
alguém que me escute; me escuta muito... às vezes você tem necessidade de se abrir com
alguém”.

Pelas características da homeopatia, o médico homeopata ouve com atenção e
interesse, durante bastante tempo. Isso permite o estabelecimento da confiança na relação
com seu médico; o paciente sente-se à vontade para falar de suas questões mais íntimas.
Deve ser acrescentado que, em muitas situações, tanto o homeopata quanto seu paciente
identificam a “causa do problema” numa manifestação emocional. Daí a importância
que percebem na conversa, na escuta, pois as emoções, os afetos, os conflitos vividos pelo
paciente não são identificados nos exames complementares, não aparecem nos mais
sofisticados exames por imagem; são dados que só podem ser obtidos através da conversa,
através da expressão verbal – e muitas vezes não verbal – na relação médico-paciente.

Quando se aborda o assunto da dificuldade de se administrar o tempo de consulta,
surge a noção do “ciclo do paciente”. É um percurso interno ao paciente que tem que ser
fechado naquela consulta e que diz respeito ao que foi exposto durante a consulta. Um
exemplo comum é do paciente que chega e começa a chorar. Ele não pode ser mandado
embora chorando; tem que fechar aquele ciclo. Numa situação oposta à anterior, o ciclo do
paciente pode ser mais breve. Ele pode responder ao seu médico que não tem mais nada
a dizer. Neste caso, os homeopatas são unânimes em afirmar que não adianta insistir, o
paciente já encerrou a consulta; muito dificilmente se conseguirá um sintoma
homeopático. Aqui se percebe o princípio de respeitar o paciente naquilo que ele traz ao
médico, sem forçar situações, sem querer “arrancar o sintoma a fórceps” como afirma
um dos médicos. Esta conduta dos homeopatas propicia um vínculo com o paciente, no
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sentido de este não se sentir acuado, nem invadido, mas acolhido naquilo que veio buscar.
Esta busca vai se ampliando, vai se deslocando, no transcorrer do tratamento homeopático.

Pelo que foi exposto sobre a relação médico-paciente na homeopatia, pode-se
perceber que todas as atitudes do médico concorrem para que o tipo de aliança estabelecida
com seu paciente possibilite um relato detalhado que corresponde à auto-observação do
sujeito doente. Estes são os elementos básicos a partir dos quais o homeopata vai construir
sua diagnose. A veracidade e sinceridade do relato dos clientes afastam muitas dúvidas
quanto ao entendimento homeopático do sujeito em questão; possibilitam maior
objetividade e clareza quanto ao diagnóstico a ser estabelecido, porque indicam ao médico
as características dos eventos, que constituem o padecimento do paciente.

A vivência dos pacientes da consulta da homeopatia

De modo geral, os pacientes apreciam a investigação aprofundada e detalhada. Eles
vivenciam esse tipo de interrogatório, como partindo de alguém que tem o intuito de
“conhecer profundamente o paciente dele”. Entendem que a finalidade é medicar com
precisão; acompanhar o tratamento, pra ver se realmente está tendo evolução; curar seu
paciente. Vemos presente nesses pacientes a representação do tratamento homeopático
como processo e do valor do seu relato para sua própria cura, neste processo.

A valorização da atenção que o médico dedica ao seu paciente é geral. Por esta
atitude, o médico homeopata é considerado por seus pacientes como alguém mais sensível,
mais “humano”, mais apto a captar o que necessita e, por conseguinte, mais apto a re-
solver seu problema. Esta maior “humanidade” do homeopata face ao médico da
biomedicina relaciona-se de fato à postura receptiva, à disposição para ouvir, ao olhar
nos olhos de seu paciente. A questão é colocada em termos do ato de um ser humano para
com outro, que merece sua consideração e interesse, alguém que de alguma forma está
fragilizado, necessitando de cuidado para poder melhorar. A sensação de “ser cuidado” é
inevitável.

Sob risco de não ser medicado corretamente, o paciente da homeopatia passa a
assumir o compromisso de ter que dar a informação correta a respeito de si. Assume a
responsabilidade pelo próprio tratamento, pela própria cura; torna-se um aliado de seu
médico. Ele é um elemento ativo da sua própria diagnose, diferentemente do paciente da
biomedicina, para quem o diagnóstico é realizado ou corroborado geralmente pelos
exames complementares (que medem, visualizam, detectam, ou contabilizam alterações
no organismo).

Diante do fato de alguns sintomas não desaparecerem totalmente, vemos pacientes
que cogitam sobre a possibilidade de ainda estarem bloqueados para falar alguma coisa:
“Talvez alguma coisa ainda esteja muito escondida, nem eu mesmo tenha descoberto o
que é, entendeu? Para ajudar”.

Do nosso ponto de vista, esta fala aponta para a percepção da necessidade e
importância da auto-observação, assim como para a constatação da suprema importância
do relato do paciente para que seu tratamento tenha sucesso. Aponta também, finalmente,
para as idéias que colocamos no início deste trabalho: a construção da diagnose na
homeopatia é uma tecnologia de diagnosticar desequilíbrios vitais dos sujeitos, vendo-os
sim como doentes, mas doentes em sua irredutível singularidade, de certa forma, doentesdoentesdoentesdoentesdoentes
de sua doença.de sua doença.de sua doença.de sua doença.de sua doença. E isto faz toda a diferença em relação à diagnose da medicina científica,
da biomedicina.
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Notas
1 Foi realizada uma pesquisa de campo de dois anos em serviços municipais do Rio de Janeiro e
em ambulatórios homeopáticos como parte da segunda fase do Projeto “Racionalidades Médicas”
(1995-1997), no qual se entrevistaram numerosos médicos e seus pacientes, e se observaram
algumas consultas. Além disto, observação participante foi e continua a ser feita  por CAMPELLO
e VELLOSO, que são médicas homeopatas. Observação etnográfica dos espaços de atendimento
e da clientela foi também realizada como parte do estudo. Este trabalho de campo originou a
dissertação de mestrado em Saúde Coletiva de Maria Freire Campello em 2001 pelo programa
de Pós-graduação em Saúde Coletiva do I.M.S. da UERJ e deu origem também a artigos e
relatórios do grupo Racionalidades Médicas, publicados na Revista Série Estudos em Saúde
Coletiva, IMS/UERJ. Ver bibliografia no final do capítulo.

2 Por modalidade entende-se às circunstâncias e condições que afetam ou modificam um
sintoma. Ela implica no conhecimento de algumas características do sintoma, quais sejam: o
que é; aonde ocorre; quando ocorre; de que modo se manifesta e com que freqüência e intensidade;
por que ocorre ou quais são seus desencadeantes; a quais outros fenômenos está associada. Além
disso, todas essas características têm que ser remetidas a quem as padece; de que maneira o
sujeito vivencia suas mazelas.

3 Em linguagem homeopática, a totalidade do sintoma individual pode ser descrita por três
elementos essenciais: 1) Localização – região, órgão, tecido ou função do corpo ou da mente em
que o sintoma se manifesta; 2) Sensação – entende-se a impressão ou a consciência de impressão
sobre o sistema nervoso central , um sentimento ou estado de consciência e/ou reações de
natureza física e mental, desencadeadas por um estímulo externo ou por alguma modificação
na condição interna do organismo; 3) Modalidade – das condições que afetam ou modificam
um sintoma, as de agravação e melhoria são as mais importantes.

4 A esse respeito ver o parágrafo 153 do Organon da Arte de Curar de Samuel Hahnemann, sua
obra clássica, publicada no início do século XIX, que teve seis edições comentadas pelo autor.
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16. A ambigüidade dos agentes comunitários de saúde: análise
de uma experiência pioneira

Ceres G. Víctora, Daniela Riva Knauth & Francisco Arsego de Oliveira

A função de agente comunitário de saúde inicialmente concebida para atender
populações que não dispunham de serviços da medicina oficial – especialmente das
zonas rurais – adquire uma nova dimensão quando transposta para o contexto urbano.
No Brasil, os agentes comunitários de saúde ganham destaque, sobretudo a partir da
década de 90, com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e com a
adoção, pelo Ministério da Saúde, do Programa de Saúde da Família (PSF). Nesse
programa, o agente de saúde passa a ter um papel fundamental, tanto no sentido de
garantir uma maior “cobertura” do serviço – que conta com uma equipe mínima bastante
enxuta (um médico, um enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e três a quatro agentes
comunitários de saúde) – quanto no sentido de garantir uma maior aproximação do
serviço com a população residente na área geográfica que se encontra sob sua
responsabilidade, calculada em torno de 800 a 1000 famílias.

Este artigo objetiva contribuir para uma reflexão sobre o papel do agente
comunitário de saúde e de sua inserção no Sistema Único de Saúde, através da análise de
um dos processos pioneiros na implementação deste profissional. O processo
acompanhado desenvolveu-se no ano de 1990, junto ao Serviço de Saúde Comunitária,
vinculado a um complexo hospitalar de caráter público % o Grupo Hospitalar Conceição
% localizado na cidade de Porto Alegre (Rio Grande do Sul). Cabe ressaltar que este
serviço foi um dos modelos para a elaboração do PSF.

Serviço de Saúde Comunitária tem uma proposta de trabalho baseada nos princípios
da Atenção Primária à Saúde (APS), prestando atendimento de saúde a uma área geográfica
limitada, denominada de comunidade1. Tem assim, como alvo de sua atuação, uma
população urbana de baixa-renda, que é atendida através de doze Unidades de Saúde
localizadas na zona norte de Porto Alegre, abrangendo atualmente cerca de 120 mil
habitantes. Dentro deste contingente significativo de pessoas, há grupos muito
heterogêneos que vão desde a pobreza extrema até uma população com padrões típicos
de classe média.

Boa parte da literatura brasileira recente sobre os agentes comunitários de saúde
tem questionado especificamente o seu perfil e a sua atuação profissional sob as mais
diversas realidades. Isso, a nosso ver, reflete bem a inquietação que pode gerar a inserção
muito recente de um novo profissional em uma ação de política de saúde que assumiu
importância fundamental dentro do sistema de saúde do nosso país. Além de tudo, trata-
se de um profissional entendido como estratégico na busca de expansão e qualificação da
assistência à saúde (NUNES et alli, 2002; SILVA; DALMASO, 2002). A bibliografia
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sobre agentes comunitários de saúde2, embora também mostre um quadro de muitas
particularidades, centrada principalmente em estudos de caso em diferentes partes do
mundo, levanta algumas questões comuns com que se depara a maioria dos projetos que
envolvem a incorporação dos agentes comunitários de saúde. Estas questões dizem respeito
às atividades a serem desenvolvidas por estes profissionais, a forma de seleção e
treinamento e a sua posição em relação aos demais profissionais da saúde. Podem ser
resumidas nas perguntas listadas a seguir:

- Quais as características que um agente comunitário de saúde
precisa ter para integrar-se com sucesso a comunidade?
- Como pode a comunidade participar na seleção dos candidatos
a agente comunitário de saúde?
- Como os agentes podem ser incorporados dentro do sistema de
saúde já existente?
- Seu trabalho deve ser voluntário ou remunerado?
- Devem ser treinados para realizarem uma ampla gama de tare-
fas ou apenas algumas mais específicas?
- Devem se preocupar com questões de desenvolvimento em ge-
ral ou apenas atividades ligadas à saúde?
- Dentro das atividades de saúde, devem concentrar-se em ações
preventivas ou curativas?
- Eles devem estar sediados na comunidade ou no serviço de saú-
de?

Esta bibliografia demonstra basicamente que os agentes comunitários de saúde
devem ser pessoas de dentro da comunidade, de preferência escolhidos pela mesma.
Sua figura está muito vinculada a programas de atenção primária à saúde e sua atuação
deve ser considerada não apenas em relação ao contexto cultural, mas também ao
momento sócio-político-econômico que vive a comunidade de atuação. A definição de
agente comunitário de saúde encontrada em Vaughan & Lusty (1988) expressa esta
concepção:

Os agentes comunitários de saúde (ACS) são normalmente vistos
como as pessoas com maior possibilidade de fazer a Atenção Pri-
mária à Saúde acessível a praticamente todos; que entendem as
comunidades locais e são responsáveis por elas; que podem relaci-
onar-se com curandeiros tradicionais bem como com a medicina
moderna; cujos custos [de manutenção] podem ser divididos entre a
comunidade e o governo, e que também são importantes em pro-
cessos políticos e de desenvolvimento a nível local. Os ACS são
vistos como essenciais em Atenção Primária a Saúde, mas precisam
ser diferenciados de outros trabalhadores de saúde, tais como en-
fermeiras, assistentes, parteiras e sanitaristas que já são claramente
parte do serviço de saúde. (VAUGHAN; LUSTY, 1988, p. 175)

É a partir de uma concepção do agente comunitário de saúde presente nesta definição,
e tendo em vista o contexto específico de uma prática de Saúde Comunitária nos Postos
de Saúde, que os profissionais do Serviço de Saúde Comunitária buscam traçar um perfil
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dos agentes e, ao mesmo tempo, os limites de sua atuação. Procuram, em primeiro lugar,
estabelecer a autonomia de cada serviço de saúde para selecionar as pessoas da comunidade
interessadas em desenvolver esta função. Isto porque, nesta perspectiva, os profissionais
do serviço são as pessoas mais capacitadas para avaliar não apenas as qualidades formais
requeridas para o exercício da função (como, por exemplo, morar na área de atuação e
ser alfabetizado), mas, sobretudo, a qualidade de líder comunitário dos candidatos, que é
considerado um dos principais atributos da figura do agente comunitário de saúde. Mas,
paralelamente a esta seleção realizada pelos profissionais do serviço de saúde, há um
processo de consulta à comunidade na qual o agente irá atuar.

Na concepção do Serviço de Saúde Comunitária, o treinamento do agente
comunitário, como deve ser contínuo e estar adaptado às necessidades de cada Unidade
e de cada comunidade, também deve ser de responsabilidade de cada equipe. Ou seja, não
há uma ênfase num treinamento padrão para os agentes, visto que o mesmo deve levar em
consideração não apenas as especificidades de cada local, mas também a diversidade
existente entre os próprios serviços.

Entretanto, é principalmente no que se refere às funções atribuídas ao agente
comunitário de saúde que o contexto específico do Serviço de Saúde Comunitária adquire
uma nova dimensão em relação às características indicadas pela bibliografia (mesmo
entre os profissionais do Serviço há diferentes posições em relação a esta questão). É
consenso entre todos que a presença do agente comunitário provoca uma redefinição nas
funções dos diferentes profissionais do serviço. A discussão se coloca na questão de como
se dá esta redefinição, que por sua vez encontra-se intimamente vinculada à definição das
funções do agente. Assim, por exemplo, se atribui ao agente comunitário de saúde o
exercício de funções preventivas e curativas consideradas simples, isto é, funções básicas
da atenção primária a saúde, como indica a bibliografia, qual seria a função do médico
geral comunitário? Ou ainda, se cabe ao agente tratar de ferimentos simples e mesmo
aplicar uma injeção, o que passa a ser função do auxiliar de enfermagem? Essa é uma
questão interessante, uma vez que nem todas as Unidades do SSC possuem agentes
comunitários de saúde. Desta forma, as mesmas tarefas realizadas pelos agentes
comunitários em determinada Unidade – como, por exemplo, a busca de faltosos a
programas de saúde – são realizadas por auxiliares e técnicos de enfermagem, enfermeiros
e até médicos.

É neste sentido que a incorporação da figura do agente comunitário de saúde, na
expectativa inicial de aumentar o vínculo com a comunidade % que parte do princípio da
importância de integração entre o serviço de saúde e comunidade %, coloca em questão as
funções dos diferentes profissionais da equipe de saúde e, ao extremo, questiona o perfil
profissional que uma equipe que se propõe a fazer Saúde Comunitária deve ter,
especialmente no Serviço em questão, onde a figura do médico ocupa um lugar de
destaque. Pois se é atribuído ao agente comunitário de saúde a função de desenvolver as
atividades preventivas e curativas mais simples e se, de fato, este profissional for eficiente
nestas funções, certamente o número de casos encaminhados aos médicos e outros
profissionais tende a reduzir significativamente. Isto também representa uma
reorganização na própria estrutura do Serviço que, por exemplo, ao invés de ter seis
médicos em cada serviço para um agente comunitário de saúde, pode passar a ter um
médico para cada dez agentes.
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Um estudo de caso

O nosso objetivo, ao realizar o presente estudo de caso, é aprofundar a discussão a
respeito de agente comunitário de saúde, atuando em um contexto de periferia de centros
urbanos. Ao relatar o processo de contratação de duas agentes de saúde, visamos discutir
as dificuldades encontradas tanto por parte do Serviço de Saúde Comunitária, como por
parte das pessoas contratadas, na transformação de uma concepção teórica a respeito dos
agentes comunitários de saúde em uma atuação prática relevante para todas as partes
envolvidas, a saber, o agente comunitário de saúde, o Serviço de Saúde Comunitária e a
população, alvo de sua atuação – a comunidade. Deve-se salientar que, apesar de haver
agentes de saúde comunitária no Serviço de Saúde Comunitária desde o início da década
de 1980, os mesmos nunca estiveram vinculados ao Programa Nacional de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS), que possui regras bem estabelecidas quanto à contratação,
como, por exemplo, local de moradia e necessidade de concurso ou processo seletivo
público.

Neste sentido, este estudo de caso inicia com a apresentação do processo de
contratação de duas agentes de saúde por uma das unidades do Serviço de Saúde
Comunitária, partindo a seguir para a discussão sobre o papel ambíguo do agente
comunitário de saúde. Aprofundando mais esta questão, contextualizamos as experiências
distintas vivenciadas pelas duas agentes contratadas. E, para finalizar, retomamos os
principais pontos discutidos a fim de evidenciar algumas razões da ambigüidade da
figura do agente comunitário de saúde.

O primeiro passo em direção às contratações dos agentes comunitários de saúde
consiste na escolha das pessoas para desempenharem esta função. É importante salientar
que, apesar da ênfase dada ao processo de consulta à comunidade durante as discussões
sobre o agente comunitário de saúde % estabelecidas tanto no âmbito do Serviço de
Saúde Comunitária, como no âmbito da equipe da unidade em questão % no momento da
seleção destes profissionais, a referida consulta não foi realizada. A justificativa apresentada
para tanto não foi a de sua não adequação, mas referia-se ao tempo restrito imposto pelo
hospital para a efetivação das contratações. A solução encontrada foi então a de contratar
duas pessoas que já haviam sido identificadas anteriormente pelos profissionais do serviço
de saúde como possuindo evidente liderança na comunidade.

Cada agente contratada ficou responsável por uma determinada área geográfica, já
anteriormente definida como prioritária para atuação, e coincidente com seu local de
residência. Dessa forma, o serviço consegue dar conta de dois “problemas”: primeiro, ter
uma pessoa responsável por estabelecer um vínculo mais efetivo com a região na qual o
posto está localizado e, segundo, ter um “braço” numa vila vizinha, onde mora a outra
pessoa contratada, cuja população também se dirige à unidade.

A partir das contratações, questões específicas surgem a respeito da função e do
treinamento deste profissional, como já foi indicado anteriormente. O principal problema
que se coloca é como estabelecer os limites de sua atuação, ou seja, quando o agente deve
encaminhar o caso para os profissionais sediados no serviço. Para a equipe, o único
aspecto que parecia claro era de que o agente comunitário de saúde não deveria
desempenhar as funções do médico, nem do enfermeiro, nem do psicólogo e nem do
assistente social, uma vez que a formação multidisciplinar da equipe já contava com estes
profissionais. Entretanto, quem era o agente de saúde, que tipo de atividades cabia a este
profissional, permanecia ainda obscuro.
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Quanto ao treinamento dos agentes, a principal dúvida residia em que local este
deveria ser desenvolvido: na unidade de saúde, onde há mais recursos técnicos, ou na
própria vila onde eles deverão atuar. Esta indefinição quanto à competência do agente,
sua área de atuação e mesmo quanto ao local de treinamento é significativa quando
consideramos a ambigüidade da própria relação que o agente comunitário de saúde
mantém, tanto com a unidade de saúde, quanto com a comunidade. Ambigüidade que
também está presente em suas atribuições que oscilam entre atividades de ordem mais
técnica e atividades de caráter mais “social” ou comunitário.

O ambíguo papel do agente comunitário de saúde

A ambigüidade do papel do agente comunitário de saúde e de sua posição na equipe
de profissionais da unidade de saúde, bem como de sua relação com as pessoas da vila, se
manifesta em diversas ocasiões. Para ilustrar esta situação descrevemos a mudança de
comportamento e mesmo de forma de se vestir que é observada em uma das pessoas
contratadas para assumir esta função. A partir do momento da contratação, nota-se um
esforço por parte de uma das agentes comunitárias de saúde em identificar-se com o novo
meio social % o mundo dos médicos, enfermeiras, psicólogas % com o qual passam a ter
uma relação mais estreita e que ocorre de maneira extremamente rápida: em um momento
se é “morador” e, em poucas semanas, se é “membro da equipe de saúde”. Em função da
inserção no ambiente da unidade de saúde, a antiga roupa já não serve mais. Na perspectiva
da agente, torna-se necessário demonstrar este esforço de pertencimento através do uso
de suas melhores roupas, sapatos de salto alto, bijuterias e maquiagem. Toda esta nova
produção da imagem está diretamente vinculada com a representação que se tem do
médico (e dos demais profissionais da saúde) e de seu status social. Mas não é apenas a
estética que se modifica, mas também sua postura corporal (senta-se ereta, cruza os
braços, anda de forma elegante) e o próprio vocabulário empregado, por exemplo, ao
invés de sarna, passa a dizer escabiose. Todo este processo se apresenta de forma mais
intensa quanto maior é a distância social e simbólica entre o agente e a equipe dos
profissionais da saúde, tanto que é justamente a agente moradora da região mais carente
atendida pela unidade quem empreende os maiores esforços nesta identificação.

Mas, se por um lado, há todo este esforço por parte da agente comunitária de saúde
de aproximação e identificação com estes supostos valores dominantes do meio médico,
por outro, a distância social que a separa deste meio e a posição inferior que ocupa neste
universo fica explícita nos momentos em que toda a equipe está reunida. Nestas ocasiões
colocam-se face-a-face às posições extremas desta hierarquia: os médicos e os agentes de
saúde. É principalmente nesses momentos que a ambigüidade da posição de agente
comunitário de saúde se apresenta de forma pública e explícita: ao mesmo tempo em que
ele procura demonstrar sua proximidade com o meio médico, através de toda uma
apresentação visual elegante e de algumas intervenções nas quais utiliza alguns termos
que considera cultos, manifesta com clareza a percepção de sua própria posição social.
Esta é denunciada, em especial, pelo receio de falar e participar das discussões (mesmo
quando estas são sobre um assunto que domina relacionado à comunidade) e por sua
postura corporal, fisicamente contida. Nestas reuniões, o local na sala ocupado pelos
agentes comunitários de saúde é, em geral, aquele mais próximo possível da porta onde,
além de ficar de certa forma escondidos, ficam também mais perto do lado de fora da sala
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do que do seu interior. Um outro aspecto interessante deste espaço físico ocupado nas
reuniões é o fato de que dificilmente o agente comunitário de saúde senta-se ao lado de
um médico, mas busca sempre aqueles lugares mais próximos aos do pessoal auxiliar
(como por exemplo, os auxiliares de enfermagem e auxiliares de limpeza).

Duas experiências distintas

As duas agentes comunitárias de saúde contratadas, apesar de terem sido escolhidas
a partir dos mesmos critérios de seleção, tendo em vista um perfil profissional pré-
determinado, e obtendo o mesmo treinamento, apresentam práticas bastante diversas.
Têm em comum o fato de serem mulheres, mães e atuantes nas respectivas comunidades
onde vivem. Entretanto, possuem diferenças significativas que se expressam, sobretudo,
na avaliação que a equipe da unidade de saúde faz de seus desempenhos enquanto agentes
comunitárias.

A agente comunitária que atua na região onde o posto de saúde se localiza apresenta
um desempenho que se aproxima muito mais daquele idealizado para este tipo de função
do que a agente que atua na vila vizinha. Na opinião da equipe, a primeira tem um
processo de aprendizagem mais rápido, consegue integrar-se com maior facilidade à
equipe de profissionais de saúde e mantém um trabalho conjunto com a unidade,
participando das reuniões e dos grupos de trabalho. Ao mesmo tempo, mantém um
trabalho junto à comunidade, tomando parte em reuniões da Associação de Moradores e
Clube de Mães, por exemplo. Na perspectiva dos profissionais do serviço de saúde, sua
posição é a de defender a comunidade, assumindo as queixas e posições da comunidade e
expondo-as aos profissionais nas reuniões do serviço. Assim, por exemplo, ela reclama
quando um membro da comunidade não consegue agendar uma consulta, quando uma
injeção aplicada no posto fica dolorida ou até mesmo quando os médicos deixam de
participar de uma festa da comunidade junto aos demais moradores. Já na comunidade, ela
atende prontamente aos chamados e solicitações dos moradores, ou seja, vai até as casas
aplicar injeções e trocar curativos, tendo uma atuação técnica considerada satisfatória
pelos profissionais do serviço de saúde.

Desta forma, enquanto que, na ótica dos profissionais do serviço, esta agente
comunitária de saúde corresponde ao modelo idealizado pelo Serviço de Saúde
Comunitária para esta função, a outra pessoa contratada – sediada na vila vizinha à
unidade de saúde – não apresenta as mesmas características e nem o mesmo desempenho.
Na perspectiva dos profissionais, sua aprendizagem é bastante difícil e lenta, sendo
necessário repetir diversas vezes a mesma coisa para que ela entenda. Um outro aspecto
da avaliação não satisfatória desta agente diz respeito ao comparecimento irregular à
unidade de saúde e reuniões de equipe. Os profissionais consideram ainda que ela não
dispõe de uma organização mínima requerida ao exercício de suas funções, o que se
verifica pelo fato de não conseguir manter em casa uma organização e um controle dos
medicamentos que dispõe. Por outro lado, é difícil fazer o acompanhamento de sua
atuação na comunidade, visto que a própria unidade de saúde não desenvolve nenhum
trabalho comunitário no local. Mas, através de observações dos encaminhamentos
realizados e mesmo das necessidades de saúde das pessoas que buscam o posto, a equipe
considera que o trabalho da agente de saúde na comunidade não tem obtido resultados
satisfatórios.
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A avaliação das atividades desenvolvidas pelos agentes de saúde deve sempre
levar em consideração o contexto social no qual elas se desenvolvem, pois do contrário
podem resultar em uma avaliação pessoal do agente – no caso analisado, uma é melhor
profissional porque é mais inteligente e mais interessada do que a outra. Propomos
então, uma contextualização destas práticas a fim de demonstrar que as diferenças
entre as agentes de saúde não se devem apenas a diferenças individuais, mas sim ao
produto de uma conjugação de fatores sociais, culturais e econômicos que devem ser
considerados. Com isto buscamos avançar na discussão sobre o papel do agente
comunitário de saúde.

No sentido desta contextualização, o primeiro fator a ser considerado é que os
locais onde as agentes comunitárias de saúde atuam são muito diferentes entre si, apesar
de estarem localizados um ao lado do outro. A região de atuação da agente que é melhor
avaliada, apesar de ser considerada como a parte mais pobre da área de abrangência da
unidade de saúde, é constituída, em sua maioria, por terrenos legalizados, a maior parte
dos moradores da região mantém um vínculo formal com o mercado de trabalho,
percebem um salário mensal e possuem boas condições de habitação e saneamento.
Além disso, esta região já está bastante familiarizada com a atuação do Serviço de Saúde
Comunitária, visto que a unidade já está no local há vários anos e possui um bom vínculo
com a comunidade.

Já a vila vizinha, onde mora e atua a outra agente de saúde, apresenta um contexto
socioeconômico bem diferente. É uma vila de ocupação ilegal na qual as condições de
moradia são bastante precárias. As casas são construídas de restos de madeira e de outros
materiais, tais como chapas de metal e sacos plásticos. As instalações de água e luz,
muitas vezes são clandestinas e insatisfatórias, e não existe saneamento básico no local.
Grande parte dos moradores trabalha na coleta e seleção de lixo, sendo raras as pessoas
da vila que mantêm um vínculo formal com o mercado de trabalho. Também a população
da vila é bastante flutuante, pois todo o dia estão chegando e saindo (ou voltando) novas
pessoas. Não existe na vila nenhuma unidade de saúde, com exceção, agora, da agente
comunitária de saúde.

Entretanto, os aspectos acima citados, muitos relativos ao contexto socioeconômico
vivenciado pelas duas vilas, por si só não explicam a complexidade envolvida nas práticas
das agentes comunitárias de saúde. Estas práticas devem ser consideradas também no
que se refere às relações que mantém com os valores dominantes da sociedade.

A vila com condições mais precárias, por exemplo, apresenta uma forma de
organização social, valores e concepções que são certamente mais distantes dos dominantes
do que os valores e formas de organização da vila na qual a unidade de saúde se localiza.
O tipo de organização familiar e do espaço, a percepção do tempo e das relações sociais,
explicita este distanciamento. Assim, enquanto que a forma de organização familiar e
domiciliar dos moradores da região na qual o posto se encontra se aproxima do modelo
dominante – centrado na família nuclear –, o qual, por sua vez, conta com uma relativa
estabilidade na sua configuração, a organização familiar dos moradores da vila vizinha
apresenta uma maior variabilidade, especialmente no que se refere à composição da
unidade doméstica – verificando-se muitos casos de agregados ao grupo doméstico,
mulheres com filhos sem parceiros fixos, e família extensa coabitando. Sob esta ótica, a
distância social e cultural entre os moradores das duas vilas é muito mais significativa
que a distância econômica, especialmente se considerarmos que a renda familiar nas
duas vilas é bastante semelhante.
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Por partilharem dos valores e da visão de mundo do grupo do qual participam, as
duas agentes comunitárias de saúde apresentam diferenças que se explicitam em suas
práticas. Desse modo, o fato da agente de saúde da região do posto ter demonstrado um
desempenho satisfatório, segundo os critérios da equipe de profissionais de saúde, não se
deve apenas as suas qualidades pessoais, mas, sobretudo, a maior proximidade que há
entre os valores e formas de organização do seu grupo social e aqueles aceitos socialmente
como mais legítimos, dos quais os médicos e demais profissionais de saúde compartilham.
Já a agente da vila vizinha ao posto precisa despender um esforço dobrado para conseguir
desempenhar duas funções: por um lado ela tem que vencer os próprios limites sociais
que a separam da cultura dominante, expressos, por exemplo, através da roupa, da
linguagem e do gosto3, por outro lado, cabe a ela transmitir ao seu grupo uma outra lógica
– a lógica médica – outras concepções, outros valores e outras práticas sociais. No caso
específico estudado, este processo torna-se ainda mais difícil na medida em que a agente
comunitária passa a ser estigmatizada pelos profissionais da unidade de saúde por um
suposto envolvimento com roubos e tráfico de drogas, práticas comuns em seu meio
social4.

A ambigüidade do papel do agente comunitário de saúde parece manifestar-se de
forma mais marcante quanto maior for a distância social, cultural e econômica entre a
comunidade da qual o agente é membro e os valores dominantes na sociedade.

Algumas conclusões

Analisando a concepção teórica e idealizada da função do agente comunitário de
saúde e sua implementação em um contexto social específico, duas questões se colocam,
ambas relacionadas a ambigüidade da situação do agente comunitário de saúde. A primeira
é que se, por definição, o agente comunitário de saúde deve pertencer à comunidade, os
critérios empregados pelos profissionais de saúde em sua avaliação não devem ser
diferentes dos valores de seu lugar de atuação. Isto porque se deve ter em mente que ser
alguém da comunidade, respeitado por ela, que exerce certa liderança, significa
necessariamente compartilhar valores e práticas com esta comunidade. Ou seja, como em
outros relatos, a comunidade tem a expectativa da satisfação de uma demanda “pessoal”,
enquanto que a Equipe exige um desempenho mais “técnico” (NUNES et alli, 2002).

A segunda questão colocada é que, no modelo idealizado, deseja-se que um agente
comunitário de saúde se mantenha o mais próximo possível da comunidade, e que nas
suas atuações, leve em consideração seu conhecimento da realidade local. Mas, ao mesmo
tempo, ele deve se integrar aos profissionais do serviço de saúde e ser porta-voz das
necessidades identificadas pela equipe médica, bem como das formas de ação propostas
pelos mesmos, tendo o agente de saúde comunitário, como definiu Nunes et alli (2002),
um caráter “híbrido e polifônico”, podendo tanto exercer um papel facilitador ou ser um
empecilho nessa relação entre equipe de saúde e comunidade. O agente comunitário de
saúde precisa assim, ao mesmo tempo, identificar-se com a comunidade e com o serviço
de saúde, ou seja, trabalhar como um tradutor entre ambos. Ocorre que, para legitimar-se
no ambiente médico, ele acaba por distanciar-se dos seus “iguais”. Ele vai, por exemplo,
produzir externamente sua imagem e mudar seu modo de expressão verbal. Neste processo,
o agente de saúde pode transformar-se, na ótica de seu próprio grupo, em apenas mais um
funcionário identificado com a equipe. E, neste sentido, ele portaria os mesmos problemas
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que o serviço busca solucionar ou ao menos minimizar com a incorporação deste
profissional, quer sejam o distanciamento entre os dois tipos de atores sociais –
profissionais de saúde e população – e a dificuldade de “falar a mesma língua”5. Neste
contexto, “falar a mesma língua” da comunidade em que atua o profissional de saúde
coloca-se como condição essencial para a sua boa atuação, pois a eficácia de um tratamento,
a cura de um mal, enfim, a solução de um problema pode depender em grande parte da
comunicação entre os sujeitos em questão6.

Em um outro nível, que engloba hierarquicamente o exposto anteriormente,
encontra-se a questão central que aparece permeando toda esta discussão a respeito
dos agentes comunitários de saúde, que é aquela que se refere ao poder médico e ao
complexo problema de sua delegação a outros tipos de profissionais de saúde. Parece
claro que há relações de poder bem delimitadas tanto na esfera da equipe de saúde
como na comunidade, envolvendo diretamente o agente comunitário de saúde.
Contudo, o seu caráter é completamente distinto, pois o simples pertencimento do
agente comunitário à equipe, automaticamente proporciona poder e prestígio frente
aos demais moradores. Por outro lado, internamente à equipe, ele ocupa uma posição
hierarquicamente frágil por uma série de fatores, como por exemplo, o conhecimento
técnico muito precário e até mesmo uma diferença salarial para os demais membros
da equipe. Há todo um processo histórico que antecedeu e motivou esta centralização
dos saberes a respeito da saúde, bem como da legitimidade de sua prática, nas mãos
da medicina e dos médicos7. Por outro lado, mais recentemente a incorporação de
uma série de outros profissionais da área da saúde – especialmente na concepção de
Saúde Comunitária que se propõem a um trabalho multidisciplinar – tem exigido,
cada vez mais, a delegação de alguns saberes e algumas práticas antes ao encargo do
médico, para estes profissionais.

Esta discussão a respeito do papel do agente comunitário de saúde explicita
diferentes fatores envolvidos na proposta de Saúde Comunitária, que em diversas ocasiões
– como, por exemplo, a da contratação de agentes comunitários – se apresentam como
contraditórios entre si. A própria concepção de uma medicina comunitária, que dá maior
ênfase a ações preventivas do que curativas, supõe uma transferência de conhecimentos
relacionados à saúde (teóricos e técnicos) a outros tipos de profissionais. O agente
comunitário de saúde é o exemplo mais significativo disso, uma vez que ele deve ser
portador de todo um conhecimento técnico e teórico para poder atuar junto à comunidade
de onde ele vem. O problema se coloca, então, em como controlar este poder de intervenção
nos assuntos de saúde que o agente passa a ter pela própria função que exerce, uma vez
que o treinamento em si não garante que suas práticas correspondam ao esperado pela
equipe. Em outras palavras, ele pode até ser competente tecnicamente para fazer um
curativo, mas como fica isto quando na sua percepção o tipo de doença não requer um
curativo? É nestas ocasiões que o poder do agente comunitário de saúde pode transgredir
o poder do médico.

A redefinição de funções e a conseqüente delegação de poderes – princípios da
proposta de Saúde Comunitária – podem representar a necessidade de reestruturação dos
próprios serviços de saúde, até então centrados na figura do médico. A ambigüidade da
função dos agentes comunitários de saúde está diretamente relacionada a esta necessidade
de delegação de poderes sobre as questões de saúde e a dificuldade de manter um controle
sobre o uso destes poderes.
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Notas
1 O Serviço de Saúde Comunitária centrando sua prática na atenção primária na saúde e na
prevenção. Neste sentido, considera como de fundamental importância a integração entre os
profissionais da saúde e a comunidade.

2 Heggenhouger, 1982; Lusty & Vaughan, 1998.

3 Sobre gosto de classe ver Bourdieu, 1979.

4 A este respeito ver Fonseca, 1993.

5 Sobre o distanciamento do agente comunitário de saúde de sua comunidade, provocado pela
remuneração que passa a perceber com esta função, ver Zoysa e Cole-King, 1983.

6 Não estamos nos referindo aqui apenas a comunicação estabelecida através da linguagem
verbal, mas a comunicação no seu sentido mais amplo, que significa o entendimento das
próprias concepções expressas através das representações e práticas. A respeito das dificuldades de
comunicação verbal presentes na relação médico/paciente, ver Boltanski, 1984.

7 A este respeito ver entre outros, Foucault (1979) e Donzelot (1980). Para o caso brasileiro ver
Costa (1985).
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17. Prevenção e poder na transformação  dos programas de
agentes comunitários de saúde (PACS) em programas de saúde
da família (PSF)

Russell Parry Scott

Em 1996, o distrito sanitário seis da região metropolitana do Recife estava iniciando
um processo de aproximação dos serviços de saúde à população. O distrito, até então
coberto por 207 agentes divididos em 2 equipes grandes de programas de agentes
comunitários de saúde (PACS)(SCOTT, 1996), estava por iniciar a implantação de várias
equipes de programas de saúde da família (PSF).  Isto fazia parte de uma aplicação local
da nova política nacional que daria mais aproximação de equipes de saúde à população,
cumprindo as metas de descentralização e universalização dos serviços, tão calorosamente
defendidas na reforma sanitária que implantou o Serviço Único de Saúde – SUS.  E,
como era de esperar, uma das comunidades mais combativas, Três Carneiros, sempre
antenada para os programas que poderia lhe beneficiar, foi entre as primeiras a fazer a
transformação de PACS para PSF.  Não custou para os líderes soltar o verbo: “esta reforma
não presta, se pudesse voltar a como era, nós faríamos”.  Os agentes comunitários se
juntaram ao coro: “foi melhor antes, éramos muito mais valorizados!”.  E enfermeiras e
as suas auxiliares, algumas poucas das quais vinham do PACS, reclamaram que o seu
novo ofício no PSF demandava demais quando comparado com o emprego anterior!

Como pesquisador entusiasmado com a filosofia do PSF, a minha consternação foi
bastante grande.  Recorri às minhas lembranças de dois textos clássicos na história da
saúde pública, Ordem médica e norma familiar, do psiquiatra Jurandir Freire Costa (1983),
e A polícia familiar, de Jacques Donzelot (1986).  Estes textos são cristalinos enquanto ao
assunto da aproximação do Estado às famílias implicar numa diminuição de autonomia
e liberdade de famílias “beneficiadas” pela política pública de saúde.  Escolher uma
população para se beneficiar com a melhora da saúde é escolher um alvo para a vigilância
redobrada do Estado sobre o cidadão.  Será que é isto que estava acontecendo em Três
Carneiros, e, como aprendi, em vários outros locais, onde a transformação PACS-PSF
estava ocorrendo?  A minha idéia é que isto certamente explica parte, mas somente uma
parte, de uma história que deve conter muitos outros lados interconectados.

É preciso entender as relações de poder nestes locais e entre os profissionais e
agentes envolvidos, e somente pode entender isto sistematizando o olhar e examinando
alguns dos conceitos que subsidiam a mudança de PACS para PSF e o exercício do
trabalho em saúde em espaços comunitários. Recorre-se à revisão excelente deste processo
por Viana e Dal Poz (1998) para reforçar algumas interpretações.   O que se apresenta
neste trabalho é uma interpretação esquemática da modificação das relações de poder
implicadas na transformação e umas considerações sobre quatro componentes
fundamentais relacionados com os atores e as suas atividades nos dois programas.
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Equipes de saúde e poder

As abordagens teóricas sobre poder social de Richard Adams (1975) e de Michel
Foucault (1984) fornecem mecanismos operacionais para visibilizar e compreender
alguns dos elementos envolvidos na transformação das equipes de saúde.  Definindo
poder como relacional, Adams sugere a análise de unidades operacionais que identifica a
direção da atribuição do poder e o controle sobre os elementos do meio ambiente dos
atores envolvidos no domínio sobre estudo.  É instrutivo iniciar com um diagrama que
contrasta as duas equipes ideais: a do PACS e a do PSF.

Diagrama – Composição de equipes de saúde PACS e PSF

Enfermeiro-coordenador Médico - Enfermeiro
Coordenador único Coordenação em equipe

Há várias dimensões que precisam ser esclarecidas nestes diagramas.  Uma breve
descrição elaborada para realçar algumas diferenças e semelhanças fundamentais para a
compreensão das relações de poder, e não como detalhamento técnico, serve para começar.

As origens do Programa de Assistentes Comunitários de Saúde (PACS) antecedem
as do PSF (VIANA e DAL POZ, 1998).  Poucos anos depois da promulgação da
constituição de 1988 o novo modelo descentralizado, intersetorial e universal, de
atendimento à saúde identificou no PACS o veículo preferencial para atingir as metas de
levar o serviço de saúde descentralizado para a população inteira, privilegiando as
comunidades mais necessitadas (SCOTT, 2000, 2001). As maiores novidades são 1) as
próprias agentes comunitárias (os homens são menos de 5%, no caso específico do distrito
6) que multiplicam exponencialmente em número e que têm suas funções prioritárias
desvinculadas de campanhas específicas de erradicação de endemias e patologias,
trabalhando em prevenção e atenção básica, virando representantes das comunidades
para os serviços de saúde, e vice versa; e 2) as enfermeiras que, com uma equipe de
auxiliares de enfermagem, coordenam um número grande (duas ou três dezenas ou mais)
de agentes.  As demandas cotidianas de trabalho exigem muita capacidade administrativa
e distancia os enfermeiros-coordenadores (de fato, quase sempre, enfermeiras) do contato

M EE

Aux E Aux

Agentes comunitárias (25 a 30 ou mais) Agentes comunitárias (5 ou  6)
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direto com a população.  Esta estrutura preserva a estrutura de unidades (ou postos) de
saúde com vários profissionais médicos de diferentes especialidades, abrangendo
populações numerosas em bairros da cidade, e também, em municípios menores, não
exige a contratação de médicos para os municípios onde faltam.

Após experimentos locais em diversos locais do país, o governo federal inicia,
quase meia década depois, o Programa de Saúde da Família (PSF) cuja semelhança com
PACS é inegável e cuja aplicação tem sido mais eficiente no Nordeste (VIANA e DAL
POZ, 1998).  Ao mesmo tempo, traz novidades que modificam significativamente a
estrutura das equipes de saúde “na ponta”.  Primeiro, o programa mantém a estrutura de
agentes comunitários, com responsabilidade pelo mesmo número de famílias cada um,
mas eles se reportam a uma equipe com somente 5 ou 6 agentes sob a supervisão direta de
um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem.  As instruções do governo, nas
suas publicações oficiais (SCOTT, 2000) apresentam diretrizes para as escolhas dos
agentes que enfraquecem o papel de aprovação comunitária, realçando o critério simples
de residência já estabelecido há tempo na comunidade, e de seleção técnica através de
uma triagem de provas pelos gestores locais.  A modificação para os enfermeiros e
auxiliares é ainda maior, pois o número de agentes sob a sua supervisão e atenção fica
muito mais reduzido e é compartilhado com um médico na própria equipe.  Os médicos
que não participam diretamente nas equipes de PACS têm um espaço bem determinado
no PSF, pois ficam responsáveis por um território restrito cujos problemas precisa
conhecer bem, e o atendimento básico (e não especializado) é realizado por ele.  Os casos
que exigem maior complexidade ou especialização não ocorrem em postos ou unidades
locais, e sim em locais estrategicamente mais centralizados.  A expansão do número de
equipes de PSF e, conseqüentemente, do território coberto por eles, se torna prioritária
na política de saúde, vindo a ser o braço mais visível da implantação do SUS.

Viana e Dal Poz (1998) identifica resistências de associações profissionais a estas
mudanças e mostra que em alguns locais a adesão reduzida a este programa em relação a
outros compromete o resultado, mas insistem na sua grande importância para o Nordeste.
Quais são as implicações para as relações de poder nesta transformação da modalidade
preferencial de prevenção e atendimento tão generalizada no Recife e no país,
especialmente no Nordeste?  Para entender isto é preciso identificar, como as modificações
nos controles de diferentes elementos do ambiente dos serviços de saúde, o que será feito
de acordo com três níveis diferentes: os profissionais de saúde (médico, enfermeira e
auxiliar de enfermagem) as agentes comunitárias de saúde e a população.  No final,
sintetiza os elementos que estão em jogo e a sua relação com a modificação do poder nos
programas.

Os profissionais de saúde

Médicos, enfermeiras e auxiliares de enfermagem encontram no formato do PSF
novos contornos para manifestar uma relação hierárquica já estabelecida há muitos anos
e bem caracterizada historicamente no artigo de Peduzzi e da Palma (2000) sobre trabalho
de equipe em saúde.

Para os médicos, a transformação de PACS para PSF implica na valorização de
práticas preventivas e generalistas que costumam ter sido subvalorizadas na formação
tecnificante das escolas de medicina que favorecem especializações (SCHRAIBER, 1993;
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VASCONCELOS, 1999).  Exercer a profissão em áreas servidas pelo PACS, ao mesmo
tempo, que exige sensibilidade e contato com a população em unidades de saúde situadas
em comunidades pobres, ainda representa, dentro destas limitações, uma oportunidade
de efetivar algumas práticas especializadas (clínica, ginecologia, obstetrícia, cardiologia,
dermatologia, odontologia etc.). A responsabilidade do médico é no atendimento à
população dentro da sua especialidade, operando em toda a área de abrangência da
unidade, e respondendo profissionalmente ao diretor da unidade e também ao diretor do
distrito sanitário.  O envolvimento na gestão das unidades não é condição para trabalhar,
e isto permite uma autonomia relativa e circulação entre este emprego e outras atividades
profissionais, inclusive com o uso da antiga fórmula de “X pacientes atendidos é igual a
um expediente trabalhado.”  Assim ocorre um superfaturamento de horas a favor do
profissional, mesmo que ele continue sendo sub-remunerado.

Ao tornar-se médico de PSF, a ele é exigido trabalho direto na gestão da equipe,
exercício integral de atendimento como generalista e não especialista, e responsabilização
plena por um território bem menor em abrangência de que o posto, somando em torno de
mil domicílios.  O retorno financeiro é bem maior, mas a exigência de uma hora integral
dificulta (embora não impossibilite totalmente) a realização de outras atividades
profissionais.  Para os médicos, o convite à interação com a população (além do
consultório) é uma novidade para a qual não tem preparo formal significativo, e ele calha
ou não com a vontade do profissional, de acordo com seus perfis individuais diferenciados
e adesão a estes tipos de atividades.  Formado freqüente orgulhosamente como especialista
com conhecimento aprofundado na sua área, precisa lançar mão de práticas de generalista
que apenas viu rapidamente enquanto estudante e que não carregava significados tão
valorizados no campo profissional.  Isto exige novas capacitações para serem exercidos
adequadamente.  Ser médico do PSF não representa um investimento numa carreira de
especialista, e não apresente uma perspectiva de “crescimento na profissão” para quem
não almeja gestão administrativa como especialidade.  O programa, em plena expansão,
oferece muitas vagas, mais a concorrência ainda não é muito grande a julgar pelo número
de candidatos por vaga, segundo os administradores dos concursos. Por causa destas
características, estes espaços são vistos por alguns como sendo ocupados por médicos
jovens (que vão perceber um salário compensatório por seu nível de experiência) e
médicos mais idosos (que visam complementar a aposentadoria).  Pesquisas evidenciam
uma presença significativa de médicos, “no meio da carreira”, atraídos pela perspectiva
de um trabalho mais integrado com a população, ou mesmo, simplesmente, pela
oportunidade de achar um espaço num mercado de trabalho que não absorvia bem este
profissional  SANTOS, 2001).

Mesmo que a descrição formal do trabalho da equipe seja de co-responsabilidade
de médicos e de enfermeiras, as hierarquias tradicionais costumam perdurar, havendo
uma tendência de identificar o médico como chefe da equipe.  No cotidiano ele aproveita
a formação e conhecimento técnico para concentrar as atividades em consultas que
requerem autorização de receituários.  Ao mesmo tempo, a inclusão de muitas atividades
de prevenção e de atendimento básico à população favorece uma relativa equiparação de
poder entre os profissionais como parte da realidade generalizada de trabalho em equipe,
(PEDUZZI; LA PALMA, 2000), para uma discussão sobre profissionais em equipe).

Esta relativa igualdade entre os dois no PSF traduz, às vezes, na denominação de
ambos como “os doutores” da equipe.  O contato direto com a população com visitas
domiciliares  e ações de educação em saúde, bem como com a organização dos documentos
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da equipe (cadastros, fichas etc.) costumam ser realizados pela enfermeira.  Mas se a
enfermeira tem experiência prévia de trabalho no PACS, as mudanças tomam
características de uma perda de autonomia.  No PACS, a coordenação das equipes por
enfermeiras colocava áreas geográficas enormes e muitos agentes comunitários sob a sua
responsabilidade, retirando-a (embora não completamente) de atendimento direto à
população e sobrecarregando-a com trabalho de administração, orientação e treinamento.
E tudo isto sem a presença dos médicos para compartilhar a responsabilidade.  Embora
poucas e sobrecarregadas (no Recife, em 1995, houve períodos quando existia equipe
com mais de 100 pessoas – SCOTT, 1996), estas coordenadoras de equipes são figuras
importantes que se destacam nos distritos sanitários onde predomina PACS.

Quando uma enfermeira passa de coordenador, da equipe de PACS para ser co-
responsável sub-hierárquica de uma equipe de PSF, ela se vê dividindo uma
responsabilidade territorial e a administração do trabalho de agentes (que ela fazia sozinha
antes), com uma quantidade severamente reduzida (5 ou 6) e um trabalho mais voltado
para o atendimento direto à população.   Resumindo, em vez de ser uma profissional,
mesmo sobrecarregada, com destaque no distrito, ela se torna uma de muitas outras co-
responsáveis, simbolicamente secundarizada, trabalhando com médicos.  Com a expansão
do PSF, o aumento muito importante da disponibilidade de vagas e a remuneração atraente
em relação a outras vagas no mercado de trabalho fazem com que a resposta ao anúncio
dos concursos seja massiva.

Pela própria concepção do programa, foram (e são) poucas as enfermeiras que
agem no PACS, grande parte tendo sido lotadas em unidades de saúde médias ou de maior
complexidade.  Então, a maioria de candidatas é enfermeira sem experiência prévia nos
programas que incluem agentes.  Entram num programa que contribui para uma
equiparação ligeiramente amenizada de hierarquias entre médico e enfermeiro no campo
de saúde em geral, valorizando, relativamente, o conhecimento dela.

O terceiro “profissional de saúde,” a auxiliar de enfermagem, quando está no PACS,
trabalha com várias colegas subordinadas à enfermeira coordenadora, ajudando na
execução das tarefas (por exemplo, no caso da super-equipe inicial no Recife, havia 10
auxiliares).  Já quando passa para o PSF, ela fica mais isolada de outros auxiliares e
subordinada diretamente à enfermeira e, em menor escala, ao médico. Há um trabalho
intenso de manutenção das coisas em ordem devido à menor estrutura funcional de uma
equipe de PSF, quando comparada com as unidades de saúde mais complexas que existem
em acompanhamento ao PACS.  A dificuldade de contratar funcionários específicos, em
equipes  tão geograficamente dispersas, leva a uma acumulação maior de tarefas para
estes auxiliares dentro de um contexto de maior vigilância direta sobre o seu trabalho
cotidiano.

As agentes comunitárias de saúde

Uma leitura cuidadosa das instruções para a contratação de agentes comunitárias
de saúde retrata um processo de incorporação da agente na estrutura burocrática do
sistema de saúde, mesmo que a legalização ainda não esteja plenamente implementada
para incluir direitos trabalhistas nesta hora (SCOTT, 2000; VIANA; DAL POZ, 1998,
PORTELLA; GOUVEIA, 2001). As primeiras instruções, as de PACS, fazem referência
direta à necessidade da chancela da organização comunitária e evidência de ações a favor
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da coletividade como tendo peso na escolha das candidatas a serem submetidas ao processo
seletivo e de treinamento pelos gestores do programa.  Estes têm a palavra final sobre a
contratação ou não como agente de acordo como o desempenho nesta segunda etapa
(SCOTT, 2000).  As instruções elaboradas para o PSF suprimiram estas referências
diretas a “ações reconhecidas na comunidade”, limitando-se à declaração da necessidade
de um período de residência mínima na comunidade.  Nestas condições, o processo
seletivo ganha maior realce e a incorporação da agente como parte da administração se
torna mais transparente.  De qualquer jeito, a agente comunitária é uma figura que
responde a duas pressões, mediando as relações entre a população e o serviço (SCOTT,
2001), o que torna, às vezes, a sua atuação bastante ambígua.  Quais as horas que representa
a comunidade?  Quais as horas que representa o serviço?  Quando há interpretações
conflituosas dos dois lados, a sua manifestação direta é na angústia sentida da agente
consciente da sua dupla representatividade.

No PACS, a própria estrutura do programa deixa a agente mais livre para representar
a sua comunidade, pois o seu vínculo aos serviços se dá quase diretamente à coordenadora,
apenas com a intervenção eventual de suas auxiliares de enfermagem.  A sua área de
atuação é sobre cerca de 200 famílias num território bem demarcado, e ela, associada a
uma unidade de saúde de tamanho intermediário, identifica as demandas e necessidades
desta área, seguindo as orientações da coordenação geral de agentes de várias unidades.  A
autonomia de ação e a oportunidade de solidarização com outras agentes é bastante
grande, havendo sempre o cuidado das agentes não extrapolarem as suas limitações
formais (não poder diagnosticar ou receitar, devendo identificar, cadastrar, encaminhar e
seguir as normas publicadas).  As visitas domiciliares, que constituem o grosso do trabalho,
raras vezes são acompanhadas por outros profissionais, e as ações de educação em saúde
e as campanhas emanando da unidade de saúde são pontuais e não as envolvem nem
integral nem intensivamente.

No PSF, a agente é mais cercada pela administração direta do seu trabalho e pela
equipe liderada por profissionais.  Como as agentes não costumam passar de cinco ou
seis em cada equipe, o seu contato é mais direto e cotidiano com estes profissionais (mais
com a enfermeira que com o médico).  Com freqüência, compartilham com auxiliares a
substituição informal de serviços funcionais, eventuais e regulares, necessários para a
operação adequada da equipe e não contempladas no desenho do atendimento.  O número
de domicílios e o território não são diferentes, mas a vigilância direta sobre o seu trabalho
é muito maior e a sua inclusão em trabalhos de educação em saúde e acompanhamento de
grupos (hipertensos e diabéticos, planejamento familiar e, às vezes, alguns outros)
intensificam, especialmente quando os profissionais aderem mais fortemente ao lado
preventivo e educativo do programa em si.  O tempo dedicado ao trabalho é forçosamente
mais integral e as demandas sempre estão incrementando.  Com a maior proximidade
destes profissionais, tende a diminuir o espaço para interagir com o movimento
comunitário e não é raro ouvir profissionais insistir na sua desconfiança das intenções
das associações “politicizadas” de uma forma “interesseira”, segundo a sua avaliação.  A
agente de saúde, cada vez mais envolta numa multiplicidade de ações onde é ela que
media a participação dos profissionais com a comunidade, acompanhando as suas mais
freqüentes visitas domiciliares e os trabalhos preventivos e educativos, se enxerga cada
vez mais como uma servidora de saúde.  Há muitas agentes que desejam tornar-se auxiliares
de enfermagem e continuar numa qualificação e profissionalização que, potencialmente,
possam afastá-los dos seus territórios, levando ao desespero de alguns gestores que acham
que estão por perder agentes comunitárias muito bem atuantes nas suas comunidades.
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Entre as agentes comunitárias com experiência anterior, é compreensível um certo
saudosismo do PACS, onde a relativa liberdade de ação e a identificação mais plena com
a comunidade, ainda não acenava para uma incorporação tão intensa da sua agenda
ampliada de trabalho e quando a atração da possibilidade de mobilidade vertical dentro
do atendimento de saúde não fosse tão evidente.

A comunidade

A expansão do PSF é justamente uma ampliação da cobertura direta mais próxima
e de uma maior quantidade da população.  Isto quer dizer que a inclusão de comunidades
como áreas de PSF pode-se dar desde comunidades muito próximas às antigas unidades
de saúde, até comunidades muito afastadas.  É muito em função desta distância que as
comunidades formam as suas opiniões  sobre PACS e sobre PSF.

Há uma superposição de pelo menos três níveis de identificação comunitária
que ressaltam as fronteiras precárias entre as realidades históricas e as realidades
administrativas das comunidades.  O primeiro tem como referência a história de
ocupação da comunidade que confere nome e experiência vivida aos comunitários e
contribui para a qualidade da sua ação coletiva. O segundo nível se forma pelas
fronteiras definidas pelos institutos de registro e planejamento formal que aparecem
com mais clareza em dados censitários.  Agora existe um terceiro nível de fronteiras
comunitárias relacionadas com a definição de áreas de atuação de equipes de PSF.
Estas “comunidades” são todas compostas de em torno de mil famílias e ganham
nomes referentes às suas histórias particulares, acrescentados às vezes pelos dígitos
“I”,”II”, ou até “III.”  A sistematização de dados sobre a saúde da população ocorre
dentro destas fronteiras graças à atuação das equipes de agentes (PACS e PSF).  Onde
não há equipe, há lacuna de informações.  Embora não seja objeto destas considerações
explorar as implicações desta superposição de fronteiras comunitárias, perceber a
sua existência ajuda a entender porque haveria avaliações muito diferenciadas de
equipes de PSF de área para área.  As comunidades históricas têm dimensões
extraordinariamente variadas, as comunidades censitárias, só tem existência no papel,
e as comunidades sanitárias são unidades administrativas reforçadas através da atuação
cotidiana da equipe.

As comunidades históricas que conseguiram convencer autoridades a implantarem
uma unidade de saúde local no período pré-PSF passaram pela experiência de ter a
disponibilidade de serviços de diversos profissionais especializadas e acesso a
medicamentos e outros serviços.  A área de abrangência destas unidades podia incluir
comunidades históricas menos combativas ou mais pauperizadas e desorganizadas a uma
distância da unidade, tornando-a quase inacessível.  Para quem mora perto, porém, não é
difícil verificar horários e disponibilidade de profissionais e fazer combinações com
funcionários-chave para facilitar acesso.  São estas populações que criticam a
transformação de PACS para PSF, sentindo as perdas de especializações e gerando uma
saudade dos velhos tempos.

Ao deixar de investir no aparelhamento de unidades de saúde e ampliar o número
e aparelhamento de equipes de saúde da família, os gestores ampliaram e melhoraram a
qualidade de serviços para as áreas mais distantes, contribuindo para alcançar a meta de
universalização do atendimento, mas abriram os flancos para as críticas dos que estavam
melhor servidos antes.  Assim cria um “ruído de insatisfação” que parte justamente de
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comunidades com uma maior capacidade instalada de se fazerem vistas e ouvidas e que
não representam a opinião das comunidades que eram mais desassistidas.

O barulho, ao mesmo tempo em que esconde a ampliação generalizada de cobertura,
denuncia algumas dificuldades que as novas equipes enfrentam ao tentar expandir a
prevenção e o atendimento básico: falta de especialistas; encaminhamentos para locais
de maior complexidade onde o tratamento é mais impessoal; ausências (por razões de
saúde, férias ou outras faltas) que se tornam mais evidentes por causa do tamanho diminuto
da equipe; faltas de medicamentos e instrumental adequado para o trabalho, dependência
em agentes para marcar consultas e realizar outras tarefas funcionais etc. O suposto
maior envolvimento de médicos e enfermeiras nas comunidades ainda é uma ocorrência
esporádica que, ao intensificar, poderia diminuir a insatisfação destes antigos privilegiados
do PACS, mas como já foi dita na discussão sobre os profissionais, a efetivação da
intensificação de visitas domiciliares, bem como de ações de educação em saúde, podem
levar  paulatinamente a um maior envolvimento na satisfação de demandas locais, inclu-
sive acionando novas redes de atuação intersetorial que, até agora, têm ficado mais no
plano de idealização que no de efetivação.

Considerações finais

Para sintetizar esta descrição das relações de poder e de pontos de vista de diferentes
atores na intensificação da descentralização e universalização do atendimento básico e
no trabalho de prevenção na transformação do PACS ao PSF em comunidades específicas,
alguns elementos ganham destaque.  Há modificações no uso do território,território,território,território,território, de usos de
conhecimento,conhecimento,conhecimento,conhecimento,conhecimento, de tempo tempo tempo tempo tempo dedicado a práticas cotidianas de trabalho, e de
oportunidadesoportunidadesoportunidadesoportunidadesoportunidades para avançar profissionalmente.

Na questão de territórioterritórioterritórioterritórioterritório, os únicos atores que não experimentam mudanças muito
significativas são as agentes comunitárias.  Comunidades distantes das antigas unidades
de saúde se expressam como territórios beneficiados, enquanto as que estavam próximas
contabilizam perdas.  As enfermeiras que eram de PACS (mesmo que sejam poucas)
reduzem a abrangência do seu território, e os médicos experimentam uma sensação nova
de identificação com um território específico.

O uso dos conhecimentos particulares de cada ator se mantém bastante semelhante
para a comunidade e para os agentes, embora a maior proximidade de profissionais tende
a favorecer definições técnicas médicas de problemas enfrentados, em comparação com
concepções populares ou comunitárias.  Para os médicos, ainda mais do que para as
enfermeiras, a ênfase em atendimento básico exige uma re-educação e retorno a
conhecimentos mais generalistas, bem como, para ambos, de técnicas de mobilização
comunitária e de educação em saúde que não fazem parte significativa das suas formações
tradicionais.  As enfermeiras expandem a importância do seu conhecimento em relação
aos médicos, amaciando parcialmente a hierarquização que caracteriza esta relação.

O uso do tempotempotempotempotempo nas práticas cotidianas, quando administrado corretamente, exige
uma dedicação mais plena a uma comunidade vigilante que sabe quem são seus médicos,
enfermeiros e agentes, pois as responsabilidades de ações são muitas. A multiplicidade
de atividades planejáveis deixa os profissionais mais ocupados e com menos tempo para
dedicar às atividades complementares que fazem parte das tradições da construção da
carreira na área de saúde. Já as auxiliares e as agentes experimentam uma supervigilância
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do seu tempo e uma intensificação de dedicação a tarefas funcionais administrativas.
Para a maior parte dos comunitários, a presença de uma equipe próximo diminui o
tempo necessário para fazer uso de serviços quando o problema não é complexo, e
aumenta o tempo nos outros casos intermediários que poderiam usar o recurso de uma
unidade do modelo antigo.

As oportunidades oportunidades oportunidades oportunidades oportunidades para avanço ao nível da comunidade podem ser entendidas
como continuadas melhoras nos seus índices de morbi-mortalidade, muito bem
documentados nas últimas décadas (MINAYO, 2001).  As agentes continuam numa
mediação entre comunidade e serviços, agora com maior ênfase na saúde como área
profissional, mas com poucos estímulos para capacitação.  Os espaços para o
desenvolvimento do profissional de enfermagem no PSF são relativamente atraentes no
mercado de trabalho, enquanto para os médicos isto não é o caso.  Ambos os profissionais
“na ponta”, com pouco tempo para outras atividades, experimentam muito limitadas
oportunidades de avanço.

Por mais justo que possa parecer, não é a adesão a um princípio de reforma que
resulta  numa avaliação positiva da modificação do atendimento de saúde na parte dos
atores.  Conquistar uma nova integralidade entre comunidades e profissionais implica
em perdas ou custos ao longo dos eixos de territorialidade, conhecimento, tempo e
oportunidades.  A saúde da família nunca vai deixar de ser uma reedição histórica de
práticas sanitárias invasivas descritas por Donzelot e Costa.  Sempre vai encontrar
desafetos devido às múltiplas demandas do programa (recém-rebatizado de “estratégia”),
que continuam pesando fortemente sobre agentes e auxiliares de enfermagem, e ao
reordenamento que representa, sobretudo para os médicos, mas também para as
enfermeiras.  Ver cair níveis de mortalidade, de gravidezes mal- sucedidas, de infecções
dermatológicas e parasitárias e de muitos outros agravos numa população que os
profissionais conhecem pelo primeiro nome e pelos nomes dos seus  familiares,
envolvendo-se em mobilizações para melhora da qualidade de vida, todos são metas que
estão sendo atingidas muita lentamente.  É preciso enxergar as implicações dos novos
contornos de territorialidade, de uso de conhecimentos, de tempo dedicado a atividades
cotidianas e de outras oportunidades de avanço para os diversos atores nas equipes do
programa para que ele possa superar algumas das dificuldades na sua implantação.
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18. Notas para uma etnografia da comunicação em serviços de
saúde

Maria Ligia Rangel

As ações de comunicação estão entre as demais práticas de saúde desde o início do
século passado, quando os saberes e métodos do campo da Comunicação foram chamados
a dar suporte ao desenvolvimento de políticas de saúde, em contextos particulares
(FAUSTO NETO,1995; PITTA, 1995; ARAÚJO; CARDOSO, 2007). Comunicação para
o desenvolvimento e Comunicação para a gestão participativa são interpelações da Saúde
à Comunicação, em caráter instrumental, em diferentes momentos da história e das lutas
sociais no Brasil. Na primeira, a comunicação estaria mais próxima à problemática da
educação, com ênfase à criação de comportamentos saudáveis, enquanto na segunda
estaria mais próxima à informação, com ênfase à participação e controle social do sistema
de saúde (TEIXEIRA, 1996). Na prática, se observa que muitas vezes a comunicação em
saúde se volta para estimular o “melhor uso dos serviços” e é realizada sob a hegemonia
da visão intrumentalista dos meios, difusionista da informação e higienista da mudança
de comportamentos, quando se espera que a difusão de mensagens teria o poder de
organizar o conhecimento e modelar hábitos e comportamentos.

Se estas práticas são problemáticas, conforme vêm apontando diversos autores
(FAUSTO NETO, 1995; PITTA, 1995; TEIXEIRA, 1996; ARAÚJO; CARDOSO, 2007),
pouco se tem estudado a natureza da comunicação nos serviços de saúde, que transcende
os propósitos e as estratégias estruturadas nas políticas de saúde, uma vez que obedece a
modos socioculturais de comunicar, que são estruturas comunicativas social e
historicamente construídas.

A interação comunicativa em Saúde se dá de diversos modos nos serviços de saúde,
podendo-se reconhecer um conjunto de práticas comunicativas não estruturadas, semi-
estruturadas e estruturadas. Por práticas não estruturadas de comunicação em saúde
entende-se aquela comunicação ordinária do dia-a-dia dos serviços de saúde, própria da
interação face a face realizada espontaneamente, mas que expressa o modo de operar dos
agentes de uma instituição, ou uma organização, quer seja em uma unidade básica de
saúde ou em um hospital. Por práticas semi-estruturadas, entende-se que são aquelas
organizadas por iniciativas próprias de profissionais que organizam de algum modo a
comunicação cotidiana, de modo a dar suporte às ações de saúde, mediante palestras,
orientações em pós-consultas e outras, sem ter institucionalizadas essas atividades. Por
fim, consideram-se práticas estruturadas aquelas que são concebidas como parte de uma
política ou um plano de ação em saúde: tais como campanhas, feiras de saúde, etc.

Argumentamos neste ensaio que a comunicação permeia o cotidiano de trabalho
dos serviços de saúde, como uma dimensão do processo de trabalho em saúde de equipes
multiprofissionais e estratégias para dar suporte ao cuidado à saúde, e é, ela mesma,
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estruturada a partir de matrizes históricas e sociais que configuram modos padronizados
de comunicar-se em contextos particulares, os quais devem ser objetos de estudo do
campo de interface Comunicação & Saúde.

Neste ensaio, discute-se como algumas noções oriundas de diversas teorias da
Sociologia, da Antropologia e da Sociolingüística podem contribuir com o estudo das
práticas e interações comunicativas cotidianas dos profissionais de saúde e população
usuária de serviços de saúde.

A comunicação cotidiana nos serviços de saúde é entendida como uma dimensão
do processo de trabalho em saúde, incidindo sobre seu objeto, agentes, meios e finalidades
nos diferentes contextos dos sistemas e serviços de saúde, desenvolvendo-se nos marcos
de políticas estatais e da dinâmica da reprodução social, econômica e política da sociedade.

Se o objeto de trabalho em saúde é o corpo histórico e social (SCHRAIBER, 1996;
1992), em sua interação com o contexto sócio-ambiental, a comunicação incide sobre as
representações construídas pelos pares comunicantes para os fenômenos que afetam o
corpo, a saúde, a doença e o cuidado. As demandas da população por serviços de saúde,
em sua dimensão comunicativa, são repletas de sentidos muitas vezes não tão evidentes
aos profissionais de saúde. Estes resultam de um conjunto de variáveis que confluem
para informar a experiência com o corpo, a saúde, a doença e a relação com os serviços de
saúde, A despeito disso, o que se constitui como prática comunicativa habitual do pessoal
de saúde é orientar, informar, educar os usuários quanto às condutas que devem seguir
para obter a solução orientada tecnicamente para o problema. Menos freqüente é a prática
de se interrogar sobre os significados que os usuários dos serviços dão para seus problemas,
ou sobre as soluções esperadas, restringindo-se a prática comunicativa a transmitir regras,
normas e informações, sem atentar para a dinâmica de interpretação e reinterpretação de
suas mensagens e para o uso prático das mesmas pela população. Há neste modus operandi
da comunicação uma pré-suposição de correção normativa que é unilateral.

A dimensão comunicativa do trabalho em saúde traduz-se também como os meios,
que são os saberes e discursos, são representações a serem transmitidas sob a forma de
mensagens, seja na comunicação verbal da relação interpessoal, seja mediante o recurso
a pequenos meios de comunicação, tais como folders, cartazes e cartilhas, seja ainda
através de estratégias mais ou menos institucionalizadas, como o uso de tecnologias
específicas de comunicação ou de meios massivos como rádio, TV e jornais.

Os agentes do processo de trabalho em saúde são sujeitos sociais com saberes,
expectativas, formações, intencionalidades e subjetividades distintas, cujas profissões,
investidas de valores sociais e lugares de poder desiguais na sociedade, se conjugam sobre
um mesmo corpo, para o cuidado. Com tais diferenças, os agentes operam discursos nas
relações que estabelecem com seus objetos de trabalho – o corpo biológico, raramente
consideradas suas dimensões histórica, política e social. Nesses trabalhos, tecnologias
médicas e de saúde e linguagens profissionais específicas dão realidade às atividades que
são formas particulares da divisão do trabalho de cuidado à saúde. Nesta, as relações de
trabalho cursam com valorização social e acúmulo de poder simbólico do conhecimento
técnico-científico diferenciados.

No cotidiano dos serviços, todos os profissionais estão imersos na dimensão
comunicativa e simbólica do trabalho em saúde, mas apenas parte deles se envolve
diretamente nas práticas estruturadas e semi-estruturadas de comunicação. Desse modo,
os discursos do cotidiano do trabalho têm origem em lugares de fala que são lugares de
poder institucional, constituindo falas mais ou menos autorizadas, dirigidas a um mesmo
interlocutor: o paciente/usuário ou a interlocutores diversos. Isso porque o processo de
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valorização/desvalorização de trabalhos parcelares dá lugar a uma situação de
diferenciação com concomitante desigualdade social: os agentes são diferentes quanto às
suas profissões e são desiguais no que se refere à existência de normas e valores sociais
que hierarquizam e disciplinam diferenças técnicas entre as profissões. Isto é,
correspondem distintas autoridades técnicas e legitimidades sociais às diferentes áreas
profissionais. Assim, algumas profissões são vistas como “superiores” a outras e há
relações hierárquicas e de dominação e subordinação entre os profissionais. Portanto, as
diferenças técnicas transmutam-se em desigualdades sociais entre os agentes de trabalho
(PEDUZZI; PALMA, 1996), e também em discursos de saúde, mais ou menos
autorizados. Os profissionais tendem a reiterar as relações assimétricas, de tal modo que
no espaço de um serviço convivem discursos de saúde em conflito ou ambíguos, que são
expressões dos discursos sociais correntes. É nesse contexto de desigualdade, polifonia e
heteroglossia social que se inserem as chamadas práticas de comunicação nos serviços de
saúde.

São agentes e agências que têm por finalidade do cuidado à saúde, e por meio tanto
da relação interpessoal com o paciente, seja ela individual ou grupal mediada ou não por
tecnologias de comunicação, orientam procedimentos e ações do paciente e da comunidade
para dar suporte ao cuidado à saúde.

A finalidade do trabalho em saúde é variada, pois mesmo em um único processo de
reconstituição do corpo doente, quando os agentes de saúde diferenciados organizam as
informações e as distribuem aos usuários dos serviços, estes podem convergir ou divergir.
Comunicação para o tratamento e cura, para a prevenção, para a promoção, para a
participação, para a cidadania, são algumas das finalidades enunciadas nas estratégias de
comunicação.

Desta perspectiva, devido à sua capilaridade, acredita-se que as práticas de
comunicação em saúde possuem o potencial para promover mudanças na qualidade da
atenção prestada nos serviços de saúde, e contribuir efetivamente para a transformação
do modelo vigente de atenção à saúde, no que diz respeito a torná-lo mais permeável às
demandas e necessidades de saúde da população assistida. Daí resulta uma grande ênfase
às práticas educativas e comunicativas em políticas de saúde recentes, como é o caso da
Política Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 2006).

Este potencial, contudo, é pouco explorado através de estudos que sistematizem e
avaliem as experiências, de modo que a dimensão comunicativa do trabalho em saúde
tem tido lugar periférico não só nos serviços de saúde, seja na assistência médica indi-
vidual, na produção do cuidado, juntamente com outras dos âmbitos psicossocial e
preventivo, como apontam Peduzzi e Palma (1996), mas também enquanto objeto da
pesquisa científica. Mesmo tentados a abraçar esta perspectiva, convém deixar sob suspeita
esse potencial, para se considerar o sistema sociocultural e as estruturas comunicativas
que lhe são pertinentes.

Adentrar esta dimensão do trabalho em saúde requer um instrumental teórico-
metodológico que permita refletir sobre como se dá a interação comunicativa em serviços
de saúde e o que se informa no trabalho em saúde, ou seja, qual é a comunicação que se
faz nos serviços de saúde, e até que ponto ela se presta a dar suporte ao cuidado.

Neste sentido, é que se destacam neste ensaio alguns conceitos oriundos das ciências
sociais e da lingüística que permitam considerar especificidades das interações
comunicantes no cotidiano dos serviços de saúde, tais como: a atividade comunicativa do
trabalho em saúde; a competência comunicativa e as comunidades de fala a que pertencem
os agentes de saúde e usuários; os sentidos do diálogo e do entendimento com os quais se
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que pretende romper com a prescrição normativa (quando se pretende); a necessária
valorização do contexto na interação comunicativa; dentre outros que se tornam
necessários à lógica da argumentação apresentada.

A natureza do trabalho em saúde em sua dimensão comunicativa

Tomar a comunicação como uma das dimensões do processo de trabalho em
saúde é reconhecê-la como uma atividade. Wittgenstein foi o primeiro filósofo a
olhar a linguagem como uma forma de ação e o contexto como ponto de partida para
descobrir a variedade multifacetada do pensamento e ação, tornada possível por
diferentes “jogos de linguagem” nos quais as pessoas se engajam (DURANTI, 1979).
Austin chamou a atenção para o uso das palavras para realizar ações, mostrando que
fazemos algo quando falamos ou dizemos algo no curso da interação. O autor distingue
três tipos de atos de linguagem: o locucionário – ato de dizer algo –; o ilocucionário
– de fazer algo ao dizer; e o perclocucionário – de produzir um efeito por dizer algo
(RICOUER, 1976).

Desta perspectiva, a comunicação é vista como uma atividade de sujeitos em
interação, em contextos particulares, os quais estão permanentemente, mediante a
linguagem, fazendo coisas como intercambiando sentidos para suas vidas, produzindo e
reproduzindo a realidade social, os valores, as crenças, os lugares de poder, em um sistema
estruturado de comunicação. Uma atividade que se realiza sobre a dimensão simbólica
dos fenômenos da vida, da saúde e da doença em um determinado contexto do trabalho
em saúde.

Ao mesmo tempo em que é uma atividade, a linguagem, o discurso mediam todas as
demais atividades, de tal modo que podemos ver o sistema de serviço de saúde como um
sistema de comunicação contingente de outros sistemas de comunicação das distintas
comunidades de fala que o compõem.

Nesse sentido, Vygotsky (apud WERISCH, 1981, p.13) enfatizou sobremaneira ao
papel da linguagem e da fala na atividade humana, reconhecendo que a linguagem serve
não só como depositário de distinções e conceitos úteis à atividade cognitiva humana,
mas considerando principalmente que a introdução da fala no quadro de referências
histórico e ontogenético causa uma mudança fundamental na verdadeira natureza da
atividade. Para Vigotsky, o sistema de signos regula a atividade humana.

Argumenta-se, neste ensaio, que a estrutura comunicacional que orienta a interação
face a face em serviços de saúde, enquanto ato de fala, produz sentidos diversos para a
doença, a saúde e o cuidado, os quais obedecem a padrões que reproduzem noções
hegemônicas de saúde e de doença, bem como relações de poder e traços socioculturais
dos agentes de saúde e dos usuários dos serviços em interação, a qual, para que seja
efetiva, requer o estudo minucioso de como operam essas estruturas, como se comunicam
entre si, como se faz a troca simbólica.

A comunicação, para se realizar enquanto dimensão do trabalho do cuidado à
saúde, requer o conhecimento das comunidades de fala implicadas na interação e seus
modos de apropriação e atribuição de sentidos. Para tanto, é necessário examinar as
condições contextuais de troca simbólica entre os pares em interação e sua competência
comunicativa e preformances, bem como os modos como os sistemas culturais interagem
uns com os outros.
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Competência e performance comunicativa em serviços de saúde

A noção de competência relacionada ao trabalho pode ser entendida como
“combinação de habilidades, atributos e comportamentos que são diretamente
relacionados a uma performance efetiva (bem sucedida) no trabalho” (KOFI, 1999 apud
IRIGOIN, 2002); como “Uma construção baseada em recursos pessoais (conhecimentos,
saber-fazer, qualidades ou atitudes) e recursos ambientais que são mobilizados para
alcançar uma performance” (GUY LE BOTERF, 1999, apud IRIGOIN, 2002) e ainda
como “a habilidade de performar de acordo com padrões requeridos pelo trabalho através
de um amplo elenco de circunstâncias, e para responder a demandas de mudanças”
(Institute de Health Care Development, IHCD, US, 1998, apud IRIGOIN, 2002).

Chomsky (apud DURANTI, 1979) distingue competências e performance, inspirado
no contraste estabelecido por Saussure entre langue (língua) e parole (fala)1. Enquanto
competência é a capacidade para linguagem, o conhecimento – inconsciente – que um
nativo tem dos princípios que permitem a interpretação e uso de uma linguagem particu-
lar, a performance diz respeito ao uso real da linguagem, envolvendo competência e
princípios como a atenção, percepção e memória.

A noção de competência comunicativa, objeto da Etnografia da Comunicação,
refere-se aos conhecimentos e habilidades que um indivíduo precisa para se comunicar
em uma comunidade de fala particular, ou seja, o modo como a comunicação nesta é
padronizada e organizada como sistemas de eventos comunicativos, e o modo e como
este interage com outros sistemas da cultura. O conhecimento requisitado, segundo Seville-
Trioke (1989), inclui não apenas regras para a comunicação (tanto lingüística quanto
sociolingüística) e as regras compartilhadas para a interação, mas também as regras
culturais e conhecimentos que são base para o contexto e conteúdo dos eventos
comunicativos e processos de interação. O que se comunica são informações de um
sistema social, de uma comunidade de fala a outras, que possuem estruturas comunicativas
distintas, dentro e fora da instituição.

A noção de competência vinculada à de performance elucida a comunicação como
atividade, ou seja, a percepção de que as pessoas fazem coisas com as palavras. Perfor-
mance é “algo criativo, percebido, realizado”. A noção de performance pode contribuir
para descrever o que é freqüentemente encontrado nos encontros mais ordinários, quando
atores sociais dão particular atenção a instrumentos para enviar uma mensagem. Focalizar
a noção de performance significa enfatizar o fato de que a fala em si sempre implica uma
exposição de julgamento, reação e colaboração da audiência que interpreta, acessa, aprova,
sanciona, expande ou minimiza o que é dito (DURANTI, 1979). Performance, nesse
sentido, é uma dimensão sempre presente no uso da linguagem porque é sempre presente
na avaliação da linguagem e não existe uso sem avaliação, pois estamos constantemente
sendo avaliados por nossos ouvintes e por nós mesmos como nossos próprios ouvintes.
Finalmente, a noção de performance implica a noção de criatividade e improvisação. Isto
é encontrado através de todos os tipos de atividade de fala e eventos de fala, desde os mais
ritualizados e formais aos mais ordinários e causais.

A comunicação se realiza no campo da recepção das mensagens, a qual não é uma
atividade sem pressuposição, mas um processo ativo e criativo no qual o intérprete traz
um conjunto de presunções de expectativas para dar suporte à mensagem que busca
entender (GADAMER apud THOMPSON, 1997).

Desses pressupostos, a comunicação efetiva em serviços de saúde implica em
competência e performance comunicativas para: a) potencializar o espaço do encontro
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como espaço de mudança; b) identificar expectativas comuns e diferentes entre
profissionais e usuários; c) reconhecer o quadro de referências mútuo; d) identificar
possíveis significados dos códigos de linguagem; e) desenvolver a capacidade de deslocar-
se de sua posição subjetiva para perceber o outro na interação. Implica portanto no
diálogo e entendimento que se realizam em contextos particulares.

Diálogo, entendimento, contexto

Na sua teoria crítica da sociedade contemporânea, propõe pensar a interação social
e o diálogo como fundamentais no processo de subjetivação da identidade, esta, de natureza
relacional, permanentemente negociada no cotidiano da vida prática. Seu conceito de
subjetividade, segundo Deluiz (1995),

se dá no social: o homem só adquire consciência de si mesmo através do outro,
ao desenvolver uma interação reflexiva, através da linguagem –  da ação comu-
nicativa – e em relação com e na construção de um mundo objetivo.

Assim, para esse autor, a saída para a alienação, para a perda da individualidade do
sujeito e para a recuperação da autonomia da sociedade está na comunicação lingüística,
no diálogo sem coações externas. Nesse sentido, é na interação cotidiana dos serviços que
se estruturam e se reproduzem a identidade de profissionais e de usuários. Em Habermas,
a noção de interesse é fundamental para entender a dinâmica das interações sociais, pois
pressupõe que todo o conhecimento é induzido ou dirigido por interesses. O autor
distingue os tipos de interesse que movem a sociedade: técnicos (da ciência);
comunicativos (religiosos, artísticos, humanísticos); emancipatórios ou libertadores
(relacionados à auto-reflexão).

Os interesses comunicativos, que aqui nos interessam, levam os membros de uma
sociedade a entenderem-se (e às vezes a não se entenderem) com outros membros da
mesma comunidade, o que origina entendimentos e desentendimentos entre as várias
comunidades.

Ayres, em seu artigo sobre o sujeito e a saúde (AYRES, 2001), chamou a atenção de
que estamos imersos em diálogos, de tal modo que sujeitos são diálogos, restando refletir
sobre a natureza do diálogo. A primeira inspiração para esta reflexão está no conceito do
Agir Comunicativo de Habermas, para quem o diálogo, para ser efetivo, supõe interações
que permitem o acordo para coordenar planos de ação e o reconhecimento intersubjetivo
das pretensões de validade: autenticidade expressiva do locutor; verdade proposicional e
correção normativa (normas corretas). Isto é, o efetivo diálogo apóia-se em 3 níveis de
validação intersubjetiva: a aceitação, por parte do interlocutor de que o projeto de mundo
e de vida que orienta os discursos é correto, ético, moral e político; a proposição dos
enunciados aceitáveis intersubjetivamente como expressão da realidade, isto é, de que se
trata de fatos que são tidos como verdadeiros por ambas as partes; na sua capacidade de
expressar autenticamente a perspectiva subjetiva daquele que profere o discurso.

Ayres (2001) analisa as razões dos problemas assinalados levantando as seguintes
questões: a) no plano da validação normativa dos discursos – é possível imaginar
compartilhamento entre os profissionais de saúde e os usuários quanto ao horizonte
normativo sendo que o dos profissionais de saúde relaciona-se com a utopia do
conhecimento/controle de doenças? b) Há um horizonte realmente comum? c) O controle
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pode mover esses sujeitos em seus “encontros desejantes” ? Ayres propõe não excluir o
controle, mas não o ter como critério normativo exclusivo no sucesso das práticas de
saúde. Há também a necessidade de um sucesso prático que não significa êxito técnico
(este deve ser uma conseqüência do êxito existencial).

A aproximação da questão do entendimento proposto por Habermas com a
abordagem de Bakhtin, oferece novos elementos para considerar este problema. Esse
último autor distingue formas de entendimento passivo e ativo. O entendimento passivo
do discurso é o mais reconhecido por lingüistas e filósofos (BAKHTIN, 1981) como um
entendimento do significado neutro de uma declaração e não um significado real. Para
Bakhtin, o significado lingüístico de uma dada declaração é entendido contra um back-
ground da linguagem, enquanto seu significado real é entendido contra um background de
outras declarações sobre o mesmo tema, o qual é feito de opiniões, pontos de vista e
julgamentos de valores contraditórios. Assim, o entendimento ativo ocorre quando a
palavra ou a declaração é assimilada por consideração a outro sistema conceitual, através
de um esforço de entendimento, estabelecendo-se relações complexas, consonantes e
dissonantes com a palavra e o enriquecimento com outros elementos (BAKHTIN, 1981).
Neste, a palavra é assimilada dentro de sistemas conceituais próprios preenchidos com
objetos específicos e expressões emocionais e é indissoluvelmente misturado com a
resposta, com concordância e discordância motivada pela primazia da mesma, que cria e
engaja entendimentos, numa relação resposta/entendimento dialeticamente articuladas.
Assim, a orientação, na direção do interlocutor, é uma orientação na direção de um
horizonte conceitual específico, na direção de um mundo específico do mesmo e introduz
elementos totalmente novos no seu discurso. Isso porque tenta-se pegar o interlocutor

[...] em suas próprias palavras e em seu próprio sistema conceitual que deter-
mina esta palavra, dentro de um outro sistema conceitual do receptor que
entende, ele entra na relação dialógica com certos aspectos desse sistema. O
narrador faz uma quebra, através do outro horizonte conceitual da audiência,
construindo sua própria declaração no território alheio, contra o background
perceptivo da audiência.2 (BAKHTIN, 1981, p.282)

Desse horizonte perceptivo do outro, o interlocutor recolhe a palavra de um sistema
conceitual deste, transposto ao seu próprio, reconstruindo o relato de suas fontes em
textos polifônicos, que conformam contextos para os eventos em foco.

Contudo, falar em entendimento, sem recair em uma proposta ingênua, requer que
se considere a dimensão do poder. Segundo Thompson (1995), a posição que um indivíduo
ocupa na instituição está estreitamente relacionada ao poder que ela ou ele possui. O
autor considera que, em geral, poder simbólicopoder simbólicopoder simbólicopoder simbólicopoder simbólico é a habilidade de intervir no curso dos
eventos e mesmo criar eventos e de afetar seus resultados. Thompson equipara a
importância da atividade simbólica àquelas dos demais poderes: produtivo, coercitivo e
político. Isto porque os indivíduos estão permanentemente engajados em atividades de
se expressar em formas simbólicas e interpretar a expressão dos outros, portanto em se
comunicar uns com os outros, trocar informações e conteúdos simbólicos. Para isto
recorrem a meios técnicos de fixação e transmissão, habilidades, competências e formas
de conhecimento empregados na produção, transmissão e recepção da informação;
conteúdos simbólicos, prestígio acumulado, reconhecimento e respeito acordado com
certos produtores ou instituições.
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Os contextos dos serviços de saúde, lugar da doença, do sofrimento são parte de um
contexto social e histórico mais amplo no qual as mensagens ganham sentido, e são também
lugares em que o poder se manifesta de diferentes modos, inclusive através da atividade
comunicativa. A Unidade Básica de Saúde (UBS) conforma um contexto particular de
prestação do cuidado à saúde, distinto do Hospital. Este é, em si, um lugar de poder
cristalizado nos sistemas de saúde da sociedade contemporânea, e que se coaduna com um
modelo de atenção à saúde hegemônico o qual o coloca no centro da atenção à saúde,
existindo enquanto centro de concentração de recursos médicos e tecnológicos. Nas UBS,
em função do lugar que ocupa no sistema de saúde, do seu papel institucional, da sua
localização territorial, mais próxima à população assistida, do tipo de tecnologia utilizada
para a atenção à saúde, realizam-se práticas distintas, mais voltadas à promoção e proteção
da saúde. Estas requerem outros tipos de relação entre os agentes e os usuários dos serviços,
cuja mediação de tecnologias médicas é menos intensa, os problemas de saúde são menos
graves e menos urgentes; as equipes de saúde são mais próximas e com maiores possibilidades
de criar vínculos com os indivíduos ou grupos que freqüentam os serviços. Estes, se
moradores de um território mais ou menos delimitado, podem trazer elementos identitários
comuns, portanto, também podem gozar de certo sentimento de pertencimento ao local.

Nessas condições, é possível que a comunicação com entendimento ativo se realize
através da interação comunicativa, na qual os sujeitos lançam mão de signos que são
palavras, expressões, gestos, ritmos e tons prenhes de significados, e que pertencem a um
quadro de referência com o qual os sujeitos podem dar sentido aos problemas de saúde e
suas soluções. Nesses espaços onde os agentes realizam suas práticas, são construídos
textos tecidos do seu modo de falar, dos conteúdos de suas falas, do modo como organizam
o cenário da sua ação cotidiana onde se movem e trocam idéias, praticam condutas,
assumem posturas, revelam ou escondem intenções. São textos vivos da realidade social
que compõem os contextos dos serviços de saúde, em que operam políticas de saúde,
traduzidas em práticas e discursos. Seus textos fazem sentido nesse contexto que é mutante,
para reproduzir relações, seja para operar mudanças de mudanças nas micropolíticas,
referentes às macropolíticas de saúde. São também contextos mutantes os dos usuários
dos serviços, os quais se conformam de uma plêiade de elementos externos aos serviços
e que dizem respeito ao modo de ver e viver dos grupos sociais e à sua capacidade de
organização e de participação. Cabe lembrar que ao lado dos sistemas oficiais de saúde,
sejam públicos ou privados, convivem outros sistemas de cura, que a Antropologia Médica
e/ou da Saúde tem mostrado que não só preexistem aos sistemas oficiais, como persistem
na sociedade contemporânea. Reconhecer essa diversidade e complexidade é fundamen-
tal, pois as práticas de saúde das UBS se deparam com outras práticas e discursos que se
originam desses outros sistemas, produzindo polifonia. Assim, os discursos e práticas da
atenção à saúde informadas pela ciência, no contexto da vida cotidiana das populações,
podem não fazer sentido algum ou ser referido, de algum modo, ao esquema de referência
próprio desses grupos sociais.

Os contextos são assim, ao mesmo tempo, polifônicos, polissêmicos e     heteroglotas,
isto é, habitados de múltiplas vozes e múltiplos sentidos (VERÓN, 1995), concorrentes
ou recorrentes, pois ainda que se fale uma mesma língua, convivem muitos sistemas
comunicativos das distintas comunidades de fala formada por grupos profissionais e
populares com interesses e motivações distintas (BAKHTIN, 1981). Nesse sentido, o
contexto é um conceito-chave tanto no campo do pragmático como em estudos etnográficos
orientados para o uso da linguagem (DURANTI, 1997), para a produção e compreensão
dos sentidos.
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Nessa perspectiva, se o sentido se faz na relação interdiscursiva, isto é, no encontro
dos diferentes discursos sociais, em contextos definidos, pode-se perguntar como são
interpretados e significados os discursos de saúde, de doença, de prevenção e de promoção,
em diferentes contextos: no cotidiano dos serviços de saúde, nos espaços do território, no
domicílio, em outros espaços de trabalho e de lazer? Com que ambigüidades, conflitos,
semelhanças e dessemelhanças, os trabalhadores da saúde e população usuária pensam e
fazem saúde, prevenção, proteção, promoção? Até que ponto é possível um projeto de
saúde que seja comum aos trabalhadores de uma unidade de atenção básica à saúde e à
comunidade do território em que prestam o cuidado? É possível construí-lo?

A resposta a essas questões requer a consideração, ao interior dos serviços de saúde,
da estrutura comunicativa que orienta o discurso no trabalho em saúde. Esta envolve o
modo como os trabalhadores reinterpretam e apreendem os signos e significados de
saúde e de doença, da promoção, da prevenção. Disto apreende-se que não é suficiente a
exposição dos mesmos a novos conteúdos disciplinares dos cursos de capacitação, mas
também a referência à sua vivência cotidiana nos serviços de saúde, onde se deparam com
outras matrizes discursivas da sociedade, carregadas de saberes e práticas sobre saúde e
doença e mediadas por valores socioculturais diversos. Daí poder-se compreender que
os serviços de saúde, mais particularmente as UBS, dada sua permeabilidade, são espaços
onde co-existem tanto diversas concepções e práticas de saúde, como diversas estruturas
comunicativas que podem se revelar mediante o estudo e a observação de suas práticas
discursivas e não discursivas cotidianas.

Nesse sentido, a reflexão sobre o potencial transformador da realidade de saúde
que se atribui largamente às práticas comunicativas e educativas no âmbito dos serviços
de saúde convoca à consideração de alguns pressupostos: a) as UBS são lugares de
encontros cotidianos entre profissionais e usuários do serviço; b) nestes encontros, é
possível que expectativas comuns aproximem profissionais e usuários e, outras, que os
afastem; c) o quadro de referências na abordagem dos problemas de saúde não é comum;
d) os códigos de linguagem, embora pertencentes a uma mesma língua, podem ser
manejados por processos interpretativos distintos; e) os participantes da interação ocupam
lugares sociais e de poder assimétricos.

Considerações Finais

Tendo em conta que a finalidade do trabalho em saúde, ressalta-se a importância de
estudar o potencial da interação comunicativa no encontro intersubjetivo nos serviços de
saúde nos distintos contextos do trabalho. Interroga-se se os atores sociais que dominam
a sociedade possuem interesses democratizantes suficientes para ultrapassar as práticas
comunicativas transmissoras de conhecimentos e modeladoras de comportamentos, para
estimular a comunicação interativa capaz de se orientar à produção compartilhada do
conhecimento; à construção de alianças e compromissos; ao desenvolvimento de novos
conhecimentos, atitudes e habilidade e, portanto, de novas competências requeridas no
desenvolvimento do trabalho em saúde. 

Do encontro humano, no mundo cotidiano dos serviços de saúde, nasce
inevitavelmente a interação comunicativa entre trabalhadores e usuários e a possibilidade
de construção de um conhecimento compartilhado. Shutz (1979) já ressaltava que esse
conhecimento para ser produzido requer: a) a auto-reflexão de quem são os sujeitos
sociais (a sua biografia) e de que lugar fala; b) o reconhecimento do outro: quem é o outro



Notas para uma etnografia

278

(sua biografia) e de que lugar ele fala (lugar de poder); c) o re-conhecimento do contexto
da interação. Esses pontos são as bases, as condições para a produção do discurso, a partir
das quais se produzem os sentidos, isto é, a partir das quais as pessoas dão significados aos
discursos ou aos textos que são produzidos no seu cotidiano (ORLANDI, 1988).

A biografia confere aos sujeitos as condições para a interpretação dos fenômenos
sociais, gerando sempre uma pré-compreensão dos mesmos, marcados por suas crenças,
valores e ideais, conformando-se múltiplas possibilidades de concepções e práticas de
saúde que convivem numa mesma sociedade, podendo estas se distinguirem nos diferentes
grupos sociais. Na vida cotidiana dos serviços de saúde, os sujeitos sociais tornam-se
interlocutores, isto é, falam uns com os outros, seja na posição de trabalhadores de saúde,
seja na posição de usuários de serviços de saúde, dentre outras. Assim, em um encontro
entre os trabalhadores de saúde e usuários, ambos já possuem ao menos uma pré-
interpretação para o problema de saúde que se apresenta. Nessa interação, ambos têm
esquemas de referências, uma bagagem de conhecimentos disponíveis, com os quais
interpretam o corpo, a saúde, a doença, os serviços de saúde, o mundo da vida.

Entende-se que no processo de interação/comunicação, mediado que é pela
linguagem, pode-se construir um novo conhecimento, dele podendo-se apreender e
aprender novas realidades, mas também reproduzir relações de poder, imagens, crenças,
mitos. Em suma, podem-se reproduzir concepções e práticas da sociedade e da cultura,
aquelas que são próprias de grupos sociais hegemônicos.

Contudo, para construir novos conhecimentos no processo comunicativo, é preciso
romper com o modelo de comunicação emissor-receptor, de transmissão e prescrição de
condutas ideais para reconhecer o quê da cultura, se presentifica na estrutura comunicativa
que ordena o discurso. Isto é, reconhecer como se apresentam no discurso as relações de
classe, de gênero, de geração e outras condições que tornam assimétrica a comunicação,
para analisar as possibilidades de co-construção de objetivos de interesse comum.

Os sujeitos da interação não apenas trocam saberes, informações, impressões,
conhecimentos, mas co-controem a realidade social reproduzindo-a cotidianamente ou
atuando em performance que possam recriá-la, abrindo as suas condutas para transformá-
la. Neste caso, reconhecem os seus próprios esquemas de referência para a interpretação
do mundo e passam a percebê-lo de modo crítico em relação ao seu habitus.

Desse modo, pode-se conceber a dimensão comunicativa do trabalho em saúde
como uma dinâmica que abraça complexidades que transcendem a mera transmissão,
difusão, disseminação de informações e conhecimentos e que encontram limites na própria
estrutura social e seus jogos de interesses. A preferência por valorizar os modelos
comunicativos mais diretos junto à população usuária já assinalada por Teixeira (1996)
merece ser reforçada, desde que se considerem os elementos estruturais da atividade
comunicativa, sob pena de cumprirem a função de meros discursos ideológicos.

Uma etnografia da comunicação em serviços de saúde encontra então um
significativo aporte teórico metodológico da Sociologia, da Antropologia Lingüística e
da Comunicação que precisa ser explorado para contribuir com o estudo desta importante
dimensão do trabalho em saúde.
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Notas
1 Langue= sistema como um todo, independe de uso de falantes particulares

Parole = fala – a linguagem de um falante particular do sistema.

2 Tradução livre de: “The speaker strives to get a reading on his own word, and on his own
conceptual system that determines this word, within the alien conceptual system of the
understanding receiver; he enters into dialogical relationships with certain aspects of this
system. The speaker breaks through the alien conceptual horizon of the listener, constructs his
own utterance on alien territory, against his, the listener’s apperceptive background.
(BAKHTIN, 1981, p.282)
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