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Conslderaçbes

QUE

NO I"1UNDO~ PROÇURADO?~?"

TUDO

sobre Ques~bes Metodologlcas

~ medic1na popular representa
algo mais 00 que uma
alternatlva
slffiolesmente de
tratar doenças
como tendmenos
blotisiologlCOS,
sobretudo se relacionada
a outros polos oe tormaçào de identidade
como
a
reilglào.
Desta
manelra,
é oossivel
anallsar
suas
pra~icas
por
um
ponto
de
vista
simbóllco
e
tormador
oe
identidades
emergentes,
lStO é, como
demarcador
de
alteridaoes
en~re SUjeitos
que ocupam posienes
dlferenciadas
ou semelhantes
na estrutura soc1al.

As

inoagaç~es
aoU1
colocadas,
buscam
compreender
o
processo
reconhecimento
e tomaoa
de
declsào,
que
leva
as
pessoas
a
escolnerem
entre
1r ao médlco e/ou ao curador; ou a conceDer que
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ser
a
soluçào para
alguns casos
e
n~o para
outrCls.
Enfim,
procuro
anallsar
como
as
pessoas
constroem
concepçdes
soore
doenças,
a partlr oe um slstema de crenças que conduz à escolhas
terapêutlcas
particulares,
proponDo
estabelecer
o
elo
que
recompde
a
tra]etorla DOS
sujeltos
em
suas
experlênc:ias
na
doença, quando esta se faz sentlr.
r

Entre
as
escolhas
~eraoéuticas
analisadas~
procuro
enfatizar
aquelas que
se relacionam
a tra~amentos
no
âmblto de
agentes
religiosos,
tais como curadores e rezadelras.
O ponto de partida
00
estudo
foi a ocorr&ncla
do surto de
uma doenca transmlssivel
que se estendeu entre os anos de 1986 a 1990.
Selecionei
pessoas
que foram acometidas,
direta ou indiretamente,
pela leisnmanlose
tegumentar,
através do livro
de registro de
casos dO
POStCl de
Saúde
do
munlcipio
de
Irara,
com
o
objetlvo
lnicial
de
entrevistar
algumas pessoas residentes em dois bairros da cldaoe
onde houve um número razoável de casos da doença.
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encontradas
pequenas proprleoades
(sitios e chacaras).
As casas
menores, sem roçados ao redor, aparecem
à medioa em que a rua oa
Mangabelra val se tornanoo malS próxima da zona uroana.
U bairro de Cidade Nova, tomada para
comparaçào com o
primelro
por
sua formacào
recente, encontra-se
oiretamente
no perimetro
urbano
da cidade.
Suas
ruas s~o
oavlmentadas
e
as cerca
oe
duzentas
casas
foram
construidas
em
terrenos
doados
pela
prefeitura.
Os
dois
bairros
apresenLam
como
semelhança
a
concentraçào
de
casos
oe
lelshmaniose
que
facilitam
a
identiflcaçào
da populaçào-alvo~
grupos de balxa
renda residindo
em locals CUjas condiçdes oe saneamento e habltaç~o
est~o abaixo
dos padrdes
desejáveis, sobretudo
nas areas
malS afastadas
00
centro, ao longo do bairro da Mangaoeira.
No
estudo
al1
conduZ1do,
busquel
relac10nar
~~
pratlcas
etnomédicas
às
representaçóes
e
concepçbes
de
alguns agentes
terapêutlcoS
sobre etiologia.
A escolha se Tez a medlda em que
foram
cltados
por
informantes-chave
selec1onados
entre
os
acometidos de leisnmanl0se.
Através
dos relatos
de
agentes terapfuticos
representados
por
rezadelras e curadores, busquel desvendar as possivels dl~erenças
eXlstentes
entre formas partlculares oe tratamento e sua relaç~o
com a e~iologla que o grupo a~rlOUl às doenças.
Outro ponto que
explorei foi o modo pelo oual os praticantes etnomédicos se autoreconhecem
e sáo reconheCldos
pelos membros da
comunldade como
aptos a tratar Doenças.
Na
ultima parte
das entrevlstas
foram feitos
o reqlstros
DOS
elementos
etnoblologicos
utilizados
pelos
agentes
de
cura,
segulndo
suas
próprias
definiçbes
e
utilizaç~o
em
prátlcas
médicas
especiflcas,
destacando
relaçdes
máglco-rellglosas,
utlllzaçào
rltual,
restriçbes
e
eflcácia
terapêutica
dos
minerais, veoetals e
animais citados pelos lntormantes,
de moDo
Tazer uma etnografia centrada
na forma de pensar, classlficar
e
tratar doenças deste segmento populaclonal
do interl0r do ~stado,
numa V1S~O nào blomédica, isto é, na lnterface en~re a religlào e
,.3. iflf.2(jic:Lnc.."
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Compreendendo

OLe

a Sócio-Etnogra11B

o

contexto socio-espaclal
deste
estudo é
constituioo
por
uma
cldade de pouco malS de
vlnte e qua~ro mll· habltantes,
situaoa a
128km oe Salvador.
lrarà apresenta um cenário semelnan~e
ao dos
municipios
oe pequeno por~e 00 lnterlor da Bahla, partlcularmente
00 Noroeste.
Seu territorio,
que em tempos passados
se estendla
além
de
1.500
km2,
encontra-se
noje,
em
decorrência
dos
constantes desmembramentos.
reduzido a 279 km2.
Seus limites sào
ao Norte ~gua Fria; ao Sul' Coraçào de Maria; ao Leste Ourlçangas
e Pedrào; e ao
Oeste Santanópolis
e Coraç~o de
Marla.
Sendo as
C:OC)r-·df:·:'nc:\dc.\~:~. g€·?C)ql ..··/:·~·í::iC:~':t~; :l.::;::(::)()::~':' ():2
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10ngltude oes~e de Greenwicn e altitude 356 met~os.
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as casas e as estradas n i:?: C) o c: 1..\1::) <"!u!"! ,
1. a \iCtL.\l'-.t:~ ~::.
E!
riU.J. no,
plan~açóes
de
fumo,
Teljào,
mandioca
o as
temporárlas
em tr~s
mil~ selscentos
e doze h(::::ct2l.I·-es
destinadas
para
a
agrlcul~ura.
As
...• desmatamento
recente, foram ocupadas com replantio Wi:.:;f
eucalipT.os
para
a
lndustrla
de
celulose.
A
agrlcultura
cOr-ls.ti.
tui
c\
principal
atividade
econcimica,
destacando-se
o
cultivo
deI
manoioca, da quai é proouzida a farlnha.

o

comérClO
e o segunoo se~or predomlnan~e
no
munlc~pio;
a mal0r
movimentaç~o
concehtra-se
no ramo de gêneros al1menticl0s,
roupas
e
sapatos.
Pratlcamen~e
nào eXls~em
unldades inoustrials
De
médlo e grande por~e,
mas apenas
uma fábrica de
farinha e
uma
pequena lndús~ria de metalurgla
e as paniflcadoras.
lrará apresenta
fortes caracteristlcas
das pequenas
cidades do
interior do
Brasil, mais
rural do
que urbana.
A
plástica da
vida, a estética dos co~textos nos
leva a esta lnterpretaçao.
A
feira-livre
que acontece aos sábadOS, por exemplo, é um espaço de
interaçào que muda a configuraçào
do municipio
com as pessoas que
residem na sede, nos povoados e outras que vêm de fora, a exemplo
dos vendedores
ambulantes,
felran~es e propagandistas
de remédlO.
A praça fica tomada
pela felra
e, iTlE'SinC) 0'5
que nào
particlpam
diretamente
deste comércio
de bens
oe
lnformaçóes
têm
suas vidas
moditlcaoas.
Enquanto dura
o evento,
o centro
da
cloade e
reorganlzado
espacialmente;
mal se
v& o
chào que
se
pJ_sa
e

ao mesmo te!T!po,It-ar-ÉI esté abet-tCt.
às
1.f"!i:luÊinc:Las
que "v"E!rn
de
fora",
a exemp~o
da venda
de
produtos importados
do Paragual
Juntamente
com os legumes
e hortaliças no melO oa telra.
No que
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tradicionaJ.mente dlfundidas
a partlr de representaçbes
dos
cultos atro-brasllelros
oastante difundldos
entre
de
médio e grande porte, também em
lrará, uma cldade
porte, constitui alternatlva
terapêutica.

I'fn~~git={'::\slj

religlosas
~= cidades
de pequeno

Eis alguns
dos motivo pelos quals o quadro
cul~ural
que encerra
as
instituiçbes
medicas
em
lraré~ nào
encontra
conforme
aos
con0eitos
de medlclna
popular
tcf. Mon~ero,
1985;
Loyola,
1985;
Ulivei.i·-·a~ 19EJI.I· e 1'-78~5),
POt- ou t ro
1a-c:lo: têirnbém n'~\o E.·s.i:á
clrcunscrito
aos limites de uma
mediclna
rústlca,
por este termo
·:::;e
t-elacJ.onCt.r-dir-etamE?nT.l;?
Ilao melO I ut-2.1
pl'-'Ópt-'lO
de
um
Pê\.í·=:,
eiinnE?nternent:.:? n...!.ta.l. como é o nosso t:lt-C:isi
I" (f~f- auj o, lYi77: 4.':;: )
do
mesmo modo,
as questbes
levantadas,
as
praticas
descrltas
nào
demonstram
traços revelaoores
da express~o
Iloe oesenvolvimentos
culturais
autóctones
nao explicltamente
derlvaoos
do quaoro
da
medicina
modernal' (Hughes,
196~:6/ apud Nations,
1986~104, cltado
por Caroso Soares et aI, 1990), objeto da etnomedlcina,
posto que
a contribuiçào
da blomedlclna
ao
sistema
de
~ondutas
médicas
é
significativa
e relevante.
r

q

A prática

da
auto-medicaç~o
com orodu~os
tarmacfuTlcOS
con~rlbul
em oue
eSTaoelece
um
par-a a cC:inflniiaC~àDOE~ST.e fato, na medloa
as
modalldades
biomédicas,
canal
oe
comunlcaçao
en~re
caselra.
etnomédlcas,
da mediclna
popUlar e oa meoiclna
G
lnstalaçào
de farmácias
e a comerclalizaç~o
dos medlcamen~os
sào regulamentadas
pelos órgáos oflclals
oe saúde.
Entretanto,
é
possivel
comprar
diretamente
no
balcào
dos
estabeleclmentos
tal'-rnCt.céut.1.CO·:3,
ntrc)SDrnen'CE~medlcamE'ntC\S cor·ltl"·olC:f.do~;
vE!nD:i.C:IO~:.
~:;em
pr-es.cr-J_çào
rnr:::·ol.C;:;\,
como "pUf-gc\oe jaJ.apC\11~! "nanu'::;;cacla",
r"emE·cll.OS:.
tradicionalmente
conhecidOS
e também
vendidOS
na telra.
Outro
fato
ilustrativo
desta
in~eraçào
en~re
Sls~emas
medlCos
que
pessoas
que,
aos
cllsoutam
compet~ncias,
e
a
treq0~ncla
de
curador aposenTaoo,
sábados.
tazem conSUltas
com o Sr. Domlnqos,
numa farmécia
00 centro da cl0ade,
no horérlo d Ct.Te J_ t- .:0...

Um dos arqumentos
centralS
sustentaoos
neste
trabalho
é
que as
concepçHes
acerca
da
saúde
e
da
doença
para
as
pessoas
entrevlstadas
podem ser compreendldas
em reTer~ncia
ao estllo de
vlda
que levam.
Conseq0entemente.
para
entender
o
porqué de
determinados
comportamentos
SOClalS
e
preciso
remet~-los
a
cultura e, para entender
certas atitudes
em relaç~o
és doenças,
e
preclso
apresenta-Ias
em
con~exto.
~ara
comoreender
por
que
algumas
pessoas
procuram
as rezadeiras
ldo catolicismo
popular)
ou preparam
em casa seus próprios
chás, é preciso nào tomar estas
escolhas
como fenSmenos
isolaoos,
mas lntegrá-las
a um slstema
oe
lS~O
e, ao horizonte
cultural
que
subjaz à
crenças
e valores,
narrativa..
Desta
forma,
as
concepçbes
médicas
devem
ser
entendidas
à luz
das
lntluénclas
e
contatos
aos
quais aquela
populaçào
está sujelta.
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Relig10sidade

e Tratamento

Médico

I t-at-;:-I.
podeiT' ·::;:·etcle~,t.ii\cc\dos
tl'-'és
·:::;.etolr·es
E\tuarn:e,::.
no que
concerne as alternatlvas
de tratamento médico, ag~ncias e agentes
terap~uticos,
representados
pelas
pratlcas
blomédlcas
constituídas
pelas
agé"nclas e
servlços
oficlais
de
saude,
reouladOS e
regulamentados
pelo
~stado; e práticas
etnomédicas
constituidas
de aq~ncias religlosas e agentes populares de saúde
e
praticas
médicas
tradiclonais;
pratlcas
terao~utlcas
domésticas,
lncluindo
a
auto-medicaçào
com
produtos
C.II!
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As ag&nclas
terapêuticas
biomedicas s~o
representadas
por
um
hospital,
cinco farmàclas, sete postos de saude/ambulatórios
(um
na zona
urbana e selS na zona rural)
três clínicas particulares
~'uu
convenladas
com
o
Lstaoo~
Munlciplo
ou
orqàos
admlnistraclvos
dlversos.
Lmbora
nào
tenhamos
reqlstros
do
número
total
de
ag~ncias
etnoméolcas
ro r arn
contactaoos
um centro de
umbanda e duas
casas de
candomblé. U
centro
esp1rita
e
a
igreja pentecostal
existentes
náo foram
selecionadOS
para o estudo reallzado.
Além
dos
agentes
biomédlcos,
os
agentes
terap~uticos
s~o
representados
cor agentes etnomedlcos,
ou seja, curaoores/pals
de
santo, propagandistas
de
remédlo e rezadeiras=
e
pelOS próprios
sujeltos que lançam
mào 00 conheclmento
acumulado
nas sltuaçbes
t-eCOt-t-en
te,::
..
Os recursos
terap&uticos
dlsponivels
àquela comunldade,
também
correspondem
às
especificldades
etiológicas
que orlentam
cada
modelo
De
concepçào
das doenças.
De
tal moDo,
os
medlCOS
prescrevem medicamentos
tais como
antibióticos,
comprimldos
e
inJeçbes,
exames labora~orlals"
receitas e dietas,
ciruroias e
consultas que devem ser previamente
marcadas.
Sabemos que
em se
tratando do serviço prevldenclário
do SUS, eXlste uma oiflculdade
de
se consegulr
marcar
consultas méoicas/clinicas,
fator
que
estimula
o &xodo De
paclentes do
sistema bl0médlco
para outro
setores de promoçào da cura, tema este Já devldamente
tratadO por
autores
como
Montero (op.
cit.),
LOjela
lep
cit)
situaçào
agravada
pela
permanente
tensào
que
permela
a
relaç~o
médico.!pac:tente.
Do
lado
das aqênclas
e
pratlCas
etnomédicas
recorre-se
aos
passes, banhos de
ervas, trabalhos
de ~impeza de corpo,
rezas.
preces,
garrafadas,
folhas.
chas,
plantas
e
anlmais.
Vale
ressal~ar
a diferença
semântica
entre folhas/plantas/ervas
e
anlmais nos
contextos rltuals e no contexto doméstlco.
~ara os
pais-de-santo
as folhas
e animals sào, antes de
tudo, entldades
s ;:~.I~:},
r-' ét d a s ,
c:to passo
que
no contexto
doméstlCO estes
elementos
'"1' lquram
corno
remédl0S populares, juntamente
com medlcamentos.
formas

de compreensào

e atribulç~O

terap~utlca.
Aos agen~es
Dlomédlcos
a~rlOUl-se
o conheclmento
adqu.ir-100. A escola é o iIJ_nsty-umentoilpor e;·icelencia no c<~~sodos
médicos,
enfermelros
e farmac~uticos
oe nível
superlor
lformaçao
unlversltarla);
os
atendentes
e
auxillares
de
entermagem~
os
~armacâu~lcOS
pràtlcos,
por
sua
vez,
adquirem
connecimento
através
da experi&ncla
diárla.
Os
praticantes,
lS~O
é,
curadores,
pals
de san:o,
pastores
e
lideres
espiri~as
sào iluminados
e orientaoos
pelos
gUlas, nào
necessltam
se submeter
a
aprendizagem
proprlamente
dita
As
rezadeiras
mesclam
porç6es de
connecimento
tradicional
adqulrldo
com
porçbes
de conhecimento
transcendente,
ao
tempo
em
que
aprendem
e memorlzam
as rezas, mas s~o Dotadas
de
uma capacldade
peculiar
curar
doenças:
poderiamos
dlzer.
sào
semlllumlnadas
e assemelnam-se
aos lideres
rellgiosos.
~drd

No i:imbi
to

o conneclmento
sobre doenças
e tra~amen~os
e
E'}i
PE?y- i ·~:in
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(~nseJE\(J,Õ\~:;
na
pr ~~.
r..
i ca, nas
d C) ~=. C i-I i:~t-=:.
E,I
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1\10
que se
ao uso
t-eJTI~d ios
cori ne c i.rneri to
um
decorren~e
da ~radlçào
TcttTIJ_.liat·
E'/OU
00
1\10
que se
re~ere
a au~o-me(Jlcaç~o,
ou s.ca I=,e 1 a
seme 1nan ÇE\ ~ a
partlr da
prescrlç~o
sucesslva
do mesmo meOlcamen~o.
as oessoas es~abelecem
assoclaçào
atual' e uma sltuacàopassaoa

acu.lllu.l

domes~ico

êl.dCJ
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A eflcacla

do tratamento
oepende
da comblnacào
entre d etlologla~
gravidade
oa ooença e o recurso
solicltaoo
para cura.
Asslm. os
curadores
só podem tratar das doenças
classificadas
como ooenças
esplrituals
e doenc;:as materlais
com origem esplrltual,
lstO é,
tratam
de
males
que
envolvem
o
espirlto;
as
rezadelras
responsabillzam-se
pelo tratamento
de
males
desencadeaoos
por
alguma lmprevid&ncia
compor~amental
ou sdbita mudança
de ambiente
'f :.i.. s:.~·
i c:o -"-c 1 :LITIi:~t t :L c: C) ,
~'::\
t~ >~€~in p 1 o
de
o CJ E·! i""! ç~::t":5
c CJ:ITIC)
(J
E~~:.1::C3 PC) ,:provocada
por uma mudança
brusca de temperatura:
sair com o corpo
quente
para o vento frio.
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A cura

no nível
domés~ico
se res~ringe
às
doenças
classificadas
pelo
grupo
e
alqumas
conhecidas
através
de contatos
com
as
~axonomias
medicas.
Em casa pode-se
curar
preferenciaLmente
as
doenças
que
nao precisam
de consultas
externas
ou aquelas
CU]OS
recursos
caselros
sào sUTiclen~es.
lambem
pode-se
tratar
das
doenças
biomédlcas
de pouca gravldade,
com recursos
anterlormente
~estados
{validade
para
as
doenças
Classificadas
no
Sls~ema
etnomédlco
e as doenc;:as classificadas
no sistema
oiomedlCOJ.
Como
foi possivel
observar~
a
opçào por
dlterentes
Tormas de
tratar doenças
se Justltica
pela classiflcaç~o
cultural
oue es~as
t~m
no unlverso
slmbollco
dos sUJeltos.
~sslm, o
processo
de
soclalizaç~o
de
um SUjeito
num
contexto
que
concebe as doenças
enquanto
provocadas
por determlnados
agentes
etlológlcos
tals, os
quaí s
df2r·i.vE\rn
'"c:lof:?nçi::\~:.
CiE~
médico"!1
'"c:!of::!nç:as:.
dE~ eu r·· ,,:\c:1
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as

classificaçOes
a
ocorr~ncia
particulares.

posteriores
etiológicos

náo

somente

anterl0res,

rn cl ':::. t; -:::\
rfi D E~rn

'H' ~::I.
~.J
o ••

I;: a ~:'~.d F:.'
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uso
de
recursos
bl0medlcos
deVldo
às
peculiaridades
etiológicas,
isto
é,
doenças
tais
como
câncer,
tuberculose,
dlabete,
problemas
cardiacos,
que nào fazem parte
do repertório
(JFa dC'E1nç;i..:'.s
pelo
grupo,
ou
que
foram
aSSlm
c: 1 c\ ~==.5:- :t. -1: i c êl d i::l~5
informaçbes
COlhidas
da biomedlclna,
como
a leishmanlose
tegumentar.
Outras
doenças
passaram
de uma
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doenças
domésticas,
tratadas
com chás e rezas,
para a biomédica
com o
nome de
derrame,
eXlgindo,
em alguns
casos,
tratamento
hospitalar.
Outras
tais como gripes,
diarréias,
dores de cabeça,
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consideradas
de pouca gravldade.
circulam
entre os modelos.
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dizer
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mágico~religioso
lcausa
personalistlca,
ct. Buchillet,
1991),
podem ser
tratadas
por
um curador
conjuntamente
a um
médlCO.
Contudo,
esta categoria
n~o tem reconheclmento
biomédlco.
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populaçào
Normalmen~e
caracterizam

mórbidos
somente
reconhecidos
por
parcelas
da
I'" F! :;:' c:\ci I;;,' i I'" a <;:,.••
e
excluslvamente
~ratadas
sintomas
que
as
a
biomedicina
lnterpreta
os
sob outra perspectlva~
como ~ambém busca desconhecer
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aquelas
que sO pOdem
ser tratadas
com rezas, embora n~D
o n s j_ rJ E' 1:--ê:'4. d c:\~::. q i,'R a. \i fo:? S ,
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i d e r"i t; i. f :.i.. c: ii!\ ci !!:{ s;.
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excluslVOS,
a
exemplo
da espinhela
caída
e do olhadO.
O vento
caídO,
além
de
estar
relacionado
a
sinais
peculiares,
é
consideri::ida
uma
doença
de
certa
gravidade
que
só
acomete
c: r' i. i::\ n ç c:\ ':;::. ••
'5i::::
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ldentlficadas
por
sinais comuns às doenças
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tratamentos
{biomédico
ou
etnomédico)
poDe ser buscado.
Aquele
que promover
o melhor efeito
(no sentido
de atenuar
os slntomas),
direcionarà
a classificaçao
poster:.tor da doença
(a dor oe cabeça,
por
exemplo,
identiflca
doenças
de
reza e
tamhem
doenças
de
médlCO).
Em
caso de
Dúvida
quanto
à eTiologia
da
doençi::i,
.... ". .... .... .- ,.. .
~::. f::" ]. i:? c: i o n (:':'\
-~.-:;:;.
E: C) tipo
t ..('_4.~::·Lt !
de tratamento;
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De r-ezê.,
-- podE-m C:ipr·E:SE?n\:.i::\i'··
~.~nc:\:i.s,.
seme 1. he:tli
t.es,.
o:\S
doenças
de médlco,
sendo que, qUC:indo C:ipresen\:.am maior gravldade
sO pOderào
ser trC:itadC:iscom rezC:is.
U
vento e
o estopor
sào
ldelitlTlcadas
através
De molezC:i e Dores
pelo corpo,
mal-estC:ir
generC:il~zC:ido,1StO e,
slnais oue caracterizam
um
largo espectro
de Doenças.
~n~re\:.C:ilito,
só pocem ser reconhecidC:is e trC:itadas com
1"'eCUl'-SD~:;
E-tnote t- e:\
!=)E!U t i cO~..
U
e~·topo Ir' .,
f:.~doen c;:a d(7'!Ir',=:;:: c\
provocada
por
C:igentes naturais,
tambem
relC:iC10naOos a
excessos
comportamen\:.als, que comblna
duas etloloºias~
tomar banho quen\:.e
Ii

.\t":::.'!
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t'-iacc-Itegol''''iaque
cil~cun'=.Cr"E?\ieC:\~.
doer"iç;:~s ele
"cur"'ador-"
ClC:iSslticam-se
as
reconhecldas
como
sendo
provocaoas
por
entidades
soorenaturais.
Somen\:.e o curador
tem
a capacldade
de
id(,i~ntificar'"e tt""i:..ti:~.rcl(:::!
dC'E?nCc-I.S
COiHD "enco<::.to"~,"f.'i!sp:J..i'''ito
de
roor··to","·::~.Ofiibr"·i:"~
c:ie mor-'co"~,"doençc-\~.espl.r-iLUE\i~.li,"POt- p<.~.t-tE?
de
ined.i.. un Ld ací e
(:::!tc.
Ii

Certas doenças
de curador
provocadas
por agentes
sobrenaturals
pOdem
~~
manlfestar
soo
a
forma
de
problemas
mentais,
generlcamente
referldos
como loucura.
~sta,
por
sua vez
n~o
constitul
uma
categoria
limlnar,
V1StO que
a
loucura quando
concebida
como
uma
doença
espir1tual
pode
apresentar
características
semelhantes
às OC:iloucura pSlquiàtrlca.
Neste
caso,
a
concepçào
etiolóqica
orien\:.ará o
tratamento.
Us
curadores
que entrevlstel
contam que foram lnternadas
como loucos
em hosp1tais
pS1quiátricos
sem,
contudo.
obter qualquer
melhora
num quadro clinico
que apontava
para a loucura psiquiàtrlca.
No
momen\:.o que em foram submet~oos
ao tratamento
eso~r1tual,
em suas
resoectlvas
lnstl~uiç6es
rellq1osas,
toram
reln\:.egradas
a
so c ;::~clE'.d
('ii: •
í,

EX1stem

C:ilqumas ooencas

catt=gc,r~i<:~.

d a ss

lldC!F:!nç~·::t.·:5

Que
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sào

inédicct
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lnlclalmente
p:Cjf-QLl8

se

classlficadas
inc.-\nif&?~:.ta.fn

c: C3 ,TIo

na
s·e

causadas
por
agentes
naturalisticos,
pOdendo
também
ser-Ihes
atribuidC:i uma causa personalistica
subliminar.
O tratamento
pode
ser
conjunto,
e,
às
vezes
o
curador
pode
tra~ar
sozlnno,
prescrevendo
garratadas,
chàS, banho~
e lnfusóes.
FOl cl\:.ado,
como exemplo.
o caso de uma tuberculose
provocada
pelo encosto
de
uma
pessoa que mor~eu tuberc:ulosa,
t~atada
pelo curador
e pelo
iTiéd.1. CC) ~

do

na

rnalOI'-."l2.

tra~amento

d~3.~5 'v'(-?ZE:S,

este

Lt 1

t1.ITIC:t

nac)

t orna

c on

he.C1.ITlsfntc,

paralelo.

No
1'-'0 1 d;::\~.
dOE-nç::c-I.S;
dE~" CEISi::\"ou
aquelas
tambem
oassiveis
de
ser
representaoas
como
ooenças
qrlpes e
resTrlados
de cur\:.a
blomedicas
ou étnlcas.
Sào as
ti Lt f- i::t ç,; .:tt C) ,
c:1 :.l c:\ i'" Ir' f.:? J.. c\ ~::.,
dor'E~!S c:li::::
cabeça
,que
nào
tenham
sldo
P I"'C::'\/O caiji:" ',:; POt- e::-~c:ess:.:·cl o e ~·o1 ou de sereno).
Es\:.as sào doenças,
c e Cet-ti:3.
p01S
podem ser
tratadas
atraves
aa
Cê.iSe
i r-O~·
.
como c !-ia'::.
8
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------

podem se~ t~atadas peia
Out~as tantas doenças
familla, medlante
utillzaçào de ~ecu~sos
bot~nlcos, sem necessldade oe
agentes blomédicos ou
etnomédlcos.
Uut~as ainoa podem
s~-io em
casa, mediante p~esc~iç~o de um agente etnomédlco ou oiomédlCO.
As doenças
etnomédicas mais g~aves sào aquelas que
so podem se~
os cu~aoo~es, e que
T~atadas pelos especlallstas,
espi~ito, o paciente
ge~almente no centro

flca sob obse~vaçào
religlosO.
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Us Agentes de Cura

Os
agen~es
terapéutlcoS
sào V1S~OS como senoo aqueles
lnd1viduos
que~ oe
uma
certa
forma, tem
sua imagem
vinculaoa
a
alguma
capacldade,
ou qualldade
no sent1do
conferldo
por Nauss
(1~74)~,
peculiar
de
tratar
Doenças,
clrcunscrita
aos
l1mites
De
cletF::lr-!T!l.nada
tl'''ao
1. C;:'~\D",
1\les"\:es·ent.ao o , pode·-·s.e'f <:\
I <:\1'"
\:::.'111 <:Il.,jen
t.E:S
terap?u~icos
bl0médlcos
e agentes
terap~ut1coS
etnoméd1cos.
~m
meu
estu80 pr1vlleg1e1
os agen~es
00
segundo
tlpo,
por estar
interessada
em
descrever
prat1can~es
de
outra
especlalldade
terapêutica
de uma ordem n~o b10méd1ca.
Dos nove agentes
terap~uticos
entrevlstados.
selS sào rezadeiras
e
tr~s, curadores.
Apesar de
terem sldo
agrupados
na mesma
categoria,
praticantes
etnoméd1cos,
as diterenças
traçaoas
entre
as
prátlcas
e representaçóes
oos agentes
sào
fundamenta1s
para
que se possa
compreender
a lóq1ca do
sis~e!T!a meoico
local,
oem
como
o
comporta!T!en~o
daqueles
que
Toram
selec10nados
como
:L n
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As rezadeiras
locais n~o reconnecem
suas práticas
e capac1dade
de
curar
doenças
a
qualouer
oom
esp1rltual.
Ao
contrar10~
conS10eram
que
aprenoe
a
reza
aquele
que
prestar
atençào.
Rezade1ras
como u. Murcha,
resl0ente
na Lagoa oa Madalena,
0a1 e
sua !T!~e Andrellna.
a
despe1to
de pertencerem
a grupos
etarlos
Cl J.. \.i('2 r .. ~:,c!S">, a t .1 r-mc?,i"ii
q UI,~o '::1.p I 0?n d i z ad o cí o 110 'r .1. C i D" ·,'.;t'2
d (','U C:C::liH ~":·U.,:~!S;
prOprlas
m~es.
Dona
iZldOrla,
quase
nonegenár1a,
Dunga que
reslde nD 8arrrado
e se encontra
entre as pratlcantes
etnomedic:as
da
nova
geraç~D.
e Dona
Pureza
resldente
da
Mangabelra
que
pertence.a
uma geraç~D
1ntermediarla.
tOdas 81zem ter aprend1do
a
rezar por
ver e OUV1r
outras
pessoas
taz&-10.
Dona Murcha dlZ
que nunca enS1nou
n1nguém
a rezar, ela afirma que n~o se trata de
um sistema
fechado~
em suas proprla
aflrmaç~o
esta
dlZ que Iln~o
apt-endE::"
quem n,':ín
qUE:!'-',
POt-'CIU('="
eu ir'ezoi:<.S
pc\l,::~vf-C:\~s
alto.
r

li

Diant.;? o a
SUt'-pt-esae c:ons.tatacàc) ele D.
F'ur-eza de C\UE' "tUOO
no
mundo é procurado"
reTerindo-se
ao fato do meu interesse
pelo seu
c::onhec1mento
medico.
no decorrer
da entrevista
ela
revelou
sua
oplni~o
soore
a importànc:ia
de
enSlnar
as
rezas para
outras
P~?S":;OC:I.
s •
F' af- E!
€"! 1 i:"~
d E,:n t r-o cl E':! mEt. i s !...I.m
t;;:2iil po ,
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:::'c;\.L
Ut:\
"iDf-ma
nl.nc:!uém qU.E!
conseoüentemente
de
e"
os mê\l'::;
Ulnando
c:onneC:lmento
desaparecerá
Junto
com
sorrldente
para esta pesquisadora.
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"Urnas saL:)Ci.ciqUl.I·-·.locIS..
outlr<.~~:.
s;'~1o
corioen atõ.iS.' na as. que
pOSSU1 efet1vamente
ter"
Mauss, MareeI.
~sboeo
De
uma
teorla
geral
oa
magla.
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~a oplnlào das rezadelras entrevlstadas,
rezar parn doenças e uma
pra~lca que
esta ao alcance de qualouer pessoa,
desde que tenha
té nas palavras e acreolte nas doenças lprlncipio da
etlcacla da
magla, cf.
Levi-S~rauss,
19J4},
muito embora
se reconheça
que
L\ rnê":\ ~:::.
!'" 0:: :;::2\ d t·::: j. r' c\ '~' t 'é' 11"f
.::\
rn~ê\o t:) c:)a !l
ITI €o? .t h C:1 r'
c:tCt
c~ l.l E?
C) Ll t i'" 2\ S:· ~
LJ Ci r'l c:\
lzidora, por exemplo, é indicada na cidade como uma
das melhores
rezaoelras.
Como
ela mesma afirma referindo-se
ao conheclmento
do qual e detentora:
\/E:n t.o, CIo I'·
Cle cabeca forte 50
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rezar
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boto a mào
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Mas
se
abaixo de

t.l.VE'i·~:::.,
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li

que
as rezas,
enquan~o
prátlca de
cura
rezadelras,
enquanto
agentes ~erap~utlcoS,
<-:\U tonom ía

.L !i

nCI

constitui, reconhecidamente,
uma fillaçào
religlosa, uma vez que
a
pratlca
popular 00
catoliclsmo,
sobretudo
na
zona
rural,
caracterlza-se
pe.a freq0fncia assistemática
aos cultos, levandose em conslderaçào
que eXlste somente uma paroco para
serVlr uma
populacào de aproximadamente
40 ml! habltantes
linclulndo ou~ras
cldades llgadas
a paroqula
de lrará).
Sua
prática esta,
por
aSSlm dizer,
menos submetlda
a modelos
pre-estabelecldos
e
as
concepç6es acerca Da
saúde e da doença
s~o proou~b da
tradl~ào
oral da qual as
rezas, como recurso terap~utlco,
sào derlvacbes
das rezas da catoliclsmo
popular.

~m relaç~o

aos curadores,
as tr0s
entre\llstas
fizeram observar que
a procura por praticantes
condicionada
à expllcaç~o
que o grupo tem
para
fenGmenos
mórbidos, conTorme deflnlçào da ~ausa
c .:::\
c.l,3. ':5 i t;ua. í;; 2:( c}

que
realizel me
etnomédicos
está
o surOlmento
De
e slgnliicado
em

11

Para

a potenclalidade
de curar/tratar
doenças lhes
~':3.U. t CI-'" t'" F~ c: C) n i"'i e c: :L fH t·? n 1.':C~f q t..l f:?
CJ
d C) F!! n t (':'~'
t a. :-::: (j 8.
doença.
Ou
seja, quem
primeiro identlfica
a doença
nào e o
curador, mas
o doente
quando parte
a procura
deste tratamento
especifico expressando
a ..
gumas concepçbes sobre seu estado fisico
e mental.
Uutros membros do grupo poderào participar no processo
de
reconhecimento
oa causa
e da
doença
propriamente
aitas,
diferente
do que
acontece
quando a doença dlagnostlcada
está
adstrita ao campo da biomedicina,
onde o médico é quem,
em todas
as lnstânclas,
Cletém o conheclmento
sobre
as condiçbes fislcas e

é:

1

os curadores,

ct t. r-- J. t..~ .t i d 3.
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~ lnformante

se retere as
rnit.'cl i. co ,

Doenças

classificadas

em outra
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sagradas).
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mentais de seus pac1entes;
e, a1nda que
de suas
que1xas
lniciais,
n~o admlte
palpites sobre a possibilidade
de estar
de outra (c1. Boltanskl,
1979).

tenha partioo
de algumas
que ele
(o doente)
dê
sotrenoo de uma doença ou

Um dos
entrevistados,
lelito,
e especialista
em curar
doenças
provocadas
por
eSPlr1tos
especltlcoS
da
Umbanda.
Diz
que
-1::. f"R .a. b.a
I \"'!'::I. c: CI iil
I" i:::?~; p:i. j'- .t t.(]':::\ (j i!.:;': .t i...t ~::..
(;::j'"'l t J.. d ací iE!~'; qL\e
Dt.~-;~·
carn
P !'-ClfnC}\it:::! rN C)
bem.
N~o costuma
pratlcar
sangrlas
ou
matança
de anlmals,
CUi'-i:;",
p o i.ss ,
1.:i::'= r~3 p'~~L\ t I. C 0':'=·
a t i'- i. !:::OU.:Í.
ci c,\ ';:;:.
VN e S~:.t. ir 1. r'iq ~:::
iTi.....~::.f::'
f.~:'jr' \/ c:1.~;"
u sso cj t':.'
c::()rfl
IJ ro p r'" .1.E:~Cjd.(.J f.~S
d('2V
j_DO
à.
assoclacào
destas
ent1dades
sagradas.
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Outro agente terapªutlco~
Neudlra, alem oe reconhecer
em Sl o dom
de
curar doenças provocadas
por esp1ri~os,
aTlrma
tambem estar
POi'"
apta a tratar doenças
materiais,
que tenham S100 provocadas
en t.1. c1 ací (~~::; I::?~::.pí. r'"i ·Ct.~E:tl :::'!! ;n2tn i t F!!S t ací .;'i:t. s'; 'i'; t S':~:LC EtHit:.:=n tf.~ C~CI(nc) cl C)i2n (,:;:2\ '~':,
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El.clqu, :.i., V":lLt
garrafadas
à
base de
ervas.
O conhecimento
que ol a
E:' n "í= E' r' rn .i~\c~E' rr: É:
durante os oito anos que trabalhou
como auxlliar de
n C) t; f" ~='tt, a. fn (::.:~
r-I 'C CI
aplicado ao
prescrever
medicamentos
farmac~uticos
de
algumas doenças materia1s,
consideradas
de pouca q V" (::.~\/ .1.d ~';:\c~E' C) Lt
para as quais ela já conheça ~ratamentO!medlcamento.

o terceiro curador, Milton, tem como especialidade
tratar Doenças
espirituais
conforme a
linha
Da
pessoa que
ele
aesigna como
digina,
lSto é,
linha de
candomblé, umbanda,
keto
ou angola.
Atende às pessoas em sua própria resid~ncia,
pois algumas somente
J. hF:' P r C::' CU f" ;,:\mpE\ i'" c:\ j:::O['i!ci
:\.1'c::c,r"I~:;E':!
lllo~::.
c:i t.l"· ;;~vé~:::.
de con~:::·u
1.ti::~<". qU~:f!
i~~'
1 '-::2
pode fazer
aos guias.
Aflrma
ser indispensável
ao tratamento
espiritual
de
doenças, ademais,
além dos
trabalhos,
banhos
de
que
ervas prescritos
conforme o
orixá da
pessoa, consideranDo
os orixas; rltuais
eXlste uma
correspond&ncia
entre as folhas e
ba ':::.
t,an t:~:~C:~';;\ r'i r"l hCj ::
cOletivos
de preces
as
en~idades
sagradas,
e retorno do lndividuo
A recuperaçào
pessoal
segundo ele,
ao conviVlO social, prev~,
q U. E:: 1 !"H;~
ir~o tratar:
o pai-de-santo,
os
doente com
as pessoa
do doente, quando
es~e faz parte
familiares
e os irmàos Cil:::" s::.antc,
_,,_._..L..
__
.1_"
.
do grupo, ou lrm~os de ":::-~c:\II Ll..t UlJ CUt-',;:\ijDI'11

Dois dos entrevistados
lncluem entre suas práticas ~erapªut1cas
a
reclusào, nas depend~nclas
do centro religlDso,
da pessoa afetada
pelo
espirito.
Um
deles,
Zelito,
pOSSUl
uma
propriedade
denominada
Chácara Para.:Í.so
dos Orixás, especificamente
destinada
.;:t. i:?:! ':::. t; êI.
'f i ri a .l .t d a c:1
i:;:;
l.' i 7::' q Lt E' C {] ~~.:.tu, i1"\ê:i. I i n t (? r'" n Ei. 1'- I P i=~~:.;.:::.(] .;':il.~::.
d ('"2 C~t.J. t t'" 2. s,
cidades
e até de
outros estados, de
acordo com
a necessidade.
F) ,:::t f'- ~:?~ i::~'.lE'
esta é
determinada
pela situaçào
em que
a pessoa se
(·~nC(Jn tt'''f.0
Algumas vezes é possivel que o
paciente permaneça em
casa e faça vlsitas regulares ao curador,
<::'~j'''ttE:'
é-:\
considerados
malS graves, os resultados
i
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paciente
é
submetloo aos
c~ç ,~~it.,"::, ~~~. ~ b C:l. r-i t"i Cj S::. d E' F?: t'- ..../ t::\ ~!::. E~ n ~::.:
c: 0:':'\.:-::.~~ 1. + (3 iB d E'
rfl U. i. t
t:] .:::t 2: I ,
ser interditada
a
prática de
certos atos,
isto é,
comportamentals~
alimen~ares
etc.
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Este tipo
de cuidado med1CO somen~e é procurado
por aqueles que
acreditam na eXlstªncia
das doenças que os curadores e rezadelras
t~m possibilidade
de tratar;
por aqueles
que a~reditam em
sua
et1010g1a
e,
conseq0entemente,
por
aqueles
que acreditam
na
eficacia
terapêutica
dos
recursos
utllizados
para
a
cura.
Somente através de um envolvlmento
mútuo curador e paciente pooem
se
entend~r enouanto lndividuos pertencentes
a um mesmo unlverso
de signiticaçào °que compor~a
es~e conjunto de representaçoes.
O
paclente se dlrlge
ao curador enquanto
pOrtadOr de
um problema
que
provavelmente
este
último
podera
resolver
ou
ajudar
a
resolver.
Geste
modo~
o reconheclmento
do doente
reforça
a
posiçào do agente terap&utico
como capaz oe tratar oe
problemas
e~:;pF!: c i "1': .1 CCI'!:; "
o agente terap~utico
convence o lndlviduo sobre a
seus
recursos,
sobre
a
exclusivldade
de
seus
no
I"°C:)J.
t t- ,:Et. t; a ri"ff.'::'r n t C) ':::. :1
E' .I. E' n c:'::10 o C) o::·
d Et ~::.
c:i C) i~.?n (;;i:":\ ':~.
p .:i:\ r' ct
Ct S;.
e\S
1inh,,",,-~:o
dE? 1'-€'2 1 ,,",,-çàc:.
f:? t.n C:)fn "2d :i.. c: i:!\ ~:::. !J
tOOoE·OjClj'°oçi;:'ondo
~
F!n t.1'00f!:! f!~J t::! e
'
sua
clientela, na medida em
que o pacient.e poderá,
a partir de
resultados
posltivos,
recomendar
que
outras
pessoas, de
seu
circulo
de
relacionamentos,
também
procurem e
façam
uso dos
tratamentos etnomédicos.
Em
relaçào
aos
processos
terap~utlcoS
peculiares
as
suas
prátlcas, os curadores
espirituais
sào un~nlmes em
lnformar que
existe um
predominio de uso
de ervas em oanhos
para limpeza de
corpo.
Dos
três
entrevlstados,
apenas
um
utiliza elementos
botânlcos em intus6ss, garrafadas
para tratar doenças
materlals;
d01S fazem
limpeza oe
corpo através oe
práticas rituais;
d01S
.1.ntE·r'j''':e:'ti'n
.1., r', (j J.. ~::;'I::ti:? n

o

~=,d. \/

ctC)E'nt~E' t::!rn
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tDdos ...
en~revlstados
Toram
efeitos dos trabalhos de cura espiritual.
Segundo eles, o efeito
está condlcionado
a obediência das regras
e é crenç2 em
tOOO o
orocesso terapªutlco
(cf. Lévi-~trauss,
1974).
() s;.

t; f" ~. '::::.

Pude
constatar
que
n~o foi
possivel~
neste caso,
agrupar os
elementos
por categoria
de
doença.
Percebi
que
as práticas
diVerencladas
2pontam para um certo nivel de especiali2aç~o
entre
C}
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pecul1ares,
a despeito de haver, algumas vezes, a recorrªncia
utillzaçào do elemento botânico (ver Anexo, p.
).
~m algumas
espiritual

situaçoes
a mesma folha pode
:::. E! r-O
com
slgnificaçào
religiosa,
e em

--------
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pCldera

t.~·C)

na
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ser

utiiizada
no
tratamento
de doenças materlais.
O
qU101B e usado
por
Neudlra para
preparar qarrafada de
folha no
tratamen~o da
grlpe,
devido
á
provável
propriedade
farmaco!ógica,
mas
e
utilizadado
por Zelito em
banhos de descarrego
de corpo
e por
Milton
em
bannos de
limpeza
de
corpo.
Os
três
curadores
aproprlam-se
dos
recursos
na~uralS
oe
manelra
diterente,
de
acordo
com o
contexto de
uso, o que
implica numa
variaç~D no
..-

r

- ,
.L LL'.ci..L

t

Isto
serve para oemonstrar
que, como
tOda forma
de identidade
sóclo-cultural
também a identidade
religiosa deve ser observada à
luz de determlnadas
nuances: crenças e valores que
vlsào de
mundo.
Alterldades
numa
perspectiva
mais
ampla lque
demarca, por exemplo
a direrença entre doença
material e doença
espiritual) que se constroem a partlr de alterldades
num ponto de
vista malS restrlto
(curaoores x rezadeiras - doença de curador x
doença
de reza!, sem. contuoo, estabelecer
relaçhes de OpOS1Ç~D,
ao contrêrlo,
comolementam-se.
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Doença

Materlal

e Doença

ESplritual

d';:ls
nOf.:::n
ças
As ~r~s
categorlas
reterenClalS
oara classlTlcaçào
De
medJ.co.
reconheCldas
em lrara sào representadas
por: a) doença
C) doença de curador e
c) doença de reza.
As doencas
de tratamen~o
doméstlco
correspondem,
Vla de reqra. as dCIE'rlç2·\~. de
de
médlco conslderadas
de pouca
graviDade
e as chamadas doenças
crlança,
tals como catapora,
sarampo,
papelra, Dor
de bal'"T
1.ga,
dor de dente etc.
A
eXlst€ncla
de
tals
cateqorlas
perml~e
c6nstruir
modelos
expllcativos
para
sugerlr qué,
do ponto
dp vista
das escolhas
médlcas, a doença pode ser entendida
como um processo social, que
envolve a sociallzaçào
DOS sUJel~os,
o etnos de
seu grupo e seu
relacionamento
social
com lns~l~uiç~es
ols~lntas,
sejam menlcas
ou rellglosas,
isto é,
sua lnserçào
num contexto cultural
que
orlenta suas atitUdes.
Sf.:::i·-·
de cur-ador,,11t<':'lmDem
pocjf.:::m
rnéc:ilcc(1I
e lioC,er!ç:C\s
"üoençc:<.S:.
de
d€"!nClrnin<,:!\dé'Õ\s,
doenças
materlais
e
respectivamente~
de
u t a r a z ací a
POi'"
<':'IU
'\':.0 I'-es,·
E'~S p .1. I'" l. tu i::\.1. <;;, ~,
como
segundo
termlnologla
L_oyc<1a (1'7b4) e Montero
(19851.

Para Montero
(Op. Clt~ 1~1-1231. Doença materlal dlZ respel~o
ao
conjunto
oas
doenças,
cuja
manl~estaçao
pode
ser
verlTlcana
fisicamente
e dlagnosticada
através dos equlpamentos
médicos.
O
méoico
v€, ldentltica
e comprova
a
doença
atraves de
exames
cl1nicos
e laboratorlais.
Para
o médico o
que interessa
e a
e lClcalizaçào, n~o
confClrme slntomas
contada pelo paciente.
Já as doenças espirituais
sào aquelas que demonstram
que
o corpo
nào responde a cer~os es~imulos,
mUl~O embora n~o se
configure a
eXlst~ncla
de uma Doença propriamente
dita, OOlS
"quando a
doença é
esplrltual'
o
medico se
torna
incapaz de diagnostica-la
- ja
que sua tecnologla
se
torna
impo~ente
para apreend&-la
em sua materialidade
e de
quallTlcar
o doente
dentro
da
esfera de
sua
competência,
is~o
é,
enquanto
doen~e.
A
doença
esplritual,
dU
sub~ralr-se
a materlalldade
essencial
de
qualquer
doença
se
torna
algo
dlstlnto
dela,
supera
a ornem
do puramente
fisl01ógico s
se torna
lndicador
Da presença
De forças
sobrenaturals,
CUja
natureza,
orlgem
e lntençóes
cabem
ao médium,
e n~o
·:3. C)

!..~i!:? C:i. '1' :\.

rO(?d.1CC ,
'

rn C\ 1'''1cí D

.ln\/e·::;t.1.(jç\r,-11

\C:-SPIl

C.1_t:

1::2:3).

dls~inçào
felta en~re
os Sls~emas
medicos e
as
recurso
na
doença, pode-se
consta~ar
que algumas
doe~ças s~o concebidas
como
requerendo
exclusivamente
tratamento
etnomédlco.
UunQ2. rezadelra,
avalia
a
dlTerenca
en~re
as
pela seoulnte alternatlva:
prlmelro ela lmpbe
llmite a
1'"'

(;?S Tet·Mél.S

é.'\

ije

15

sua po~enc~aliaade para ~ra~ar doenças, ao aI~rmar que 'doença de
lado, deterrrnna a
médico a gente não pode tra~ar;
por outro
etnomédicos:
exclusividade do saber particular
dos praticantes
tcalafrio) trata com pai'doença de espírito, encosto de morto
de-santo, pra fazer trabalho de ~gum.
No médico nao adianta, faz
até piorar' .
De modo semelhante,
D. Izidora, de 87 anos e também
rezadeira,
define os limites da sua capacidade de operar a cura, mencionando
as doenças
que pode
tratar,
em
contraposiçào
a
outros
especialistas:
"rezo prá vento.
Dor de cabeça
torte· só cur-a com
reza, outra coisa
não cura.
Uma dor no corpo,
uma
dor de cabeça,
dor reumática, dor de uma banda, dor
de dente, dor de ventusidade ... mas essas
outra eu
não sei rezar não.
Nos trabalhos
de antropologia
da doença/saúde
aquilo
que se
convencionou
denominar
doenca
material
e doenças
espiritual,
divisão
Ja consagrada, determina a escolha do tratamento médlco.
Com
suporte
nas concepções
dos doentes e dos agentes, esta
dis~inçào,
doença ma~erial e doença esplritual
circunscreve as
doenças nos termos
de "doenças de médlco",
"doença de curador",
"doenças de rezadeira".
Estas tres
categorias guardam
pouca similaridade.
Doencas
de
médico lmateriais)
sao assim
desiganadas porque,
a princípio,
somente
o médico pode
~ratar.
Dizemos
a princípio,
porque em
muitos casos,
o paciente, apesar' de reconhecer e classificar
a
doença
como tal, nao
lanca mão deste
critério para
escolher o
tratamento; outros fatores concorrem para isso.
Corroborando
o' que afirmei
anteriormente. tomemos um trecho
depoimento de D. Murcha,
no qual
ela alinha
um conjunto
queixas quanto a males que a afllgem,
perpassando uma idéia
desgaste
físico,
e à impossibilidade
de atendimento
por
praticante médico da esfera biomédica:
"Sinto
as vistas
ruim,
os braços
dói, não posso
carregar
nada.
Porque
eu trabalho
na roça
desde
pequena, aí to acos~umada com pegar peso e quando
nào
agüento,
eu sei que tê pra ficar doente.
Não vou no
médico porque nâo consigo encontrar
ficha e náo tenho
dinheiro pra comprar remédio.
O jeito é tomar um chá
e esperar .

do
de
de
um

Com as doenças
de reza
e doencas de curado r tal não
acontece.
Primeiro, porque
são doenças
específicas, somente
reconhecidas
por uma parte aa populaçao, impreterivelmente
aqueles que créem~
ou seja
somente pessoas
socializadas num contexto
que permi~a
pensar
as doenças como
provocadas por
en~idades sobrena~urals,
estarao
a es~as
expostas,
como
também
acreditarão
em sua
etiologia
(exus,
sombras
e espiritos de morto)
e tratamento
16

(tr~balhos

de limpeza, banhos,

rituais,

rezas etc.).

Nos casos liminares, a diferença é reconhecida por eliminação; ao
detectar
alguma modificação
na saúde,
o doente
e as pessoas
pr6ximas
p6em
em evidencia
os sinais:
as dores de cabeça,
vomitos, insõnia, falta
de apetite caracterizam doença
nas três
categorias.
A distinção
está na intensidade
dos sintomas,
na
eficácia do tratamento
e na participação do doente no processo
diagnóstico, aqui
ilustrado mediante
trechos de depoimentos de
agentes étnicos de cura:
"A pessoa diz.
Porque a pessoa !lca vomitando, na.o
dorme, chora
e quando pega
a tolha.
a folha fica
de
murcha,
o corpo fica esmurecido
sem dlSposiçâo
fazer nada." (D. Murcha, rezadeira).
"Quand.o a pessoa chega
dizendo
que tá com dor de
cabeça,
vomitando, a gente reza primeiro pra vento,
porque
vento também
fica assim.
Se as folhas
não
murcharem,
a gente
reza pra
sol e sereno,
se não
ficar bom é porque não era doenca
pra reza.' (Dai e
Andrelina, rezadeira).
"Se for vento a pessoa
fica assim ... esmurecida.
sem
vontade
de trabalhar,
sentindo vontade
de dormir, o
corpo esmurecido ... se for olhado,
fica todo mole, s6
abrindo a boca, sem vontade
de trabalhar, sem vontade
de fazer as coisas, só pede a vontade é pra dormir.
Ai a gente reza,
se a folha não murchar é porque nâo
tem. Vento a pessoa
sen"t.edor de cabeça,
sente frio
e tontlce, sabe que é vento porque com a reza ve.
e
se. não tiver
o vento,
não vê".
(D. Pureza,
rezadeira) .
"Através
da mediunidade.
Comunico
com os or-Lxae e
eles transmitem o tipo da doença e a forma de tratar.
de acordo com a pessoa". (Neudira, curadora).
"Tenho
que fazer
oraçôes
a Cristo
e os espiritos
mentores, através das visoes.
Têm as visoes certas e
através de algumas pessoas,
têm as visoes
erradas"
(Zelito, curador).
"Olho na v aaao se é doença eap í.r-í, tual ou se é doença
material, se é doença prá eu cuidar
ou se é doença
prá médico ... chega um paciente aqui e pede pra
eu
olhar o que ele tá sentindo, se aconselha. (Milton,
cur-ador-) .
Ent.r-e
as rezade iras o
diagnóstico
final
será
dado
pelo
tratamento, uma vez que elas não têm como
os curadores,
dons
espirituais que possibilitem reconhecer de imediato o problema do
qual se queixa
o paciente, tampouco a forma exata de tratá-Io.
17
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Para os curadores, as vis5es funcionam
como via
de acesso
ao
universo das doenças: através delas. ele não só fica sabendo qual
a doença,
bem como
a forma de tratamento dentro e fora de sua
especialidade; pelas visões
os curadores podem reconhecer também
as doenças de médico.
Para
que
as rezadeiras
identifiquem
uma
doença
de
sua
especialidade,
é necessarlO
que façam a anamnese do paciente
através de sua trajetória comportamental e, a depender
do que a
pessoa diz estar sentindo, investigam o que ingeriu para detectar
o "mal de comida"; o tipo
de trabalho desenvolvido recentemente
para verificação de ocorrencia
de "peito aberto"
ou "espinhela
caída"; perguntam quais foram as ultimas exposiçóes a mudanças de
temperatura
para identificar a dor de cabeça
de sol e sereno,
vento e estopor.
A doença, para
as rezadeiras, deve ser reconheclda inicialmente
pelo que a pessoa diz e depois confirmada ou não através da reza,
e,
em
última
análise,
o tratamento
contribui
para
a
caracterização ou confirmação do diagnóstico final,
porque
ao
submeter o doente à reza para vento, por exemplo, "se a folha nào
murchar", recomenda-se, então, que se reze para sol e sereno,
se
não
ficar bom é porque não era doença prá reza".
Finalmente,
saber qual
é a doença, "depende do que a pessoa tá sentindo.
Se
rezar e não melhorar tem que procurar
outra coisa, mando ir no
pai de santo ou no médico" (Dunga, rezadeira).
.
A competição entre os diferentes pr-e.t Lcant.e e , o que,
de certa
forma, reproduz a competição entre os sistemas, fica
evidente no
momento em que as doenças sao dlagnosticadas, tal como
narrado a
seguir: "vento
e dor de cabeça forte,
só cura
com reza, outra
coisa não cura" (D. Izidora);
a comunicação se estabelece quando
o praticante comprova que aquela doença aventada
nâo está dentro
de sua capacidade
de identificá-Ia, diagnosticá-Ia
ou tratá-Ia
tal
como
ilustrado
na
seguinte
narrativa:
"Muitas doenças ai, abaixo de Deus, só quem resolve
é
o médico;
mas tem esse negócio de curandeiro. que dá
um chá, ensina um banho ... nào prá mim que eu nunca
usei, mas tém umas pessoas
daqui em casa que já usou
e se dá bem.
Entâo essas coisas tudo a gente tem que
procurar,
né?
Negócio de coração é doença que nâo
tem jeito; nego
tem que morrer
mesmo.
Negócio de
cancer
diz que tem jeito, mas eu não sei se ~em, quem
sabe é os 'dotõ' ... essas doença assim,
se Deus
não
der jeito, mais
ninguém dá.
O doutor verdadero
é
Deus;
a gente
tá aqui,
entrega
neles
pra ver
se
alcança essas coisas (entregue
nos médico), mas
quem
nos dá o jeito é Deus ... O médico sabe porque estudou
e
o
curandeiro
sabe
porque
Deus
deixou
a
exper-Lence : , pra
quem
acredita.
Pr-a quem
nao
acredita não é nada, a fê é que cura". (D. Pureza,
rezadel.ra).
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Como afirmado no adágio popular "para morrer. basta estar vivo".
Comparativamente,
podemos
dizer
que na
Vlsao
dos agentes
etnoterapêuticos
de Irará, para adoecer basta estar sadio e para
se curar
basta acreditar.
Acreditar nas doenças e na forma de
tratá-Ias, como
diz D. Pureza, "para quem nao acredita não e
nada", externanao que a crença, de vários tipos. constitul a base
de qualquer processo terapeutico.
Além das rezas e desta certeza de que
a fé é gue cura", mais do
que o "estudo" medicos e a "experiência" dos curadores, D. Pureza
e demais agentes
terapéuticos ensinaram outra coisa
que, aliás,
traduz
muito das preocupaçôes e interesses do.e antr·opólogos: que
a identidade
cultural
se constrói
a partir
de múltiplas
orientaçôes.
Aos poucos fui descobrindo a impor~ància da ldentldade rellglosa
neste processo de reconhecimento etiológico e seleçao ~erapeutica
a luz das experiencias
dos sujei~os
que se reproduzem
e se
reconstroem para alem de nossas etnograiias.
Pude perceber
os
caminhos
pelos
quais
as pessoas
trafegam
pelas
diversas
institulções,
medicas ou religiosas,
e demarcam
alteridades a
partir
de um solo comum: o universo
da doença
e a eficácia
terapêutica.
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