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RESUMO 

 

O texto que se segue é uma etnografia dos itinerários terapêuticos de pessoas 

com HIV/Aids. O objetivo é efetuar uma aproximação das relações entre saúde/doença 

e religião a partir da apreciação desses itinerários construídos e experienciados. A idéia 

que norteará o estudo é a de que, embora a biomedicina detenha o monopólio 

legitimado das soluções curativas referentes às questões de enfermidade, ela não se 

constitui como referência única para pensá-las. Por isso, admitindo a existência de 

numerosas terapias, intenta-se aqui mapear as articulações que se estabelecem entre as 

soluções biomédicas e religiosas no contexto da epidemia. 

A etnografia realizada no Centro de Referência em DST/Aids da cidade de São 

Paulo – centro que atende pacientes soropositivos – permitiu verificar itinerários 

complexos nas quais os sujeitos recorrem a diversas terapias e mesclam os tratamentos 

biomédicos oficiais a terapias religiosas. O empreendimento etnográfico procurou 

seguir essas trajetórias e verificar como essas pessoas representam, articulam e 

vivenciam essas terapias. Pondero que na acepção dos soropositivos ouvidos, a relação 

que se anuncia entre as categorias da doença e tratamento não separa a terapia 

biomédica da religiosa: ao invés disso, foi possível observar um continuum entre as 

duas práticas curativas. E aqueles que por elas circulam promovem a articulação dos 

universos simbólicos de cada qual, compondo-os em seu itinerário terapêutico sempre 

passível de transformação. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Itinerários Terapêuticos; Aids; Biomedicina; Religião 
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ABSTRACT 

 

The following text is an ethnography of the therapeutic itineraries of people with 

HIV/Aids. The goal is to make an approximation of the relationship between 

health/illness and religion, from the assessment of therapeutic constructed and 

experienced. The idea that guides the study is that, although biomedicine holds the 

legitimate monopoly of therapeutic solutions, it does not constitute a single 

reference for thinking about them. Therefore, assuming the existence of 

numerous therapies, the objective is to map the joints that are established 

between the biomedical and religious solutions in context of the epidemic. 

The ethnography at the Centro de Referência e Treinamento in STD/Aids in 

São Paulo – a center that serves HIV-infected patients – has shown complex 

itineraries in which the subjects use a range of therapies and blend biomedical 

treatments and religious therapies. The ethnographic enterprise tried to follow 

these paths and verify how these people represent, articulate and experience 

these therapies. For the patients from this study, the relationship announced 

between the categories of disease and treatment does not separate the religious 

and biomedical therapies: instead, it was observed a continuum between the two 

healing practices. And those who circulate among them by promoting the 

articulation of their symbols make them in their therapeutic itinerary always 

suitable for further transformation. 

 

 

 

 

 

Key Words: Therapeutics Itineraries; Aids; Biomedicine; Religion  
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 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação é resultado da pesquisa realizada durante meu período de 

mestrado, de fevereiro de 2008 a fevereiro de 2010. A idéia que norteou este estudo foi 

a de que, embora a biomedicina detenha o monopólio legitimado das soluções curativas 

referentes às questões de enfermidade nas sociedades ocidentais contemporâneas, 

mesmo nelas, ela não se constitui a única referência para pensá-las (cf., por exemplo, 

CAMARGO Jr., 2003; LAPLANTINE, 2004). Por isso, admitindo a existência de 

numerosas terapias disponíveis1, empenhei-me em analisar os itinerários justamente na 

confluência com as terapias denominadas pelos meus interlocutores como de “tipo 

religiosa” na sua relação com o modelo biomédico. À luz da articulação entre 

Antropologia e Saúde Coletiva, pretendo tornar apreensíveis os itinerários terapêuticos 

experienciados por pessoas com HIV/Aids. 

 Busco identificar de que maneira aqueles que recorrem a ambos os tratamentos 

vivenciam, articulam e representam essas trajetórias na prática cotidiana. Isto é, a 

doença é aqui abordada como experiência vivenciada, em que os sujeitos manipulam as 

terapias ao modo que lhes é mais adequado. Em etnografia feita no Centro de 

Referência e Treinamento em DST/Aids da cidade de São Paulo2 –  onde intentei 

compreender a adoção conjunta das duas terapias no evento de saúde/doença – pude 

averiguar essa articulação entre os tratamentos, evidenciando, a partir das narrativas dos 

sujeitos da pesquisa, suas impressões acerca deles. 

No que diz respeito à escolha dos interlocutores, esta se deu em decorrência dos 

impasses a que a temática do HIV e sua síndrome clínica, a Aids, continuam a nos 

impor. No decorrer de um pouco mais que uma década, o HIV/Aids tornou-se um dos 

mais graves problemas de saúde pública mundial. Na atualidade, existem mais de 30 

milhões de pessoas vivendo com a infecção viral, configurando a epidemia em uma das 

maiores da história. Dessa totalidade, 90% da população contaminada residem nos 

chamados países em desenvolvimento. 

                                                 
1 Não é intenção aqui investigá-las, mas somente para citar algumas: psicoterapia, naturopatia, 
nutroterapia, cromoterapia, musicoterapia, talassoterapia, hipnoseterapia, hidroterapia, quiropraxia, reike, 
shiatsu, florais de Bach, meditação. 
2 A descrição detalhada do campo será explicitada adiante. 
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À medida que as questões relativas ao HIV/Aids têm se modificado ao longo das 

três décadas – e também transformações socioculturais, bioéticas, políticas e 

econômicas ocorreram em decorrência da epidemia –, estudos junto àqueles que a 

vivenciam carecem ser igualmente atualizados, posto que são numerosas as lacunas e 

indagações subsistentes sobre o assunto. Por se tratar de um complexo campo de 

análise, um entendimento a seu respeito é categórico para podermos responder de modo 

mais eficaz aos dilemas que a temática ainda conserva. 

Convém atentar, também, que uma doença até o momento sem expectativas de 

cura em médio prazo implica numa ponderação sobre a finitude da vida, colocando 

aquele que dela padece frente à sua efemeridade. Tal situação coloca os sujeitos diante 

de novos quadros, incitando a indagações, a formulações. Logo, não é equivocado supor 

que o soropositivo – o qual muitas vezes se encontra em situação de fragilidade e 

vulnerabilidade – vislumbre a possibilidade de pensar por perspectivas que não somente 

a da biomedicina e recorra a diferentes agências de solução terapêutica. E a experiência 

da enfermidade não está distante das perspectivas religiosas – entendendo aqui a 

religião não como algo dado ou uma substância, mas como perspectiva e sempre no 

plural, isto é, diz respeito a formas e maneiras de pensar e de habitar o mundo. Não é, 

pois, nenhuma novidade pensarmos nas relações entre terapias e religião, bem como não 

é implausível considerar a experiência religiosa empregada de forma a promover tal 

solução.  

É isso que pretendo elucubrar nesse texto. Precedente ao início da leitura 

capitular é imprescindível uma advertência. Nesta presente proposta, as categorias, 

campos e conceitos serão utilizados como instrumentos metodológicos e analíticos, 

posto que as definições estão suscetíveis a contínuas reconsiderações e ressignificações. 

A intenção aqui não é tratá-las como acepções estanques ou engessadas, pois os 

significados dos processos a serem estudados não se esgotam em tais demarcações. 

Metodologicamente, entretanto, as categorias são funcionais: quando elas se 

estabilizam, o fenômeno investigado toma forma, de maneira que ele e suas 

conseqüências se tornam passíveis de análise e fornecem orientações à formulação e ao 

desenvolvimento da matiz teórica do pensamento. Seu uso é inevitável e indispensável e 

aqui as utilizo. Entre algumas, gostaria de esclarecer a escolha pelos termos 

“biomedicina”, “terapia religiosa”, “terapia biomédica” e “soropositivo”. 
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Em geral, todas as sociedades possuem um conjunto de representações e práticas 

que pretende explicar e reprimir as manifestações de doença. Na tradição médica 

ocidental e contemporânea, esse conjunto priorizou a ordem biológica e autorizou a 

conformação do “modelo biomédico” ou “biomedicina”. Por esse motivo, adotarei nesta 

dissertação o último termo, o qual representa apropriadamente a importante instituição 

das ciências médicas em nossa sociedade3. É fundamental ressaltar, também, que preteri 

as categorias “medicina oficial” ou “medicina científica”, pois elas implicam numa 

aquiescência com os movimentos que conferem hegemonia à biomedicina, eliminando 

terapias que igualmente se reivindicam modelos médicos. 

No que tange às terapêuticas, há em muitos estudos o emprego de diversas 

designações para evidenciar outras terapias que não as biomédicas, tais como 

“medicinas/terapias alternativas”, ou “medicina popular”, ou “medicinas paralelas”, ou 

“medicinas complementares” 4. Entretanto, essa diversidade terminológica não somente 

indica a pluralidade de terapias, mas pressupõe a existência de um referencial – qual 

seja a (bio)medicina, epítome do saber científico ocidental. De tal modo, a qualificação 

dessas práticas e saberes como “outras” imprime um viés marcadamente etnocêntrico 

que pretendo evitar. 

Busquei me distanciar, portanto, das maneiras pelas quais certa literatura vem 

abordando tais dicotomias. Priorizo, para usar aqui uma expressão um tanto desgastada 

na Antropologia – somente para facilitar a argumentação –, a relativização da 

biomedicina. Trato-a como mais uma entre as variedades médicas, pois assumo com 

Delma Neves que “Neste jogo de raciocínio em que um fenômeno é parâmetro para se 

pensar o outro, sempre se esvazia certos conteúdos de um deles para imputá-los ao 

outro.” (NEVES, 1984:49). E por se tratar de evidenciar as relações entre as terapias 

agenciadas pelos atores, ao fazer referência a elas, emprego os termos “terapias 

religiosas” e “terapias biomédicas”. 

                                                 
3 Kenneth Camargo Jr. (2003) discorreu acerca da racionalidade médica ocidental, a qual denominou 
Biomedicina. Segundo o autor, a opção pela denominação “deve-se, além de sua maior concisão, por 
refletir mais adequadamente a vinculação desta racionalidade com o conhecimento produzido por 
disciplinas científicas do campo da Biologia” (CAMARGO Jr., 2003: 101). 
4 Até mesmo a Organização Mundial da Saúde (OMS) cunhou, ao final da década de 1980, o conceito de 
complementaridade. Porém, a noção de complemento sugere que as práticas que se juntam à da medicina 
oficial não podem existir ordinariamente sem o respaldo desta última. Já na década de 1990, a OMS 
adotou o termo “medicina integrativa”, entendido como a conjugação de práticas da medicina biomédica 
com as diferentes formas de medicinas. Para uma análise acurada, ver Nelson Filice Barros (2008). 
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Por fim, a opção pela categoria “soropositivo” é adequada para evitar confusões, 

pois abrange a situação daqueles que têm o vírus HIV e dos que desenvolveram Aids. 

Tal diferença terminológica é fundamental, afinal, uma pessoa com a infecção viral não 

tem, necessariamente, Aids. O HIV é o Vírus da Imunodeficiência Humana5 que causa a 

Aids; e a Aids – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida6 – trata-se da situação em 

que o vírus acomete o sistema imunológico, suprimindo as células de defesa do 

organismo. 

Após essas breves elucidações, pontuo agora o modo como organizei a presente 

dissertação, dividida em cinco capítulos mais as considerações finais. O primeiro 

capítulo discorre sobre o início de meu interesse, ainda na graduação, pela temática do 

HIV/Aids, motivo pelo qual, posteriormente, optei pela realização do mestrado em 

Saúde Coletiva. Verso sobre a investida acadêmica num ambiente ainda bastante 

desconhecido para mim, o das Ciências Biológicas, com todas as suas surpresas, 

obstáculos e muito aprendizado também. Tratarei aqui das dificuldades que tive em me 

adaptar com a linguagem dos colegas e professores, dos entraves burocráticos com o 

Comitê de Ética e da solidão de ser a única cientista social rodeada por médicos, 

enfermeiros, biólogos, biomédicos, fisioterapeutas, dentistas e psicólogos. A liberdade 

de narrar essa experiência com cores tão pessoais, deve-se a idéia de que essa trajetória 

entre saberes diversos e que propugnam idéias distintas, produzindo verdades – para 

falar aqui como Focault –, também diferentes, enfim, esse meu itinerário confuso, conta 

algo a respeito dos universos sobre os quais procurei pesquisar. 

No segundo capítulo, aduzirei meu campo de pesquisa elencando os problemas 

iniciais de nele me inserir. Pontuo a importância do Grupo de Trabalho Religiões – a 

partir do qual a pesquisa no Centro de Referência e Treinamento em DST/Aids se 

tornou viável – e assinalo as características constitutivas de ambos os locais. Reproduzo, 

nesta seção, a distribuição espacial da instituição, particularmente o Ambulatório de 

HIV/Aids, sítio privilegiado da etnografia. Narrar essas experiências, vale insistir, é 

mais que um exercício narcísico-teórico: fundamentalmente, trata-se de refletir sobre o 

campo, pois as enormes dificuldades e os pequenos acertos que este texto irá relatar são 

mais que experiências pessoais. Elas, de certa maneira, constituem o campo da Saúde 

Coletiva e retratam suas relações com as Ciências Sociais. 

                                                 
5 Tradução de Human Deficiency Virus, que deu origem à sigla. 
6 Tradução de Acquired Immune Deficiency Syndrome. 



13 

Na seqüência, a reflexão é conduzida para o contexto da epidemia HIV/Aids. 

Delineio sua caracterização inexata criada por cientistas, reproduzida pela mídia e 

parcialmente acolhida pela opinião pública, a qual culminou no estabelecimento de uma 

imagem estigmatizante de um suposto “grupo de risco”, bem como em um discurso 

moralizante para se recuperar a ordem social. É neste terceiro capítulo que apresento os 

sujeitos da pesquisa, soropositivos que freqüentam a instituição supracitada. A partir de 

suas narrativas, argumento que além de atingir fisicamente o corpo, o HIV/Aids vulnera 

as relações interpessoais e sociais que o atravessam, na medida em que a doença 

infecto-contagiosa traz à cena representações e elementos da vida social mediante os 

quais essas relações são estabelecidas. 

A espinha dorsal desta dissertação situa-se no quarto capítulo, momento em que 

elucidarei a articulação terapêutica agenciada pelas pessoas acompanhadas na 

etnografia. No primeiro instante, genericamente problematizo a conduta das igrejas face 

à epidemia e sua posterior modificação no trato com os afetados pela moléstia. Discorro 

sobre a noção expandida dos conceitos de cura e de doença, formulados pelos atores da 

pesquisa, e exponho situações vividas com a soropositividade nas quais estes 

promoveram o encontro dos tratamentos religiosos e biomédicos. Analisando a 

construção de seus itinerários terapêuticos, enfatizo que os sujeitos efetuam a 

interpenetrabilidade dessas soluções de forma a mantê-las num fluxo contínuo, no qual 

não há fronteiras claramente delimitadas que separam os usos de uma e de outra. 

Finalmente, no quinto e último capítulo, verso sobre o processo de 

institucionalização da prática médica diplomada no Brasil, bem como a conseqüente 

deslegitimação de outras práticas curativas – em especial as terapias religiosas. Ressalto 

que este processo se deu mediante uma “polícia médica” que, além de perseguir seus 

terapeutas concorrentes, procedeu a uma normatização disciplinadora. Sustento que, a 

despeito da tentativa se suprimir as práticas religiosas, elas persistem e possuem mesmo, 

em alguns aspectos, certas similitudes com o modelo hegemônico biomédico. No passo 

seguinte procedo ao movimento contrário: será mediante a apresentação de algumas 

divergências entre seus conteúdos que tento refletir sobre os tratamentos dispensados 

pelas duas agências. A idéia aqui é fazer um quadro de semelhanças e diferenças. 

Quadro esse que pode, se bem sucedido o empreendimento, fazer o movimento que 

meus interlocutores realizam com seu ir e vir nas terapias e na forma de percebê-las: 
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uma distinção de semelhanças; semelhanças que se distinguem mas, sobretudo, 

perspectivas que se interpenetram...7  

Encerro o texto com notas finais, sem pretensões conclusivas, mas refletindo um 

pouco sobre os itinerários percorridos. Em suma, as reflexões seguintes pautam-se nas 

narrativas produzidas pelos interlocutores durante a etnografia e será mediante a 

apreciação delas que busco fomentar novos prismas de análise sobre a relação entre as 

terapias citadas. Seus discursos exprimem a posição e conduta tomadas diante à 

experiência com a soropositividade e, a partir das observações e diálogos travados, 

produzi minha versão, uma interpretação entre tantas possíveis. Este texto é sobre seus 

itinerários e, de certa maneira, trata-se também da minha própria trajetória. Minha, 

porque alude a itinerários dos quais me apropriei pelo diálogo, vivências, trocas, 

desconstrução e reconstrução. Um percurso a respeito do qual não há como narrar sem 

contar como cheguei. O início de meu próprio itinerário... 

 

                                                 
7 Contudo, não desejo dar expectativas neste momento de poder explorar extensivamente essas idéias. 
Espero ainda poder trabalhar um pouco mais detidamente sobre este tópico noutro lugar. 
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CAPÍTULO 1 – O ITINERÁRIO DA ANTROPÓLOGA EM SAÚDE 

 

Às vezes me sinto como um feixe de correntes que 
fluem. Prefiro isso á idéia de um sólido, à 
identidade a que tanta gente dá importância. Essas 
correntes (...) escapam e podem estar fora do lugar, 
mas pelo menos estão sempre em movimento.  

(Edward Said, Fora do lugar) 

 

A intenção deste capítulo é evidenciar os caminhos que me conduziram a 

pesquisar a temática da Aids, bem como delinear a experiência, os dilemas e desafios 

que eu, uma mulher formada em antropologia, vivenciei ao me embrenhar no campo da 

saúde na condição de aluna de mestrado e pesquisadora em Saúde Coletiva, pelo 

Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo – 

UNIFESP. 

A decisão pelo mestrado na área da saúde foi decorrente de meu interesse, 

durante a graduação, pela Antropologia da Saúde e Antropologia da Doença. Motivei-

me a tentar ampliar o horizonte das possibilidades de pesquisa na pós-graduação ao 

inserir-me em um campo de conhecimento distinto ao das Ciências Humanas e que, 

certamente, equipar-me-ia com elementos para apreender o objeto sobre o qual 

tencionava pesquisar: a manipulação, por quem as utiliza, das possibilidades 

terapêuticas biomédicas e religiosas no contexto do HIV/Aids. 

Na medida em que estudos recentes8 atentam para o fato de que muitos 

profissionais da saúde têm incorporado em suas pesquisas e ações concepções teórico-

metodológicas da Antropologia9 e, ao passo que o discurso da Saúde Pública/Coletiva 

nos convida a um saber e prática interdisciplinares, me senti confortável, num primeiro 

momento, na condição de outsider (ELIAS & SCOTSON, 2000) naquele universo 

distinto ao de minha formação original. No entanto, o início das aulas, a submissão a 

protocolos e pareceres biologicistas e a dificuldade de me inserir na instituição onde 

                                                 
8 Para uma revisão literária da produção acadêmica relativa ao tema, ver Canesqui (1994, 1998, 2003). 
9 Entre as contribuições antropológicas à biomedicina figuram, entre outras, o desenvolvimento de estudos 
a respeito de saberes e práticas curativas, bem como as concepções e representações de corpo, sujeito, 
identidades sexuais e saúde/doença. 
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aspirava realizar a pesquisa – o Centro de Referência e Treinamento em DST/Aids – 

fizeram-me compreender e vivenciar que o campo da saúde não era, de fato, tão 

acolhedor a saberes não oriundos do modelo biomédico, tal como supunha minha 

ingenuidade. 

O relato subseqüente, menos que uma crítica à Saúde Coletiva em sua pouca 

receptividade a outros saberes que não os da biomedicina, é uma tentativa de talvez 

apresentar as afinidades e dessemelhanças entre essas áreas de saber fronteiriças, a 

Antropologia e a Saúde Pública/Coletiva. Afinidades que podem ser importantes tanto 

para o ensino e a pesquisa, quanto para o desenvolvimento de políticas e ações que 

visem o alívio do sofrimento ou a obtenção do bem-estar daqueles que recorrem aos 

serviços de tratamento. Não posso deixar de manifestar certa utopia (etimologicamente, 

u-topos, o outro lugar, ou o lugar Outro) segundo a qual a coexistência de uma 

pluralidade de perspectivas, o uso diversificado de distintos saberes e a articulação entre 

as referidas disciplinas pode ser, literalmente, “salutar”. 

Isso posto, retornarei, de primeiro, aos caminhos e descaminhos que me 

direcionaram ao mestrado em saúde. Assunto este que particularizo na segunda parte do 

capítulo, esboçando algumas considerações a respeito dessa experiência e evitando 

compendiar a discussão à autobiografia. Seqüencialmente, exponho os embaraços com a 

documentação e os entraves burocráticos à efetivação da pesquisa junto ao Comitê de 

Ética, a terceira seção. 

 

1.1 – O princípio do itinerário 

É possível afirmar que meu interesse acadêmico pela temática da Aids foi, de 

certa maneira, acidental10. Era uma segunda-feira, segundo semestre do ano de 2007 e 

meu último na graduação em Ciências Sociais na UNICAMP. Como de costume, fui de 

bicicleta ao campus – meio de transporte mais usual entre os universitários da pacata 

Barão Geraldo, subdistrito de Campinas e localidade da citada Universidade. Meu 

professor de Sociologia da Cultura, disciplina cuja aula fui assistir naquela manhã, não 

havia comparecido. Eram ainda 07h55min e tanto a biblioteca quanto o laboratório de 

                                                 
10 Para uma abordagem interessante sobre o acaso, ver Mariza Peirano (1989). 
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informática do IFCH – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – iriam abrir somente 

às 9h. Resolvi então pedalar pelo campus para passar o tempo enquanto aguardava a 

abertura desses serviços. E quis também aproveitar o passeio para procurar pelo 

Laboratório de Estudos Urbanos (Labeurb) que, segundo uma colega havia informado, 

encontrava-se com uma vaga de estágio aberta. 

Após algum tempo ziguezagueando pelas ruas um tanto tortuosas da faculdade, 

indo de indicação a indicação, percebi que não fazia a menor idéia de onde estava. 

Diferentemente do ciclo básico composto pelos prédios dos diversos institutos da 

UNICAMP, achei-me perdida numa paisagem praticamente ausente de construções e de 

vida acadêmica. Já pensando em desistir e voltar outro dia – com um mapa a tiracolo, 

evidentemente –, vi descer do ônibus circular interno uma senhora com uma enorme 

caixa de papelão que, a despeito de não parecer pesada, a extensão de seu tamanho 

dificultava o transporte. Ofereci-me a ajudá-la e ela prontamente aceitou. Colocamos a 

caixa sobre o assento da bicicleta e seguimos na direção por ela indicada. 

Viramos a esquina e, para minha surpresa, lá estava o famigerado Laboratório de 

Estudos Urbanos. Todavia, meu interesse nele esvaneceu-se quando avistei um galpão 

vermelho, logo atrás do Labeurb, e local para o qual a senhora levava a caixa: era a 

Oficina Terapêutica de Papel Reciclado – doravante Oficina Terapêutica. 

A Oficina Terapêutica é um projeto dirigido a soropositivos com infecção já 

avançada pelo vírus, as pessoas com Aids, assistidos pela área de Infectologia do 

Hospital das Clínicas (HC) da UNICAMP, na Unidade de Leito-Dia. São pacientes em 

condições delicadas, alguns com certas alterações funcionais, e que, em virtude da 

evolução e gravidade da doença, são forçados a comparecer constantemente ao HC para 

intervenções clínicas. 

Contudo, tais intervenções contínuas e, não sem freqüência, diárias, 

impossibilitam o paciente o exercício de sua função no mercado de trabalho, o que, para 

muitos deles, culmina em uma situação de pobreza extrema. Em tais circunstâncias, 

esses pacientes enfrentam um dilema: se por um lado buscam recuperar sua saúde 

mantendo uma estabilidade clínica para viver, por outro há um agravamento da questão 

de subsistência. Sem recursos para sustentar suas famílias, muitos abandonavam o 

tratamento. 
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De maneira a contornar o problema, a equipe do HC arquitetou o projeto da 

Oficina Terapêutica – o qual teve início no dia 15 de março de 2004 –, garantindo aos 

pacientes a possibilidade de trabalhar reciclando papel e, ao mesmo tempo, assegurando 

a continuidade das intervenções clínicas necessárias. 

O espaço físico foi cedido pela própria Universidade, a qual garante também o 

almoço e o lanche dos participantes. Os pacientes cumprem uma carga diária de cinco 

horas – respeitando a situação clínica e habilidades de cada qual, ou seja, o estado 

físico, funcional e mental. Eles recebem uma bolsa remunerada financiada pela 

Petrobrás, empresa responsável ainda por fornecer os equipamentos necessários para o 

aprimoramento dos produtos confeccionados: telas, envelopes, pastas e caixas de CDs. 

Já o transporte dos integrantes é assegurado pelas prefeituras de suas cidades-residência. 

Foi mediante o estabelecimento de tais parcerias que a idealização do projeto se tornou 

possível. 

De acordo com sua coordenadora, Margareth Inês Cardamoni Durães, a Oficina 

Terapêutica tem obtido resultados positivos. Ela proporciona a seus participantes não 

apenas a capacidade laborativa e um auxílio financeiro mensal, mas também o convívio 

social e o aumento da auto-estima, que segundo afirmou, são tão importantes na 

recuperação da saúde como um todo. Tanto é verdade, que dados iniciais após seis 

meses desde seu funcionamento detectaram progressos no quadro clínico geral: ganho 

de peso, decréscimo da carga viral11, evolução imunológica – isto é, aumento da 

contagem dos linfócitos T- CD412 – e melhora no humor. 

Bastante interessada no projeto e sensibilizada com a situação que presenciei 

naquele dia – depois de ter entregado a caixa, permaneci no local conversando com os 

participantes –, quis compreender melhor o tema da Aids e conhecer aquelas pessoas 

que me pareceram tão frágeis e ao mesmo tempo perseverantes. Por um acaso – ou não? 

–, uma das disciplinas do semestre era Pesquisa Antropológica, na qual eu deveria 

                                                 
11 Carga viral é um teste que mensura a quantidade de HIV por milímetro de plasma circulante no 
organismo. (KOINONIA & Programa Saúde e Direitos, s/d: 50) 
12 Um dos critérios para determinação da soropositividade é quando a contagem dos linfócitos T-CD4 está 
abaixo de 300 células por mm3. Eles atuam como um sistema de defesa contra ataques externos – vírus, 
bactérias ou fungos – e também contra inconvenientes internos – resíduos que o próprio corpo produz e 
que devem ser eliminados. Assim sendo, se o corpo está com essas células reduzidas, sua habilidade de 
defesa e de limpeza do organismo fica comprometida. Dito de outra forma, o que ocorre é uma 
imunodeficiência, ou seja, situação em que o sistema imunológico está enfraquecido e sua capacidade de 
proteger o organismo, minguada. 
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realizar uma etnografia e como avaliação final escrever um projeto de pesquisa. O 

campo havia me encontrado; restava-me delinear o tema e formular minha questão 

norteadora. 

Então, com a autorização da coordenadora do projeto e o consentimento de seus 

participantes, comecei a freqüentar a Oficina Terapêutica. Sem saber exatamente de que 

maneira proceder, de início, simplesmente fiz-me presente. Uma presença constante, 

ainda que tímida, mas ouvindo e participando, no limite que supunha conveniente, das 

conversas. No mais das vezes, falava-se sobre a doença, seus sintomas, o tratamento, os 

efeitos colaterais, a vida dura após o diagnóstico e sobre fé: a força que vinha de Deus 

para “continuar na luta”, a misericórdia divina, o “caminho correto” apontado por Ele 

“para a salvação”. 

Nessas conversas quase diárias, observei que o universo religioso das pessoas 

que ali freqüentavam e com as quais tecia as mencionadas conversações era 

majoritariamente evangélico. Todos, sem ressalva, já haviam percorrido diversas 

religiões, sendo que a maioria deles tinha berço no Catolicismo e convertera-se ao 

Evangelho após o diagnóstico positivo para o HIV. Alguns deles passaram por religiões 

afro-brasileiras, mas, no momento da pesquisa, rejeitavam qualquer relação com tais 

princípios e cultos, associando-os ao demônio. Grande parte deles se declarou sem 

religião, porém “devotos ao Senhor” e freqüentava assiduamente mais de uma 

denominação. 

E, uma vez que as explicações de caráter religioso eram recorrentes, ponderei 

sobre a importância da religiosidade na vida dessas pessoas. Se a Antropologia é a 

ciência social do observado – como formulou Lévi-Strauss (2008) no derradeiro 

capítulo de Antropologia Estrutural –, ultrapassando suas próprias categorias a partir 

desse ponto de vista, e se a tarefa fundamental dos antropólogos é identificar as 

perguntas e as inquietações de nossos interlocutores, antes que procurar respostas para 

nossas próprias (VIVEIROS de CASTRO, 2002a), então o que importa para esta 

dissertação são as formulações e indagações das pessoas soropositivas com as quais me 

relacionei durante a realização da etnografia. Mediante suas narrativas percebi, 

paulatinamente, certa pretensão de se desvencilhar do confronto habitual entre as 

categorias medicina e religião. Na verdade, aprendi com meus interlocutores que as 

terapias biomédicas e religiosas atuariam conjuntamente na construção do processo 



20 

saúde/doença.13 Procurei, então, seguir esse complexo e sofisticado itinerário, 

identificando a maneira pela qual essa relação era construída pragmaticamente por eles.  

Nos relatos sobre a doença com que me deparava, notei certa imbricação entre 

os saberes da medicina e da religião em suas experiências, sem que houvesse, do ponto 

de vista das pessoas ouvidas, uma separação nítida entre as duas soluções de tratamento. 

Pelo contrário, pareceu-me haver uma passagem sucessiva das explicações de uma e 

outra, as quais, na prática dos soropositivos entrevistados, se confundiam e formavam 

uma espécie de continuum. Observei que os pacientes mesclavam essas terapias – 

aparentemente tão distintas – de modo a elevar ao máximo suas eficácias14. Tudo 

acontecia como se a separação entre terapêuticas tais como as propugnadas pela 

biomedicina ou, devo confessar, como eu própria acreditava encontrar, era mais uma 

projeção do investigador – envolvido em problemas e dilemas alheios ao universo 

pesquisado – do que qualquer outra coisa. 

É evidente que minha experiência na Oficina Terapêutica foi bastante curta, pois 

estávamos em meados de setembro e o trabalho deveria ser entregue à professora 

responsável pela disciplina ao final de novembro. Mas foi também enriquecedora. 

Certamente não encontrei respostas para as perguntas que me assombraram naqueles 

dois meses de campo; ao contrário intriguei-me com mais e mais complexas questões. 

Era preciso, por conseguinte, desenvolvê-las, tratá-las com mais apuro e cautela. E foi 

então que ingressei no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UNIFESP, 

concentrando-me na área de Ciências Humanas em Saúde. Será meu itinerário no 

mestrado que descrevo a seguir. 

 

1.2 - Outsider 

No primeiro ano do mestrado, ao cursar a maior quantidade de disciplinas 

possível, direcionei os esforços na tentativa de apreender as noções e concepções da 

área da saúde – naquele momento estrangeiras a mim – somando-as ao arcabouço 

teórico que adquiri na graduação pelas Ciências Humanas. Já no segundo ano, cumpri o 
                                                 

13 Ainda que possuam aspectos diferenciados no que tange aos saberes, práticas e eficácias. 
14 Ponderando que no interior mesmo de cada solução curativa há uma diversidade terapêutica: da 
pluralidade religiosa resultam múltiplas práticas de cuidado, bem como são numerosas as perspectivas 
biomédicas em relação às possibilidades de tratamento. 
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estágio docente e dediquei-me ao desenvolvimento da pesquisa, à realização da 

etnografia e à redação desta presente dissertação. 

Ao decidir cursar pós-graduação em Saúde Coletiva, tinha em mente que meu 

“olhar de antropóloga” em contato com o ponto de vista dos profissionais da saúde 

poderia contribuir para que a leitura de situações patológicas se inserisse em contextos 

ampliados de compreensão. Intencionava apreender os fenômenos instados no campo da 

saúde na diversidade de suas formas e sob um ponto de vista plural. Estava ciente de 

que seria um desafio aventurar-me em um campo de saber tão distinto daquele do qual 

sou herdeira, todavia, não esperava contar com tão numerosos obstáculos. 

 O primeiro embaraço se deu logo no período de matrícula: as disciplinas 

ofertadas pelo departamento, quando de meu ingresso, eram predominantemente 

voltadas para Epidemiologia e para Políticas de Gestão em Saúde, ficando as disciplinas 

de Ciências Humanas em Saúde, naquele momento, preteridas em detrimento daquelas. 

Escolhendo meio ao acaso quais disciplinas cursar, matriculei-me nos cursos cujas 

ementas pareciam contemplar o mais integralmente possível minhas ambições 

acadêmico-intelectuais. 

No início, as aulas foram demasiadamente complicadas. Meus colegas de sala 

eram médicos, enfermeiros, biomédicos, biólogos, dentistas, educadores físicos, 

fisioterapeutas e psicólogos que se comunicavam em uma linguagem alienígena aos 

meus ouvidos. Terminologias, conceitos e métodos – excelsamente estranhos ao 

arcabouço teórico e intelectual que possuo – tornavam ainda mais ardoroso o desafio de 

legitimar-me na condição de discente em um departamento cujas diretrizes eram 

preponderantemente as da biomedicina. Associada a essa dificuldade de compreensão, 

havia também o problema de fazer-me entender pelos colegas, pois não dispunha do 

vocabulário por eles empregado e, acanhadamente me pronunciava em um tímido 

“antropologuês” – que, por vezes, fazia enrugar as testas dos ouvintes. 

Um turbilhão de sentimentos contraditórios povoava meus pensamentos: ao 

mesmo tempo em que desafiadora – uma vez que demandaria empenho e dedicação 

para situar-me – a condição de outsider era um tanto desanimadora, porque me excluía 

da dinâmica do grupo como um todo. Sentia-me próxima aos demais alunos, visto que 

possuíamos interesses em comum e, simultaneamente, tinha sensação de um hiato 
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abismal entre nós, como se pertencêssemos a planetas distintos. A impressão sobre o 

fazer antropológico exposta por Roberto Da Matta (1978) acerca da clássica questão de 

transformar o “exótico em familiar” ou o “familiar em exótico”, me transtornava. E 

fazia-me lembrar dos dizeres do também antropólogo Gilberto Velho, segundo o qual 

“O fato de dois indivíduos pertencerem à mesma sociedade não significa que sejam 

mais próximos do que se fossem de sociedades diferentes.” (VELHO, 1978: 38) 

E a sensação de ser forasteira intensificava-se quando, em determinados casos, 

os colegas faziam menção à “antropóloga da turma”. Esse rótulo variava entre bom e 

ruim, porém jamais deixou de ser uma etiqueta. Bom, porque a característica definidora 

convocava-me a versar sobre “o lado social de tal coisa”, partilhando com eles um 

ponto de vista menos corrompido pela racionalidade e objetividade a que estavam 

habituados. Ruim, porque muitas vezes a alusão à “antropóloga” era depreciativa 

quando, por exemplo, em uma aula sobre metodologia uma colega brincou: “Não vamos 

nem falar de metodologia quantitativa ou de amostragem, senão vamos ferir os 

sentimentos da amiga do Che.” 

Essa situação foi, felizmente, provisória. Com o passar do tempo o diálogo se 

ampliou e se aperfeiçoou, tornado os debates paulatinamente mais interessantes – creio 

eu para ambos os lados. A dualidade próximo/distante deixou de ser um empecilho 

incômodo e o campo intelectual, tal como proposto por Pierre Bourdieu (1983, 1992), 

adequou-se como um espaço aberto, ainda que sujeito a conflitos. 

E, apesar de ainda sentir-me na ambigüidade de uma situação liminar – “As 

entidades liminares não se situam aqui nem lá; estão no meio e entre as posições 

atribuídas e ordenadas pela lei, pelos costumes, convenções e cerimonial" (TURNER, 

1974: 117) –, entendo agora não ser importante ou profícuo pertencer a um lugar fixo e 

“certo”, as Ciências Humanas ou as Ciências Biológicas. Melhor é deslizar entre 

diferentes campos de conhecimento e permitir sempre o movimento dos saberes, sem 

solidificá-los e sem solidificar-me. Pois, consentir toda espécie de estranhas 

combinações – que sim, podem eventualmente se chocar – é uma forma de liberdade 

que eu gostaria de acreditar verdadeira. 

Mesmo que tal itinerário implique em um percurso intelectual um tanto quanto 

solitário, a percepção de mim mesma como alguém fragmentada em partes distintas – 
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antropóloga, mestranda em saúde, desajustada pesquisadora – deixou-me claro que tais 

distinções seriam essenciais em meu trabalho e também em minha vida. E finda a 

experiência desses dois anos, percebo, enquanto escrevo essas linhas, que a situação de 

não-pertencimento – a qual era tão assustadora de início – revelar-se-ia o menor de 

meus problemas, tal como corroboram as páginas seguintes. 

 

1.3 – Formas e formulários: uma antropologia dos papéis 

A quantidade de formulários requerida pela burocracia (com o perdão dessa 

utilização da burocracia como uma entidade um tanto metafísica) para se pesquisar em 

saúde é abissal. É dispensável elencá-los todos aqui, pois não seria proveitoso aos 

propósitos deste estudo. No entanto, há uma questão, um pequeno trecho desse 

itinerário percorrido que gostaria de colocar em relevo, em virtude da dificuldade de sua 

resolução. É o problema das “pesquisas envolvendo seres humanos”. 

A indagação contida em um dos numerosos formulários que preenchi era a 

seguinte: “Este estudo envolve pesquisas em seres humanos?”. Meu primeiro impulso 

foi responder que não. Afinal, minha concepção de “pesquisas em seres humanos” eram 

aquelas financiadas por grandes laboratórios, nas quais os participantes testavam novas 

drogas, com possibilidade de sucesso ou não, e podiam até vir a desenvolver sintomas 

desagradáveis em razão de eventuais efeitos colaterais. Mas ao continuar a leitura do 

documento, as questões subseqüentes àquela eram pertinentes à minha pesquisa15 e, se 

minha resposta à pergunta anterior fosse negativa, eu deveria ignorá-las e passar a 

responder sobre “pesquisas envolvendo animais”, o que, obviamente, não era o caso.  

Como apontou Luís Roberto Cardoso de Oliveira (CARDOSO de OLIVEIRA, 

2003), o termo “pesquisa envolvendo seres humanos” conglomera pesquisas feitas com 

e em seres humanos. Isto é, no que diz respeito aos sujeitos da pesquisa, existem 

pesquisas em seres humanos – aplicadas pela biomedicina – e pesquisas com seres 

humanos – empregadas pela Antropologia. No primeiro caso, de acordo com o 

antropólogo, a relação com os sujeitos incide em uma situação de intervenção, na qual 

estes são colocados na condição de cobaias. Já na segunda circunstância, a de pesquisa 

                                                 
15 Eram perguntas sobre a população-alvo: sexo, idade, estado civil, cidade-residência, etc. 
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com seres humanos, a pessoa pesquisada, ao invés de objeto de intervenção, assume o 

papel de sujeito de interlocução. 

A ética na pesquisa biomédica atenta – não apenas, mas fundamentalmente – 

para a preservação do bem-estar fisiológico dos pesquisados, posto que atuante em seus 

corpos. No caso do estudo antropológico, ele não incide em interferência física. Na 

busca pela compreensão dos interlocutores, os princípios éticos que a Antropologia 

desenvolveu ao longo de sua existência têm tido como parâmetros fundamentais o 

respeito pelas pessoas e pelos grupos humanos, por seus costumes, comportamentos e 

práticas, pela diferença: a alteridade. 

Atordoada com o dilema das preposições com e em, decidi pedir ajuda às 

profissionais da secretaria para solucionar a contenda burocrática. Expliquei a situação 

toda e minha pergunta foi respondida com outra: “Você irá utilizar ratos na sua 

pesquisa?” Respondi que não. “Então você fará pesquisa em seres humanos.” Deveras 

insatisfeita com o episódio, nada pude fazer. Marquei a opção “sim” no formulário e 

reuni a resma de papéis necessária para submeter meu projeto ao Comitê de Ética em 

Pesquisa. Este que viria a ser outro entrave na seqüência de minha empreitada 

acadêmica. 

No Brasil, o instrumento de controle e regramento dos procedimentos de 

pesquisa médica é a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde – doravante 

Resolução (anexo I) –, a qual baliza e regula a ética em pesquisa sob a orientação 

matricial das Ciências Biomédicas. O documento valida essas diretrizes a todas as áreas 

disciplinares, mas, ao passo que a pesquisa em saúde não é exclusiva a esse domínio do 

conhecimento, a Resolução tem se mostrado insuficiente para dar conta da vasta área de 

investigações no campo16. Conseguintemente, os Comitês apresentam um caráter 

bastante restritivo de compreensão a respeito de ética em pesquisas17. Há certa 

imposição despótica do modelo biomédico sobre os projetos, como se seu paradigma 

representasse, apropriada e universalmente, a relação entre pesquisador e pesquisado em 

todas as esferas do saber. Novamente, recorro a Cardoso de Oliveira: 

                                                 
16 No último decênio, por exemplo, a pesquisa em saúde foi acompanhada por um crescente interesse em 
entender a construção cultural da saúde e da doença elaborada pelos diferentes grupos sociais. Esse 
entendimento é passível de se efetuar, principalmente, por métodos qualitativos e seus instrumentos de 
pesquisa, os quais, durante todo o século XX, foram aplicados pelas Ciências Humanas e Sociais. 
17 A esse respeito, ver também MacRae & Vidal (2006), Caprara & Landim (2008) e Diniz (2008). 
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...me parece que a resolução 196 expressa o que gostaria de 
caracterizar como um certo “áreacentrismo” ou “biocentrismo” 
na visão sobre a ética, com implicações muito similares ao que 
nós na antropologia freqüentemente nos referimos através da 
noção de etnocentrismo. (CARDOSO de OLIVEIRA, 2004: 2) 

Uma vez que as pesquisas qualitativas – peculiares à Antropologia e às demais 

disciplinas humanísticas – possuem desenhos metodológicos demasiados estranhos 

àqueles contemplados pela Resolução, este documento ameaça a plena utilização de 

alguns métodos. Essa situação, além de obstaculizar o trabalho de pesquisadores das 

Ciências Humanas, culmina em atrasos ou mesmo em impedimentos à realização de 

algumas pesquisas18. No meu caso, felizmente, deu-se somente o atraso. 

Após a apresentação de toda a extensa documentação, recebi – um mês e meio 

depois – o parecer do Comitê, o primeiro dos muitos que ainda iria ler. O percalço foi 

com o termo etnografia: os pareceristas me pediram que descrevesse com mais 

minudência do que se tratava essa “técnica de pesquisa”. Assim procedi, expondo, em 

linhas gerais a dinâmica etnográfica. Relatei que se tratava de procedimento básico da 

Antropologia há mais de um século, que era um tipo de metodologia da qual se poderia 

obter resultados satisfatórios em pesquisas qualitativas na área da saúde e elenquei 

meus “instrumentos de pesquisa” – diário de campo, lápis e gravador –, tudo para 

agradar meus leitores. 

Ainda assim, o fazer etnográfico provocou respostas negativas ao meu trabalho. 

De acordo com o segundo parecer, emitido após um mês do reenvio, faltava-lhe 

“objetividade”. Isso porque, nos termos da Resolução, era exigido que se determinasse 

com precisão todos os interesses – atuais e porvindouros – da pesquisa. Certas 

proposições metodológicas, como objetivos e hipóteses, deveriam ser previamente 

definidas19, o que não era o caso de meu projeto, cujos “desígnios estavam mal 

delimitados”. 

                                                 
18 Essa generalização dos valores biomédicos à distintas áreas do conhecimento vem sensibilizando a 
Associação Brasileira de Antropologia (ABA) há algum tempo. Para instituir diretrizes normativas ao 
trabalho do antropólogo, a instituição criou, ao final da década de 1980, o Código de Ética do 
Antropólogo, a qual pontua bem sucintamente os direitos e obrigações desses profissionais e das 
populações por eles observadas. Ademais, a ABA tem organizado fóruns para debater a ética nas 
pesquisas antropológicas. 
19 Como afirma Gastão Wagner de Sousa Campos (2000), a Saúde Pública/Coletiva adotou em sua 
construção teórica os preceitos e procedimentos padronizados da biomedicina, culminando em “um 
crescimento de prestígio do objetivismo na produção científica da área” (p. 221). 
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Porém, tal como pondera Cardoso de Oliveira (2003: 3-4), na etnografia isso não 

é possível nem desejável. Porque o encontro etnográfico define-se como processo de 

construção de conhecimento; trata-se de uma atividade durante a qual o saber teórico é 

construído simultânea e conjuntamente à coleta dos dados, no momento mesmo de ida 

ao campo. O etnógrafo freqüentemente (re)define seus propósitos quando sua pesquisa 

está em andamento, sendo a negociação da pesquisa parte constitutiva do 

empreendimento. 

Nos termos de Mariza Peirano (1992), a etnografia é pautada nas construções 

interpretativas do pesquisador e das pessoas estudadas. É um modelo dialógico ou 

polifônico que se alicerça na relação entre o cientista e a pessoa entrevistada, havendo 

uma sensibilidade reflexiva que toma em conta a experiência etnográfica do pesquisador 

junto às pessoas com as quais ele dialoga. Os interlocutores são colaboradores 

qualificados para a consumação do saber, que ocorre em contexto situado, no campo. 

Conforme argumenta a autora, “Na antropologia, a pesquisa depende, entre outras 

coisas, (...) das imprevisíveis situações que se configuram no dia-a-dia no local da 

pesquisa, entre pesquisador e pesquisados.” (PEIRANO, 1992: 9) 

Por conseguinte, qualquer proposta pré-estabelecida é passível de ser 

continuamente reconstruída pelos sujeitos da pesquisa, afinal, “o real é relacional”. 

Ademais, Émile Durkheim (2003) há muito nos ensinou que é preciso suspender as pré-

noções para poder se enxergar os arranjos e as configurações do real. 

Por mais que discordasse da exigência, a aprovação pelo Comitê era 

impreterível: enviei novamente o projeto. Dessa vez, inseri um quadro explicativo da 

proposta metodológica (anexo II), uma hipótese formulada a priori, objetivos 

enumerados, possibilidades descritas e também dois roteiros, um com questões 

estruturadas (anexo III) e outro com questões semi-estruturadas (anexo IV). Ainda que 

tais formulações fossem apenas especulações, era preciso, para fins burocráticos, tê-las 

documentadas, razão pela qual acatei os termos indicados. 

Essa experiência evidenciou o caráter urgente da questão da ética em pesquisa 

social. Essas dificuldades apontaram a necessidade de problematizar a maneira pela 

qual as pesquisas são tratadas pelas comissões institucionais inspiradas na biomedicina. 

Para adequar-se às diferentes abordagens e investigações em saúde, a estrutura 
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regulatória vigente no país precisaria se submeter a uma revisão, de modo a habilitar os 

Comitês de Ética a concederem apoio às pesquisas interdisciplinares – tão atuais e 

importantes à academia e à sociedade em geral. Como argumentaram Iara Guerriero e 

Fábio Zicker, a heterogeneidade de metodologias, técnicas e referenciais “enfim, de 

diferentes olhares e saberes” é fundamental à geração de conhecimento a respeito de 

“um objeto tão complexo como a ‘saúde’.” (GUERRIERO & ZICKER, 2008: 300) 

Apesar dessa consideração, ainda na atualidade, para obter reconhecimento 

institucional, bons financiamentos e legitimidade na comunidade científica, os estudos 

tendem a privilegiar os padrões “biocentristas”. Se tal paradigma não for repensado, as 

pesquisas na interface da saúde e das humanidades poderão ficar inviabilizadas. Outras 

concepções sobre ética nas pesquisas deveriam ser consideradas para que valores 

universais – como são os direitos humanos, a proteção às populações vulneráveis e a 

promoção da ciência como um bem público – sejam compartilhados. 

Em acordo com a perspectiva de Boaventura dos Santos (2006), para darmos 

conta do desafio do conhecimento contemporâneo é preciso nos desalojar de eventuais 

lugares fixos e verdades estabelecidas, já que, segundo o autor, a dinâmica social atual é 

caracterizada por sua inconstância. Seria preciso rever e desconstruir as regras gerais 

pensadas para as Ciências Biomédicas e adotar uma postura que abarque também as 

particularidades epistemológicas e metodológicas das Ciências Humanas. Outras 

concepções sobre o processo saúde/doença devem ser apreciadas, posto que a diferença 

entre os campos do conhecimento é de ponto de vista e não de objeto apreendido. 

Infelizmente, permanece uma tradição retrógrada no que tange à ética em 

pesquisa. E experienciei o peso de tal tradição ao tomar conhecimento de que o calvário 

com o Comitê ainda não tivera fim: ao receber o terceiro parecer, defrontei-me com 

mais um obstáculo, este requerendo uma assinatura do responsável pela instituição onde 

seria realizada a etnografia. Procedi, então, em busca da assinatura. 

Espero que o leitor compreenda que, ao discorrer sobre esta experiência, não me 

abstraio do assunto principal, qual seja, o agenciamento das terapias biomédicas e 

religiosas. Ao delinear as dificuldades desse campo de fronteiras – o das Ciências 

Humanas em compasso com a Saúde Coletiva – prenuncio os lindes das terapias em 

questão. Limites estes, é forçoso pontuar, estabelecido por cientistas perplexos diante da 
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possibilidade de encontro de duas organizações supostas tão distantes. Trata-se aqui de 

um confronto de perspectivas, um tipo de pedagogia – como brevemente enunciado 

anteriormente e que desenvolverei nos capítulos 4 e 5 – inversa daquela das pessoas 

ouvidas. Enquanto estas agem de forma a serem bricoleurs20, elaborando itinerários 

complexos em que a racionalidade biomédica não obsta – e mesmo se soma – à adesão 

a terapias diversas, numa multiplicidade de perspectivas, o meu itinerário de 

pesquisadora mostra uma racionalidade biomédica controlando e incidindo sobre cada 

passo de minha pesquisa, para que nada possa escapar de sua racionalidade. De um 

lado, uma profusão de saberes. Do outro, uma pedagogia da exclusão, do controle. 

Foi em tais termos que recebi, por exemplo, um parecer da FAPESP. Nele, o 

parecerista questionava ironicamente a existência de “terapias religiosas” 21. A ironia 

revelava que minha proposta enfrentava os perigos da confluência de linguagens – 

comuns em áreas fronteiriças – e o risco da incompreensão. Na verdade, a fronteira é o 

lugar do perigo, onde aqueles que podem (o poder) buscam controlar as experiências; 

mas a fronteira também é o lugar híbrido, onde algo novo pode surgir, onde os que 

podem, às vezes se defrontam com a impossibilidade de controle. À ironia do anônimo 

parecerista, percebi o riso das mesclas desajustadas de meus interlocutores, o riso 

backhtiniano que faz troça das divisões pré-estabelecidas. Incontrolável.22  

 

 

 

                                                 
20 Emprego de forma mais ou menos livre o conceito de bricolagem, tomando-o de empréstimo de Lévi-
Strauss (2005). 
21 Em todo documento, o termo terapia religiosa apareceu com o sinal gráfico das aspas. 
22 O poder não ri, disse certa vez Backhtin (1987). Utilizo aqui a expressão de maneira bem geral e sem 
intenção de aprofundar, somente para criar uma contraposição entre ironia e riso feita pelo autor. 
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CAPÍTULO 2 – O ITINERÁRIO “BIO” E O CAMPO EM EVIDÊNCIA 

 

A luta pela ciência pós-moderna e pela aplicação 
edificante do conhecimento científico é, 
simultaneamente, a luta por uma sociedade que as 
torne possíveis e maximize a sua vigência. 

(Boaventura de Sousa Santos, Introdução a uma 
ciência pós-moderna)  

 

Em um primeiro instante, supus que o acesso ao Centro de Referência e 

Treinamento em DST/Aids – doravante CRT – se daria com facilidade, pois fui 

recebida de bom grado na condição de mestranda e pesquisadora do departamento de 

Medicina Preventiva da UNIFESP. Acreditei que tal fato se devesse pelo prestígio da 

universidade, além do que, pesquisas no contexto da epidemia, principalmente em uma 

instituição nela especializada, são sempre desejosas. A empreitada, todavia, não foi tão 

branda como conjeturei a princípio. 

Nesta seção, discorrerei a respeito de minha aproximação ao estabelecimento 

supracitado e a dificuldade de nele inserir-me na condição de pesquisadora. Verso sobre 

a importância do Grupo de Trabalho Religiões, instrumento do núcleo de Prevenção 

desta instituição, cuja coordenadora juntamente a uma assistente social viabilizaram a 

feitura da etnografia. Por fim, apresento e descrevo o campo no terceiro item. 

De modo a preservar a integridade das pessoas expostas no relato etnográfico, 

sejam eles funcionários ou pacientes, seus nomes serão substituídos por codinomes. A 

exceção somente será aplicada a três casos: à criadora do Grupo de Trabalho Religiões, 

Maria do Carmo Sales Monteiro; à coordenadora deste grupo, a psicóloga Paula de 

Oliveira e Sousa; e à assistente social Analice de Oliveira. Esta prerrogativa se dá em 

virtude do trabalho dignitário que elas realizam e sobre o qual incorre respeito e 

atenção, bem como a necessidade de anunciá-lo sem restrições. 
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2.1 – Aceitação no espaço “biocêntrico” 

Quando cheguei ao CRT, Telma, uma profissional do serviço social muito 

prestativa, descreveu os diversos serviços oferecidos na instituição. Chamaram-me a 

atenção os grupos de apoio lá existentes, os dois Grupos de Adesão e o Grupo de 

Redução de Danos, os quais se reuniam semanalmente. Conforme Telma me informou, 

o público era bastante fiel aos encontros e, por essa razão, imaginei que seria fecundo à 

pesquisa participar dessas reuniões, pois poderia acompanhar os mesmos interlocutores 

e suas narrativas por um período contínuo23. 

Resolvi conversar com Suzana, uma das responsáveis pela coordenação de um 

dos grupos, e ela se mostrou bastante interessada pela pesquisa quando a descrevi e 

anunciei minha vontade de participar dos encontros. Forneceu seu e-mail para 

iniciarmos os contatos e agendarmos uma reunião. No dia marcado, ela foi pontual e me 

apresentou a alguns colegas de profissão. Eu era a “sua” pesquisadora da UNIFESP que 

viera para “ajudar com os grupos”. Dirigimo-nos a sua sala para que eu pudesse 

detalhar a temática e receber as instruções quanto à dinâmica dos encontros. No entanto, 

quando minha formação de antropóloga insurgiu, a acolhida já não foi tão afável e a 

pesquisa subitamente tornou-se desinteressante. O diálogo seguinte, informalmente 

travado, confirma esta possibilidade: 

 

Suzana: Você então não trabalha na saúde?  

Paula: Sim, trabalho. Minha pesquisa é na área da saúde, mas com uma abordagem 
antropológica. 

Suzana: Sei. Olha, eu tenho que atender um paciente agora. Depois acertamos tudo. 

Paula: Será que a senhora poderia assinar o documento que o Comitê de Ética da UNIFESP 
pediu? Eu havia comentado e a senhora disse que assinaria... 
Suzana: Depois, depois. 

 
 
Após esse episódio, meus e-mails deixaram de ser respondidos, as reuniões 

agendadas eram remarcadas semanalmente e, na sala de espera, aguardava horas para 

ser recebida – quando não ocorria de ser dispensada “porque surgiu um compromisso 

                                                 
23 Em momento posterior, constatei que minha preocupação em freqüentar um grupo para possibilitar um 
encontro contínuo com os interlocutores era desnecessária. Isso porque os indivíduos – pelo menos 
aqueles que integraram a pesquisa – compareciam ao CRT com certa assiduidade, viabilizando a 
constância dos contatos. 
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inadiável de repente”. Possivelmente, o fato de meu “capital cultural” (BOURDIEU, 

1983) adquirido das Ciências Humanas não abarcar as ortodoxias tão bem definidas 

pelo modelo biológico, culminou em meu descrédito – pessoal e profissional. 

Como apontado por numerosos autores (AROUCA, 2003; CAMARGO Jr., 

2003; CAMPOS, 2000; DONNANGELO & PEREIRA, 1979; LUZ, 1988), o 

procedimento dominante na biomedicina tem sido o que desautoriza todo o 

conhecimento e prática sobre saúde construídos fora de sua própria racionalidade. Por 

essa perspectiva, seu saber não seria um saber entre outros tantos, mas O saber. Tal 

procedimento, ao mesmo tempo epistemológico e ontológico, exclui conceitos e 

métodos de outras áreas do conhecimento – como os da Psicologia, da Sociologia e da 

Antropologia –, desconsiderando que a atuação de sujeitos sociais com distintos graus 

de competência e formação é fundamental na consolidação de um campo dinâmico e 

renovado. Tal como deve ser o campo da saúde. 

Continuando a investida, quase um mês depois e após muitos desencontros, 

insisti a respeito da assinatura, posto que havia um prazo para resposta às pendências do 

Comitê. Suzana então me informou que seria necessária a análise do projeto também 

pelo Comitê de Ética do CRT e apenas posteriormente a essa avaliação é que ela 

poderia assinar o documento requisitado. Desesperei-me com a informação. Após a via-

crúcis na qual ainda me encontrava com o Comitê da UNIFESP, temi que pudesse 

suceder igual situação. E, de certa maneira, assim foi. Após o preenchimento de 

numerosos formulários e protocolos, o primeiro parecer requisitou a autorização da 

responsável pelos Grupos. Fui até Suzana e expus a situação. Ela me disse que 

precisava do projeto para lê-lo. “Eu o entreguei à senhora, faz cerca de quarenta 

dias.”, afirmei um tanto espantada. A resposta que veio em seguida confirmava todas as 

minhas suspeitas: “Foi, né? Acho que perdi.” 

No dia seguinte voltei e entreguei-lhe uma nova cópia. Na seqüência, fui ao 

Comitê de Ética para avisá-los de que, conforme Suzana havia me dito, ela iria lá 

pessoalmente, após a leitura do projeto, para assinar a documentação. Mas, para minha 

surpresa, ela estivera lá no dia anterior e havia negado meu acesso aos grupos. 

Combalida, fui novamente encontrá-la e questionei sua atitude. Ela se desculpou, 

devolveu-me o projeto e disse que o grupo estava cheio, pois já havia dois 

observadores. “Mas porque você não me informou disso antes?”, indaguei. Suzana não 
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respondeu. Falou que estava ocupada, virou-se, entrou em sua sala e fechou a porta. 

Essa cena, que simplesmente fechava qualquer tipo de conversação ou diálogo, foi tão 

surreal que até hoje não consigo descrevê-la sem certa incredulidade. 

Desmotivada, tive o impulso de desistir do mestrado e da pesquisa. Nem mesmo 

o conhecimento dos grandes tropeços narrados por antropólogos em seus trabalhos de 

campo – como o de Clifford Geertz (1989) a respeito da briga de galos em Bali – que 

são como tropos persistentes na história da antropologia, me alentavam naquele 

momento. Caminhei em direção à saída e acidentalmente esbarrei em um rapaz que 

pregava um informe no mural. Era um convite-apresentação do Grupo de Trabalho 

Religiões, com a indicação do local, dia e horário em que ocorreria a reunião no 

próximo mês (anexo V). Resolvi comparecer. De novo, o acaso. 

A descrição detalhada do que se trata este grupo e sua relevância será feita em 

páginas ulteriores. Aqui gostaria apenas de pontuar que o acolhimento que lá me 

dispensaram foi essencial para que não desistisse em concretizar o projeto. Isso porque 

sua coordenadora, a psicóloga Paula de Oliveira e Sousa, e eu detínhamos a mesma 

opinião segundo a qual o biológico e o social são duas ordens do processo saúde/doença 

que se entrelaçam e prescindem uma da outra. Tal como ela acredita e milita pela causa, 

pesquisas no campo da saúde que abarquem também os aspectos socioculturais são 

importantes por trazerem benefícios, sobretudo, aos doentes. 

Tive destarte, o apoio do Grupo e também sua ajuda para me inserir no campo 

de pesquisa. A Paula, que também integra a gerência da Prevenção, apresentou-me à 

Analice de Oliveira, uma assistente social dessa gerência e que havia trabalhado durante 

muito tempo no Ambulatório de HIV/Aids. E foi por causa de seu empenho que 

consegui a autorização para realizar a etnografia neste local. Analice considerou a 

pesquisa pertinente e foi conversar com a médica diretora do ambulatório, pedindo a ela 

que aprovasse meu convívio com os pacientes. Eu me antecipara e já havia escrito um 

documento acerca dos cuidados éticos junto aos pacientes e elaborado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, os quais lhe entreguei juntamente com uma carta de 

meu orientador. Depois de certa relutância inicial, ela concordou e assinou minha 

autorização, fazendo-me uma prescrição: “Venha sempre de branco. É mais 

profissional.” 
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Sem relutar, concordei e finalmente, entreguei o documento ao Comitê de Ética 

do Centro de Referência que, após um mês, emitiu uma resposta favorável à realização 

da pesquisa. Entreguei essa licença, por seu turno, ao Comitê de Ética da UNIFESP, 

que após outra espera, também emitiu seu parecer, enfim, positivo. A investida junto ao 

Comitê teve início em abril de 2008 – data que recebi meu primeiro parecer – e o 

tormento teve fim somente em junho de 2009, quando finalmente pude dar início à 

etnografia. 

Acredito que a dificuldade de me legitimar na condição de pesquisadora 

decorreu da depreciação a que as Ciências Humanas ainda estão sujeitas nesse âmbito 

hegemônico de saber, que é o biocêntrico24. Nessa trajetória, ficou evidente que os 

alicerces epistemológicos que não se apóiam em categorias empíricas, racionais e 

objetivas – valores basilares à biomedicina – foram desclassificados e, à ocasião, 

pareceu-me que somente as pesquisas sobre o comportamento viral ou acerca dos 

tratamentos medicamentosos eram respeitáveis. E a despeito de em nenhum momento 

desse itinerário ter defendido que os fatores socioculturais são superiores aos de ordem 

biológica, minha presença assinalava algo contra o qual era difícil argumentar. E o pior: 

incluía-me numa lógica infernal, numa oposição entre o social e o biológico, natureza e 

cultura. Oposição improdutiva e contra a qual se colocaram os interlocutores. Ou, 

menos enfaticamente, pelo menos a oposição da forma como me fora até então colocada 

era simplesmente desprezada em seus itinerários terapêuticos.  

E também a produção de conhecimento da Epidemiologia, por mais que esta 

disciplina busque estabelecer relações causais entre as doenças e seus prováveis agentes 

etiológicos, também está subjugada à Clínica e às Ciências Biológicas. Ela está, 

portanto, subordinada a mesma lógica mecanicista. (CAMARGO Jr., 2005). Mas de que 

maneira é possível pensar a Aids desconsiderando, por exemplo, as questões culturais 

tão fundamentais em seu contexto? Ela é resultado de complexas interações entre 

fatores orgânicos e sociais. Pois, como há muito nos instruiu o médico-sanitarista 

                                                 
24 Desde o advento da bacteriologia e da microbiologia, a prática médica ocidental se desenvolveu como 
campo de saber científico marcado por sucessivas transformações decorrentes do avanço das hard 
sciences (LUZ, 1988). Esta ciência progrediu apoiada nos elementos teórico-conceituais de disciplinas 
naturais como a física, a fisiologia, a química, a botânica e a biologia que, juntamente à anatomia, 
patologia e cirurgia, constituirão o cerne predominante do saber biomédico. Assim, o fechamento do 
campo da saúde nessas disciplinas naturais monopolizou seu saber, da mesma forma que a administração 
das práticas a ele relativas foi açambarcada por especialistas de referências biológicas. 
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Giovanni Berlinguer, “... toda doença tem aspectos sociais na sua origem ou no seu 

curso.” (BERLINGUER, 1978: 181) 

E ainda que mais tardiamente do que outras ciências, a Antropologia trouxe 

contribuições importantes para o debate (PARKER, 1997) 25. Refletindo criticamente 

sobre as classificações epidemiológicas, a disciplina demonstrou que certas categorias 

essencializadas – como as de homossexual, prostituta, e até homem e mulher – são 

relativamente construídas, isto é, possuem significados distintos em espaços sociais e 

culturais diferentes. Logo, é capital compreender tal processo construtivo e analisar a 

capacidade de inclusão de tais categorias, aumentado as possibilidades de respostas 

eficazes à epidemia. Pois, como argumenta Marilena Corrêa, 

Nesse terreno, onde se difundem a epidemia e seu efeitos 
sociais, é possível supor que o fenômeno da Aids contribua de 
forma importante, senão decisiva, para abalar ou modificar o 
papel hegemônico que o discurso naturalista ligado à medicina 
vinha ocupando até hoje, em termos da produção de significados 
sobre o corpo, a saúde e a doença (CORRÊA, 1994: 118). 

O contexto da Aids, o trabalho do grupo que descreverei a seguir e as leituras 

que fiz, colocavam-me que era imperativo propor formulações que atendam melhor à 

heterogeneidade das atividades acadêmicas envolvidas, pois as questões concernentes 

ao HIV/Aids conformam um conjunto multíplice de fatos fragmentados e relativos. 

Portanto, é fulcral compreender o processo de construção da Aids. E os profissionais e 

participantes do Grupo de Trabalho Religiões, doravante GTR, procuram estabelecer 

um diálogo interdisciplinar e abarcar os aspectos que me propunha a abordar. Descrevo 

na seqüência as atribuições do grupo, bem como o trabalho por ele realizado. 

 

2.2 – Grupo de Trabalho Religiões 

O Programa Estadual de DST/Aids de São Paulo possui como uma de suas 

estratégias de prevenção o Grupo de Trabalho Religiões. O GTR constitui-se de 

representantes da Secretaria de Estado da Saúde/Coordenação Estadual de DST/Aids, 

                                                 
25 Durante muito tempo, a saúde, a doença e a biomedicina não foram objeto das análises da Antropologia 
ou da Sociologia. Limitadas a sua realidade orgânica, essas categorias, a princípio, escaparam à sua 
realidade social. Assim também ocorreu com a epidemia HIV/Aids, a qual primeiramente suscitou 
respostas de caráter epidemiológico. 
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representantes de Programas Municipais de DST/Aids, sacerdotes e sacerdotisas de 

diferentes denominações e ONGs que desenvolvem trabalhos com grupos religiosos. 

Embora as reuniões mensais sejam abertas a quaisquer membros da sociedade com 

interesse no tema, durante o período de minha pesquisa no grupo – de abril a dezembro 

de 2009 – apenas no encontro realizado em maio houve a presença de um interessado, a 

qual viria a ser, posteriormente minha primeira interlocutora, Dulce. 

A iniciativa de criar um grupo de trabalho que envolvesse religiões surgiu a 

partir de uma necessidade advinda dos próprios representantes religiosos, pois à medida 

que a Aids começou a se difundir em âmbito mundial, algumas igrejas passaram a 

atentar para o problema. Segundo a coordenadora do GTR, a psicóloga Paula de 

Oliveira e Sousa, autoridades religiosas buscaram os serviços e informações do Centro 

de Referência e Treinamento em DST\Aids desde sua criação, principalmente 

interessados em desenvolver trabalhos sociais junto aos soropositivos de suas 

comunidades, sem no entanto saber como realizá-los. 

Como Paula relatou, no ano de 2001, a equipe da Prevenção foi procurada para 

desenvolver oficinas de capacitação em DST\Aids para terreiros de umbanda e o 

resultado do trabalho foi bastante positivo. Pelo fato da procura por tais oficinas estar se 

tornando cada vez mais recorrentes e, ao passo que a experiência com os terreiros havia 

obtido êxito, a diretora da Prevenção à época, Maria do Carmo Sales Monteiro, criou a 

proposta de reunir diferentes denominações religiosas. O intento era realizar um 

trabalho articulado de capacitação com elas, propondo e efetivando estratégias 

preventivas que respeitassem seus valores, crenças e saberes. Daí o GTR foi gerado. 

Mediante uma ponte com os serviços de saúde, uma das principais diretrizes do 

grupo é ampliar o acesso à informação e aos trabalhos de prevenção e assistência às 

DSTs/Aids, capacitando os líderes religiosos – que se tornam agentes multiplicadores – 

para se tornarem aptos a esclarecer suas comunidades, diminuindo a exposição e a 

vulnerabilidade dos fiéis a essas doenças. Além disso, por meio da sensibilização e 

conscientização das igrejas, o GTR instrui essas lideranças para que elas possam 

responder de forma positiva à epidemia, oferecendo orientação, atenção e conforto aos 

diretamente afetados pela infecção HIV/Aids e à seus familiares. 
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Paula explicou que o GTR desenvolveu uma metodologia para trabalhar com 

todas as denominações, a qual não discute dogmas e inclui questões vindas dos próprios 

sacerdotes e sacerdotisas. Utilizando-se de material informativo e educativo adequado26, 

o GTR procura desconstruir preconceitos relativos à Aids e estimular a sociabilização 

dos saberes e lições aprendidas por cada denominação. Para tanto, além das reuniões 

mensais que ocorrem na cidade de São Paulo, outra via de comunicação entre os 

membros é feita por um e-group – que durante a pesquisa de campo contava com 85 

participantes – no qual são trocados artigos, informações de eventos, desabafos e 

indignações. 

No período em que freqüentei o grupo, as seguintes denominações participaram 

das reuniões: Candomblé, Umbanda, Igreja Episcopal Anglicana, Igreja Batista, Igreja 

Batista Renovada, Assembléia de Deus, Igreja Presbiteriana Independente e Igreja 

Católica – esta última representada pela Pastoral da Saúde e Pastoral da Criança. Antes 

do início de cada reunião, era servido um café da manhã para os presentes. E nesse 

momento de descontração, terços e miçangas se misturavam numa conversa amigável, 

tão fundamental para gerir as necessidades sociais no contexto do HIV\Aids. 

Cada qual a seu modo, disse-me Paula, busca contribuir – ainda com certa 

hesitação – realizando iniciativas, campanhas e projetos de caráter ecumênico, os quais 

têm por objetivo harmonizar e articular ações para se criar um ambiente de aceitação e 

amparo aos portadores de HIV. E os relatos – testemunhos, como preferem as lideranças 

lá presentes – confirmam que a iniciativa tem dado certo, pois são narrativas positivas 

dos trabalhos feitos em suas igrejas. Os sacerdotes e sacerdotisas contam que as 

atividades desenvolvidas conseguem atingir proporções significativas, extrapolando até 

as arraias da comunidade religiosa por incidir, mais amplamente, na população dos 

bairros e arredores de suas instituições. Após ter freqüentado algumas reuniões, procedi 

a uma entrevista com sua coordenadora, a qual afiançou o êxito do trabalho. Segundo 

contou-me Paula, 

 

A principal contribuição do GTR hoje é fazer com que a informação de DST/Aids chegue na 

população geral e possa propiciar uma reflexão sobre a religiosidade e a saúde, porque isso 

                                                 
26 Um dos principais é o material “Aids e Igrejas”, criado em parceria com a ONG Koinonia – Serviço 
Ecumênico e Serviço. 
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permeia com a noção de ser humano como um todo. E que a religião possa conversar com o 

Estado de um jeito que eu considero saudável. 

E está conversando, indaguei imediatamente. 

Eu acho que sim. Uns mais, outros menos, uns mais tímidos, uns bastante militantes e cheios de 

questões, outros mais ouvintes. O público é bem heterogêneo e ainda flutuante. 

 

De fato, constatei que se trata de um grupo bastante diversificado e de fluxo 

variante, mas que conta também com freqüentadores fixos e assíduos. Desde o início de 

suas atividades em 2002, o GTR criou parcerias com os Programas Municipais de 

DST/Aids e, quando de minha etnografia, 34 municípios do Estado de São Paulo já 

haviam passado pelo grupo27. Mas segundo Paula, esse número ainda é pouco 

representativo, tendo em vista que o Estado é composto por 645 municípios.  

Este fato, todavia, não extrai os méritos alcançados pelo GTR – importante e já 

consolidado espaço de trabalho na área de prevenção. Entre eles: premiação na III 

Mostra da Secretaria Estadual da Saúde; êxito na organização de grupos de trabalhos 

regionais e municipais28; participação como informantes chaves em duas pesquisas do 

Núcleo de Estudos para a Prevenção da Aids (NEPAIDS) sobre Aids e religião; 

participação em seminários pertinentes ao assunto em outros estados do país e 

referência de modelo para estes; participação de dois encontros latino-americanos sobre 

o tema como o único órgão governamental. 

Minha presença no GTR, como já mencionei, teve início em abril de 2009 e 

prosseguiu até dezembro do mesmo ano. Conforme relatei em linhas anteriores, meu 

acesso ao campo de pesquisa, o Centro de Referência e Treinamento em DST/Aids, 

adveio da colaboração do Grupo: foi Paula que me apresentou à Analice e foi então que, 

em junho, comecei a etnografia no Ambulatório de HIV/Aids do CRT, a qual finalizei 

no mês de dezembro. É de seus contornos e nuances que trato a seguir. 

 

                                                 
27 Apesar de que, deste total, alguns ainda realizavam um trabalho de sensibilização junto aos grupos de 
religiosos para a criação de um espaço de articulação. 
28 Atualmente existem Grupos de Trabalho de Religião também nas cidades de Piracicaba, Jacareí, São 
José dos Campos, Taubaté e Ferraz de Vasconcelos. A importância dos GTRs regionais está na 
possibilidade destes lidarem com discussões ligadas às especificidades locais de cada município. 



38 

2.3 – Centro de Referência e Treinamento em DST/Aids  

Localizado no bairro Vila Mariana da capital paulista, o Centro de Referência e 

Treinamento em DST/Aids é um complexo ambulatorial e hospitalar de 6.189.91 metros 

quadrados constituído por três prédios principais29. Serviço público mantido com 

recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), o CRT é unidade de referência normativa, 

avaliativa e de coordenação do Programa Estadual DST/Aids de São Paulo para 

prevenção, controle, diagnóstico e tratamento do HIV/Aids e de doenças sexualmente 

transmissíveis.30 

Além de promover ações em educação e comunicação social para prevenção a 

essas doenças, a instituição mantém um quadro de aproximadamente 800 profissionais 

que se revezam em três turnos, de maneira a realizar um conjunto ininterrupto de 

serviços de atendimento, tratamento e resguarda social às pessoas que vivem com 

DSTs/HIV/Aids, focalizando seus esforços na integração profissional. 

Conjugada à responsabilidade de coordenação do Programa DST/Aids em 

âmbito estadual, somam-se às atividades do CRT: elaboração e implantação de normas 

referentes às DSTs/Aids para o SUS; criação de propostas e políticas públicas 

preventivas; desenvolvimento de programas de formação, treinamento e 

aperfeiçoamento de profissionais para atuar na área; ações de vigilância epidemiológica 

e controle das DSTs/Aids; assistência médico-hospitalar, ambulatorial e domiciliar aos 

pacientes; realização e apoio de pesquisa científica nesse campo de atuação. 

A instituição participa de estudos clínicos de novos medicamentos anti-

retrovirais e faz parte de uma rede internacional de pesquisas de vacinas para o HIV, as 

quais são financiadas por órgãos internacionais – como a francesa Agence Nationale de 

Recherches sur le sida (ANRS), a estadunidense National Institute of Health (NIH) e a 

alemã GTZ – e nacionais como a Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São 

Paulo (FAPESP) e o Ministério da Saúde. Há também importantes parcerias com  

universidades paulistas, entre elas a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), a 

                                                 
29 Dados numéricos e diversas informações que se seguem a respeito do CRT podem ser obtidas no site 
da instituição, www.crt.sp.saude.gov.br 
30 O Programa Estadual DST/Aids de São Paulo mantém, sob coordenação do CRT, 184 unidades 
ambulatoriais especializadas para portadores de HIV/Aids, 252 unidades ambulatoriais especializadas em 
DSTs, 82 centros de testagem e aconselhamento, 28 hospitais-dia e 580 leitos para portadores de 
HIV/Aids. 
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Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). 

No local funciona também o CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento –, 

responsável pela realização gratuita e sigilosa dos testes de HIV e sífilis, os quais, em 

conjunto, somam aproximadamente 1.200 atendimentos ao mês. Este serviço, tal como 

me informou a assistente social Analice, procede da seguinte forma: no momento em 

que o indivíduo chega para realizar o exame, ele passa por um aconselhamento pré-

teste. Depois, uma amostra de sangue é colhida e um retorno é agendado para cerca de 

dez dias. Neste retorno, seguindo uma recomendação do Ministério da Saúde, o usuário 

do serviço receberá o resultado do seu teste pelo mesmo profissional que o acolheu 

anteriormente no pré-teste. Em caso de resultado positivo, ele será, então, encaminhado 

para o Acolhimento do Pronto Atendimento. 

No Acolhimento, serviço de triagem e admissão de usuários novos na 

instituição, é realizado um primeiro contato com o paciente, no qual o os profissionais 

do serviço social procuram conhecê-lo melhor e avaliar suas demandas mais urgentes. É 

nesse momento que a instituição e seus serviços são apresentados e as primeiras dúvidas 

esclarecidas. Ao final desta avaliação, o paciente irá marcar sua primeira consulta 

ambulatorial, realizada por uma equipe multiprofissional de referência matricial, a qual 

é composta por infectologista, psicólogo, psiquiatra e assistente social. Esta equipe 

deverá acompanhá-lo ao longo de todo seu percurso terapêutico na instituição e, quando 

possível, será formada sempre pelos mesmos profissionais. 

Além desses procedimentos padronizados, são disponibilizados aos pacientes 

outros serviços, tais como: controle de DSTs/Aids, hospital-dia, internação, consultas 

médicas de diversas especialidades, coleta de exames, ambulatório, farmácia, 

odontologia, nutrição, serviço social, psicologia, homeopatia, fisioterapia, acupuntura, 

arteterapia, banco comunitário de preservativos, entre outros. O CRT possui ainda 

grupos de apoio, como o Grupo de Adesão e Grupo de Redução de Danos, e o Serviço 

Ecumênico, além de promover campanhas, palestras e cursos nos quais os participantes 

esclarecem dúvidas e contam com uma rede de solidariedade. 

O ingresso ao prédio principal do CRT se dá por uma escada de poucos degraus 

ou por uma rampa de auxílio à cadeirantes e à pacientes acometidos por lipodistrofia 
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nos membros inferiores. Há também uma via de acesso com chancela, aberta somente às 

ambulâncias, veículos de carga e descarga de materiais e automóveis com identificação. 

Em pé, de frente à porta de entrada, um segurança munido de arma de fogo e cassetete 

observa a entrada e saída dos usuários e funcionários, cumprimentando a todos num 

movimento gestual com a cabeça. 

À primeira vista há um balcão amarelo no qual recepcionistas com afazeres 

múltiplos recebem a grande quantidade de transeuntes. Com exceção dos profissionais 

que lá trabalham e carregam consigo seus crachás, todos que chegam devem se 

identificar, apresentar documentação e fazer um cadastro no computador31. Caso já 

conheça o estabelecimento, o usuário pode se dirigir ao serviço que irá utilizar; se for 

principiante, uma senhora que permanece ao lado do balcão o guiará muito ligeiramente 

pelo edifício – e, creio eu, seus rápidos passos se explicam pela urgência de sua 

presença para poder orientar, quase a todo instante, os recém-admitidos, familiares e 

aqueles que irão realizar o teste de HIV. 

À direita do mesmo balcão, há uma porta que conduz à área externa e aos outros 

prédios do estabelecimento. À sua esquerda, funciona o Pronto Atendimento (PA), que 

recebe cerca de 800 pacientes ao mês. O PA, além do serviço de Acolhimento já 

descrito, possui uma equipe de profissionais de saúde de plantão a qual atende aqueles 

que possuem uma demanda clínica de urgência32 – bem comum em razão das doenças 

oportunistas a que estão submetidos os soropositivos e, principalmente, os doentes de 

Aids – e que não estão agendados nos serviços ambulatoriais de rotina. 

Depois de identificar-se, o usuário do serviço retira uma senha e aguarda sua vez 

em uma das doze cadeiras dispostas para tal fim. Há um painel eletrônico que anuncia o 

número da senha do próximo paciente a ser atendido e indica a sala para qual este deve 

se dirigir. Embora seja um espaço curto, o PA comporta numerosas salas, também 

pequenas: a do serviço social, da ouvidoria, da coordenação de enfermagem, de sua 

                                                 
31 O crachá de aluna da UNIFESP livrava-me de tal obrigação: com ele tinha passe-livre para transitar. 
32 E foram muitas as ocorrências de caráter urgencial nos meses em que estive presente no CRT, pois a 
Influenza H1N1 – popularmente conhecida como gripe suína – acometia populações de diversos países, 
entre eles o Brasil e substancialmente a cidade de São Paulo. Portadores do vírus HIV e doentes de Aids – 
e indivíduos com alguma deficiência imunitária em geral, como os transplantados –, foram categorizados 
como um grupo mais vulnerável à esta gripe pandêmica, bem como, os doentes crônicos,  asmáticos, 
crianças abaixo de 2 anos, idosos e mulheres grávidas. 
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diretoria, do acolhimento e triagem, bem como os sanitários masculino e feminino. Por 

detrás do balcão, estão ainda a sala de medicação e a do atendimento extra-ambulatorial. 

No mesmo corredor do PA situa-se a farmácia, onde os pacientes matriculados 

com suas receitas médicas retiram, mensal e gratuitamente, sua medicação. Além dos 

anti-retrovirais33, os usuários têm disponibilizados os medicamentos psiquiátricos e 

aqueles prescritos por outras especialidades, tais como dermatologia ou a 

oftalmologia34. A farmácia comporta três guichês de atendimento, mas como geralmente 

se forma uma fila enquanto os funcionários organizam o “coquetel” de remédios para 

cada paciente idiossincraticamente, há doze cadeiras para que a espera seja o menos 

desconfortável possível. 

Avançando nesse corredor há um anexo intermediário – também marcado com a 

presença de um segurança, tal como na entrada. Descendo à esquerda deste, encontra-se 

o auditório e subindo uma rampa à sua direita, está o Ambulatório de HIV/Aids. Ao 

longo de toda a parede desta rampa, numerosos cartazes estão fixados. São avisos aos 

profissionais e aos pacientes, informativos sobre eventos, convites dos grupos de apoio, 

informes a respeito de algumas doenças oportunistas, notícias relevantes da mídia e 

também propagandas de serviços de cabeleireiro, boleira, manicure, professor, etc. 

Ao final dela, há uma porta de vidro que dá acesso ao Ambulatório de HIV/Aids, 

local por excelência de minhas observações, anotações e entrevistas. Lá, são realizados 

aproximadamente 4 mil atendimentos ao mês e, da totalidade de 70.277 usuários 

matriculados desde a implantação do CRT em 1995, 32.290 (46%) correspondem a 

pacientes acompanhados no local. A título de comparação, o Centro de Testagem e 

Aconselhamento atende 24.000 (34%) da demanda e no Ambulatório de DSTs são 

14.116 (20%). 

Tal como no PA, os pacientes devem retirar uma senha e aguardar ser chamados 

ao balcão da recepção. As numerosas cadeiras do local permanecem voltadas a um 

painel eletrônico que convoca os números das senhas, bem como informa a data, hora, 

temperatura e, no período de minha pesquisa, descrevia os sintomas da gripe suína. Ao 

                                                 
33 O Brasil foi pioneiro entre os países em desenvolvimento a organizar a terapia anti-retroviral em larga 
escala e a custo zero para o paciente vivendo com HIV ou Aids. Situação esta da qual foi cunhada a 
expressão “resposta brasileira ao HIV”. Cerca de 70 mil pacientes aderiram esse tratamento no Estado de 
São Paulo. 
34 Se estes constarem na grade de medicações distribuídas pelo SUS. 
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longo do espaço ambulatorial, jarros contendo camisinhas e lubrificantes ficam 

disponíveis e os usuários podem e são encorajados a pegá-los sem limite de quantidade. 

Em frente ao balcão, localizado à esquerda da porta de entrada, há prateleiras 

com os nomes dos médicos escritos em etiquetas e sobre as quais ficam os prontuários 

dos pacientes que têm consulta agendada para aquele dia. Quando o médico termina 

uma consulta, dirige-se a esta prateleira e apanha o prontuário do topo da pilha que se 

forma, chamando pelo nome do paciente a ser atendido seqüencialmente. A prateleira é 

grande, são muitos prontuários.  

Para a distração durante o período de espera há dois televisores, uma estante 

com livros, revistas e informativos, além de água, café e lanche para consumo. A 

despeito desses passatempos, notei que a maioria dos pacientes preferia conversar 

enquanto aguardava a consulta. No mais das vezes, o assunto norteador era a Aids e 

episódios a ela relacionados: a descrição dos efeitos colaterais e as receitas pessoais de 

cada um para evitá-los; as simpatias e promessas feitas almejando resultados de exames 

satisfatórios; o resultados desses exames; a dificuldade de se manter um trabalho ou de 

viver com uma aposentadoria de valor irrisório; o medo das oportunistas35. 

Na lateral do mesmo balcão há a sala de coleta, na qual somente os pacientes 

matriculados realizam seus exames e à direita da entrada, fica a sala para retirada dos 

resultados. Para apanhá-los, é necessário apresentar a carteira de identidade ou o cartão 

do CRT. Os “externos”, categoria utilizada pelos funcionários para identificar quem 

ainda não é regularmente matriculado, devem se dirigir à diretoria do ambulatório para 

que possam obter seus exames de CD4 e de carga viral. 

No período de minha etnografia, somados ao quadro de trinta infectologistas, 

havia mais trinta e dois especialistas. Destes: dois oftalmologistas; um 

otorrinolaringologista; três dermatologistas; um hematologista; dois cardiologistas; um 

endocrinologista; um neurologista; um ortopedista; um urologista; um proctologista; 

três ginecologistas; um cirurgião; um acupunturista; três nutricionistas; uma 

fonoaudióloga; um profissional que lida especificamente com tuberculose; um que trata 

                                                 
35 Foi participando dessas “conversas de espera” que conheci a maioria dos interlocutores da presente 
pesquisa. De assuntos muitas vezes triviais, emergiram valiosas informações não indagadas. 
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a lipodistrofia36 e outro que realiza o acompanhamento de mulheres grávidas durante o 

pré-natal. 

Avançando poucos passos do balcão, existe um longo do corredor onde cerca de 

três seguranças circulam. Logo no início de minha etnografia, havia muitas dúvidas a 

respeito dos serviços prestados e da rotina geral do CRT, então Fátima, uma funcionária 

que trabalha no local, fez a gentileza de me conceber uma entrevista. Perguntei a ela, 

por exemplo, sobre a constante presença desses seguranças por toda a instituição – e em 

maior número no Ambulatório – e ela me explicou que alguns pacientes são 

dependentes químicos ou alcoolistas crônicos e que, ocasionalmente, podem apresentar 

comportamento alterado e ficar agressivos. Conforme Fátima relatou, 

 

Os profissionais já têm dificuldade de atender a esse público. E às vezes tem usuário de droga 

que desenvolve alguma psicopatia, ficam psicóticos. Aí dependendo do jeito que você olha para 

ele, fala com ele, algum gesto que você faz, ele pode não gostar, ele pode ficar bravo, pode 

acontecer isso. Já teve muita agressão aqui. 37  

 

Esse “vigiado” corredor comporta três diferentes seções que, no entanto, não se 

encontram delimitados por portas. É uma distribuição espacial que privilegia a proposta 

de integração profissional e de intersetorialidade ou “do atendimento ao paciente não 

tão centrado na figura do médico”, disse-me Analice sobre a maneira pela qual o 

atendimento aos usuários é ofertada. 

Espacialmente, o primeiro setor está ao centro do corredor. Ele compreende uma 

sala de procedimentos de enfermagem, duas salas de enfermagem e oito consultórios 

ambulatoriais. Estes últimos correspondem às consultas com os infectologistas – 

médicos que monitoram os exames, definem o esquema dos anti-retrovirais e 

encaminham o paciente, quando necessário, para alguma das especialidades acima 

elencadas. Seguindo à direita, está o segundo setor, constituído pelos seis consultórios 

das especialidades e também pela diretoria do ambulatório. À esquerda da parte central, 

o terceiro setor, é a Saúde Mental que, devido ao fato de sua acessibilidade se dar por 

elevação discreta do corredor e também porque possui uma recepção própria, se 
                                                 

36 A tuberculose é uma doença oportunista bastante comum nos soropositivos e a lipodistrofia é efeito 
colateral recorrente dos anti-retrovirais. 
37 Apesar disso, nos meses em que pesquisei não presenciei nenhum tipo de violência, física ou verbal. 
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diferencia um pouco dos outros dois espaços.  São quatro consultórios em que cinco 

psiquiatras, sete psicólogas e seis assistentes sociais realizam os atendimentos, 

revezando-se em três turnos. 

Além dessas salas, há também os sanitários masculino, feminino e misto, a sala 

de expurgo, a sala onde ficam guardados os materiais de limpeza e a sala de reunião. 

Esta ultima sala, no entanto, não possui a função designada por seu nome: lá estão os 

armários nos quais os funcionários guardam seus pertences pessoais, o banheiro de uso 

exclusivo deles e também é o local para se fazer uma pausa no expediente ou lanchar. 

As reuniões – tanto as administrativas quanto as discussões de casos clínicos – ocorrem 

duas vezes na semana e são realizadas no auditório. 

O segundo prédio, o maior deles, abriga tanto funções administrativas quanto de 

assistência à saúde. No andar térreo localiza-se outro Pronto Atendimento, este que faz 

encaminhamentos ao Centro de Testagem e Aconselhamento, o CTA. O local agrega 

também os serviços de ultrassonografia e o de odontologia, que conta com uma equipe 

de seis dentistas. Subindo ao primeiro andar – há uma escada e dois elevadores – estão 

salas com as mais variadas funções: prevenção, epidemiologia, disk-Aids, diretoria de 

assistência integral à saúde, diretoria de apoio técnico, administração, recursos 

humanos, finanças, núcleo de compras, desenvolvimento, planejamento, reprografia e a 

biblioteca. 

O segundo andar desse prédio abriga a quimioterapia, a citologia, os laboratórios 

– um de virologia, dois de biologia molecular e um de análises clínicas –, a sala de 

projetos de ONGs, a de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho e, por fim, o 

Hospital-Dia. Este último é responsável por realizar um atendimento médico 

assistencial mais complexo, para casos de pacientes que precisam receber certas 

medicações38 ou realizar procedimentos que somente podem se efetuar em ambiente 

hospitalar. O Hospital-Dia prevê uma atenção diária por parte dos profissionais que 

compõem a equipe de saúde, a qual acompanha o paciente mais amiúde no momento em 

que este está sendo tratado. Usualmente, o paciente se dirige ao Hospital-Dia, 

permanece durante o período diurno nesta Unidade, recebe medicações e realiza 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos interdisciplinares. Depois é liberado para ir 

                                                 
38 É o caso da medicação para o citomegalovírus, por exemplo, ou da gamaglobulina, administrada às 
crianças. 
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para casa, de modo a permanecer em seu convívio familiar. Tal alternativa permite a 

rotatividade de atendimentos pelo serviço, o que culmina na diminuição de internações 

prolongadas e no atendimento a um contingente maior de pacientes.  

Em contrapartida, esses procedimentos desfavorecem o desempenho profissional 

dos mesmos, o que gera um impacto significativo em sua adesão ao tratamento. 

Segundo informou a enfermeira Cláudia que trabalha nesse setor, essas intervenções 

contínuas e diárias são impeditivas à manutenção de vínculos empregatícios, 

comprometendo sobremaneira o orçamento familiar e levando muito pacientes lá 

assistidos a enfrentar uma situação agravada de pobreza. A necessidade de trabalhar – 

ou melhor, de subsistir – faz com que a freqüência à terapêutica diminua e, 

conseqüentemente, estes pacientes ficam subjugados a um elevado número de 

intercorrências médicas, as quais, por vezes, conduzem a quadros clínicos irreversíveis. 

A indisponibilidade ou a impossibilidade de trabalhar após o diagnóstico 

positivo para o HIV – principalmente quando a infecção viral evoluiu em Aids ou 

quando os efeitos colaterais da medicação são graves – leva muitos pacientes a se 

aposentarem. O exemplo de Marcel, um dos interlocutores da pesquisa, ilustra bem a 

situação. Cabeleireiro, já foi bastante requisitado pela alta classe de São Paulo. 

Atualmente está aposentado porque a medicação causou-lhe lipodistrofia severa nas 

mãos, impedindo-o de trabalhar. Apesar de fisioterapia diária, ele tem dificuldade para 

realizar tarefas simples, tais como utilizar talhares, escovar os dentes e manusear objetos 

em geral39.  

Por fim, no terceiro e último andar do segundo edifício, são feitas as internações. 

Trata-se de um hospital como qualquer outro, porém menor e especializado em 

pacientes com HIV/Aids. Este foi o único local no qual não obtive acesso para 

freqüentar. Lá somente era permitida a entrada de profissionais de saúde e de parentes 

dos pacientes internados – em alguns casos nenhuma visita era consentida – dada a 

situação delicada e, por vezes, de risco em que estes se encontravam. 

O terceiro prédio é um sobrado branco com portas e janelas azuis, o qual abriga 

o Comitê de Ética em Pesquisa – que, aliás, conheci muito bem – e também a Unidade 

                                                 
39 A respeito de Marcel e dos demais interlocutores, discorrerei no capítulo seguir. 
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de Pesquisa de Vacinas anti-HIV. Há uma recepção, uma coordenação, dois 

consultórios e uma sala de coleta. Também há uma sala de espera com confortáveis 

sofás, televisão, revistas, chá e bolachas disponíveis. E no baleiro, ao invés de balas, 

estão muitas camisinhas e lubrificantes dos quais o público pode dispor à vontade. 

Entre as três construções descritas acima, há uma área de convivência 

arborizada, com um jardim bem cuidado e bancos de concreto. Lá, funcionários, 

pacientes e seus parentes se reúnem para tomar sol, fumar, e “tomar um pouco de ar 

fresco”. Será dessas pessoas, em particular os soropositivos, que o próximo capítulo 

pormenorizará. 
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CAPÍTULO 3 – O ITINERÁRIO DA AIDS E APRESENTAÇÃO DOS SUJEITOS 

DA PESQUISA 

 

Todo interesse na doença e na morte é, em verdade, 
apenas outra expressão do nosso interesse na vida. 

(Thomas Mann, A montanha mágica) 

 

Desde seu advento, o HIV/Aids reiterou o conceito de peste e despertou 

fantasmas de um passado marcado por mortes em massa. Sua emergência 

desassossegou os diretamente atingidos pelo vírus e também a sociedade em seu 

conjunto. Apregoada um “desastre social” envolveu, além da comunidade científica – 

em princípio médicos e pesquisadores da área da saúde –, a mídia, os governantes, a 

religião, firmando-se como uma enfermidade de domínio público e articulando, de 

maneira inextrincável e inegável, as dimensões biológica, política e social. 

Por se tratar de fenômeno que pairava sobre toda a coletividade, mobilizou 

sentimentos e levantou questionamentos acerca de valores e comportamentos, tornando-

se, para muitos, um grande estigma40. Inicialmente, a Aids foi circundada pelo 

preconceito e utilizada como metáfora da desordem para construir uma discursividade 

moral sobre a sociedade. Tais discursos ressaltavam a idéia de que a doença era um 

castigo aos comportamentos divergentes e à perversão sexual e que, embora somente 

um grupo de “outros” abjetos era a ela vulnerável, a epidemia infecto-contagiosa 

ameaçava potencialmente, como um cataclismo, toda a civilização. 

Na primeira parte deste capítulo procurarei delinear o percurso do HIV/Aids, 

evidenciando ser esse itinerário marcado por noções atualmente tomadas como 

equivocadas que aviltam e põem à margem os afetados pela pandemia. Na seqüência, 

irei apresentar os sujeitos da pesquisa e, partindo de suas narrativas, esboçarei algumas 

considerações a respeito do HIV/Aids e suas implicações na vida dessas pessoas. 

                                                 
40 Em sua obra Estigma: Notas sobre a manipulação da Identidade deteriorada, Erving Goffman discorre 
sobre a situação de indivíduos que, aos olhos dos outros, são tidos como diferentes e até inferiores. O 
autor analisa os sentimentos das pessoas estigmatizadas e suas relações com os outros ditos "normais”, 
salientado sua busca diária e constante para fortalecer – ou construir – uma identidade social.  
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3.1 – O princípio da epidemia 

Nos anos iniciais da década de 1980, não havia relatos diretos sobre a Aids. O 

que existia era a identificação de uma síndrome, ainda nova e enigmática, cujos agentes 

etiológicos poderiam ser, na descrição de Claudine Herzlich e Janine Pierret (2005): 

vírus (vírus do herpes, citomegalovírus), cogumelos (Candida albicans), ou parasitas 

(Pneumocystis carinii). Em alguns casos, ocorria também pneumonia atípica e um 

câncer raro – o Sarcoma de Kaposi – em homens jovens, anteriormente saudáveis e em 

sua maioria homossexuais, das cidades de Los Angeles, São Francisco e Nova York. 

Ainda que apresentassem etiologias patológicas distintas, havia, entre os doentes, um 

ponto em comum: a existência de uma severa imunodepressão. 

Após numerosos erros e acertos de diversos epidemiologistas e infectologistas, 

cientistas estadunidenses definiram essa síndrome em 1981, caracterizada como 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – cuja sigla é Sida e que no Brasil adotamos 

seu acrônimo em língua inglesa: Aids. 

A despeito das evidências estadunidenses, o médico e doutor em Saúde Pública, 

Francisco Inácio Bastos (2006), sustenta que já havia, previamente aos casos 

encontrados nos Estados Unidos, uma epidemia que prejudicava a população 

subsaariana dos países africanos, mas que não fora “percebida” pela mídia ou pela 

ciência ocidental. O autor assevera que: 

Muito provavelmente, na ausência de um sistema de vigilância 
eficiente, diversos casos da nova síndrome emergiram na África 
ao longo da década seguinte sem que fossem identificados 
enquanto tais, mas sim enquanto algo que afetava um 
contingente adicional de pessoas que faleciam em virtude de 
infecções graves (...). Em um contexto de um sem número de 
infecções, desnutrição, guerras civis e miséria, não foi possível 
compreender que uma nova ameaça à humanidade estava a 
caminho (BASTOS, 2006: 28). 

Nas primeiras especulações acerca da nova síndrome era necessário encontrar 

um culpado para sua crescente disseminação. E os responsáveis foram logo 

estigmatizados sobre a rubrica dos 4 Hs, ou conforme o médico (BASTOS, 2006: 30), a 

“fábula dos 4 Hs”: os homossexuais masculinos, os haitianos, os hemofílicos e os 

heroinômanos. 



49 

A fábula do primeiro H, composto por homens homossexuais, resulta da 

combinação de má investigação científica e estigma. À época não se falou que a Aids 

era advinda de uma patologia infecciosa, mas que era decorrente do consumo do nitrato 

de amila, popularmente conhecido como popper, uma substância usual entre os gays 

naquele tempo. Desta asserção, presumiu-se que a síndrome seria uma afecção 

característica de homens gays, a GRID – gay-related immunodeficiency ou 

“imunodeficiência relacionada aos gays” 41. 

 Dessa suposição, desdobra-se outra assaz e maléfica às ações preventivas 

ulteriores e que prosseguiu ao longo de décadas: a suposta exclusividade da relação anal 

como modo de transmissão do HIV. Apurou-se daí, que homens heterossexuais seriam 

imunes ao HIV e aqueles que estavam infectados eram “vítimas” de mulheres 

contagiadas – e, é bom ressaltar, promíscuas – com as quais tiveram relação sexual. 

Estas, por seu turno, haviam sido contaminadas por penetração no ânus em relações 

com homens que fizeram sexo com outros homens42. Este equívoco, que custou muitas 

vidas, implicou ainda na rotulação negativa de um grupo de pessoas a partir de suas 

condutas relacionadas ao sexo e às sexualidades, imprimindo a elas conotações 

moralistas advindas, em grande parte, de princípios religiosos. 

Aos haitianos imputou-se o estima do segundo H. Em decorrência de uma 

situação de violência estrutural, desemprego e perseguição política – produto de um 

passado colonial-escravocrata e posteriormente ditatorial –, muitos migraram do Haiti, 

havendo um contingente expressivo deles vivendo nos Estados Unidos.  Mão-de-obra 

barata, com freqüência os imigrantes haitianos trabalhavam informalmente em diversas 

ocupações, com poucas (ou nenhuma) alternativas de moradia e inserindo-se em 

circuitos ilícitos, sendo comuns redes de exploração sexual e comercial. Foi sobre essa 

população que despencou a culpabilidade pela transmissão viral aos norte-americanos e 

o senso-comum dominou a cena científica. 

                                                 
41 Entre as rotulações da época, jornais de todo o mundo publicavam as expressões: “pneumonia dos 
homossexuais”, “câncer dos homossexuais” ou “câncer gay”, “praga gay” e, mais extensamente, 
“síndrome dos homossexuais” ou ‘síndrome gay’. 
42 E, nesse ínterim, a epidemia desenvolvia-se velozmente na África, basicamente por meio de relações 
heterossexuais sem o uso de preservativos – os quais eram, então, pouco utilizados e com fins 
fundamentalmente anticoncepcionais. 
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O terceiro H constitui-se de hemofílicos. Como na década de 1970 e início da de 

1980 ainda não se dispunha de testes sorológicos para o HIV43, milhares de hemofílicos 

– e outros pacientes que haviam recebido transfusões sangüíneas – foram contaminados. 

Isso porque esses pacientes recebem, de forma repetida e ao longo da vida, quantias 

significativas de sangue, alargando suas chances de infecção. Ocorre que o 

hemoderivado é um produto que se origina de uma quantidade extensa de doadores. 

Naquele período, esses doadores eram, em grande parte, recrutados entre as frações 

mais pobres e marginalizadas de cada sociedade – havia uma recompensa financeira 

pelo sangue doado – que agrega, por exemplo, mendigos, profissionais do sexo e 

usuários de drogas injetáveis. Não é curioso, pois, que por se tratar de um segmento o 

qual sobrevive em condições adversas, haja taxas de infecção – pelo HIV e outros 

causadores infecciosos – mais elevadas do que a população de um modo geral. Desse 

modo, se um ou mais de um deles estiver infectado pelo HIV, o hemoderivado fica 

comprometido e o vírus é transmitido mediante a transfusão sangüínea. 

Por fim, o quarto e último H foi atribuído aos heroinômanos, ou usuários de 

heroína, que vieram a se tornar síntese daqueles que consumiam drogas venosas. Esta 

outra imprecisão excluía do campo HIV/Aids os usuários de drogas injetáveis que 

faziam uso de outras substâncias – como a cocaína injetável, por exemplo – e que, da 

mesma forma, compartilham agulhas e seringas. Tal omissão, tal como no caso da 

inculpação aos homens homossexuais, novamente resultou em desacertos nas 

campanhas preventivas e, mais perversamente ainda, em sofrimento e morte 

desnecessários. Certamente, como afirmam Herzlich & Pierret (2005: 77), “A 

diversidade das hipóteses evocadas apenas reforça o sentimento de ignorância.” 

Por aproximar-se de temas tabus às agendas reacionárias – como 

homossexualidade ou o consumo de drogas –, a epidemia confrontou os governos 

conservadores44. O movimento inicial destes, apoiados basicamente na redução dos 

casos aos 4 Hs, foi negar a emergência da situação, desqualificando-a enquanto questão 

                                                 
43 Em São Paulo, diante de pressões das instituições privadas de saúde, da opinião pública e da ONG 
paulista GAPA (Grupo de Apoio à Prevenção à Aids) – a primeira criada para lidar exclusivamente com 
questões inerentes ao tema – , a Assembléia Legislativa aprovou a lei que tornava obrigatória a triagem 
sorológica para o HIV em todo o sangue a ser transfundido no estado. Em âmbito nacional, a 
obrigatoriedade da triagem teve início em 1988 (TEIXEIRA, 1997:54 e 59). 
44 A década de 1980 se caracteriza pela ascensão ao poder de tal conduta política, como aconteceu nos 
EUA com Ronald Reagan, e no Reino Unido com Margareth Thatcher. 
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de saúde pública. E a extensa adesão de pesquisadores e da opinião pública45 a esses 

“lugares comuns” trouxe à superfície – ingênua ou deliberadamente – outro deslize 

grosseiro: o emprego sistemático da expressão “grupos de risco”. 

Genericamente, as ações preventivas propagadas pelo governo norte-americano 

situaram a abstinência e a fidelidade matrimonial como atitudes de prevenção mais 

importantes do que o uso do preservativo. Igualmente, os relacionamentos 

heterossexuais eram considerados uma forma de prevenção e, ao contrário e 

conseqüentemente, a homossexualidade era diretamente associada a uma imagem de 

promiscuidade. Esse paradigma reforçou a idéia da doença relacionada a atitudes 

indevidas, privilegiando a mudança comportamental para prevenir novas transmissões46.  

No Brasil não foi diferente: à semelhança do que ocorria em outros países, 

representantes do Ministério da Saúde afirmavam que não havia critérios 

epidemiológicos significativos para que instituições responsáveis pela saúde pública 

interviessem no caso. Como nos conta Paulo Roberto Teixeira, “Setores da própria 

saúde reagiram diante da suposta importância exagerada que se estava dando a um 

problema de pequena dimensão e que dizia respeito a um grupo minoritário da 

população.” (TEIXEIRA. 1997: 49) 

Haveria, por exemplo, uma suposta imunidade das mulheres perante a doença – 

excetuando-se às mulheres promíscuas, que faziam parte do grupo de risco. Em parte, 

essa crença sobrevém do atrelamento da sexualidade feminina à função reprodutiva47. 

Na medida em que a sexualidade da mulher teria somente motivos operacionais – 

geração de filhos e manutenção do casamento e da família – ela não estaria sujeita aos 

riscos do “grande mal” advindo da promiscuidade. Além disso, à medida que é feita a 

                                                 
45 A Aids foi construída pelo saber científico diante da opinião pública: “Talvez nunca tenhamos 
assistido, quando surge um novo fenômeno, a tamanhas interferências e a retroações tão evidentes entre 
o conhecimento científico e o conhecimento comum” (HERZLICH & PIERRET, 2005: 72). 
46 Cabe ressaltar que a homossexualidade foi durante muito tempo considerada uma patologia. Somente 
recentemente ela deixou de ser tratada pela biomedicina e pela psicologia como doença e passou a ser 
concebida como um comportamento ou conduta sexual. Foi a partir da publicação da 10º edição da 
Classificação Internacional de Doenças – CID 10 –, em 1991 e 1993, que a Organização Mundial de 
Saúde deixa de considerá-la uma doença mental. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina desde 1985 
não lida com a questão como desvio sexual. 
47 Sobre a maternidade, Michelle Rosaldo argumenta que: “Apesar das sociedades humanas diferirem, 
todas refletiam, na sua organização, uma acomodação característica ao fato de que as mulheres têm 
crianças e produzem leite e por causa disso se encontram designadas como ‘mães’, aquelas que nutrem e 
cuidam dos mais jovens.” (ROSALDO, 1995:19) 
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estrita conexão entre sexualidade e maternidade, a mulher é colocada em dependência 

direta com um parceiro masculino, logo sua sexualidade só se torna acessível a partir da 

união com um homem – dependência esta que legitima a heterossexualidade. A filósofa 

pós-estruturalista Judith Butler (2003) critica veemente essa perspectiva e sustenta que 

há um discurso que serve ao propósito de regular a sexualidade dentro da 

obrigatoriedade daquilo que a autora chamou de heterossexualidade compulsória. 

Segundo ela, “A categoria do sexo pertence a um sistema de heterossexualidade 

compulsória que claramente opera através de um sistema de reprodução sexual 

compulsória.” (BUTLER, 2003: 161) 

Desse modo, cristalizou-se a perspectiva de uma doença comportamental 

associada a atitudes impróprias e reprováveis. As políticas concentraram-se em 

proclamar uma mudança de comportamento, deslocando o trato da epidemia da questão 

de políticas públicas destinadas à saúde para o discurso sobre valores. Resultou que tais 

políticas produziram a legitimação de noções morais com a incumbência de balizar as 

condutas da população de forma a mantê-la ordenada. 

A antropóloga Maria Andréa Loyola (1994) enfatiza que idéias de 

promiscuidade – atreladas à prostituição, a homossexualidade e à diversidade de 

parceiros – foram constantemente repetidas nas campanhas de publicidade e 

fomentaram uma percepção moralista da Aids e de suas implicações sociais. Semelhante 

conduta, sustenta a autora, contribuíram para que valores morais fossem inculcados 

como forma de prevenção. E, como ressaltei no início do capítulo, atitudes como esta 

culminaram em mortes desnecessárias, pois como ressaltam Wilza Vieira Vilella e co-

autoras, 

Buscar a prevenção da epidemia do HIV na normatização do 
desejo é um equívoco no qual não devemos incorrer, sob pena 
de nos tornarmos co-responsáveis por novas infecções. 
(VILELLA et al, 2007: 9) 

Segundo alega Mary Douglas (1991), a impureza é desordem e que, portanto 

representa um perigo à sociedade. Se abraçarmos as ponderações da autora, é lícito 

dizer que, se a pessoa com HIV/Aids possui uma vida impura e, por conseguinte, 

desordenada, ela seria um risco potencial à coletividade. Então, para estabelecer 

novamente a ordem, seria preciso remover as partes impuras, ou seja, os infectados. 
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E foi o que ocorreu durante praticamente toda a década de 1980. Primeiramente 

fez-se a demarcação: homo/bissexuais, prostitutas, travestis, ex-presidiários, meninos de 

rua, usuários de drogas injetáveis, alcoolistas, enfim, todos aqueles que possuíam um 

comportamento socialmente reputado como sendo “desregrado”, “pecaminoso” ou 

“promíscuo”. Depois, esse “grupo de risco” foi excluído da vida societária, colocado à 

margem como vidas que não merecem ser vividas. Por fim, para manter a assepsia 

social, definiram, a partir de discursos moralizantes, as normas sociais de como 

comportar-se. 

Porém, à década de 1990, a imagem gay da Aids é relativizada quando dados 

epidemiológicos evidenciam a feminilização da epidemia: a maioria das mulheres 

infectadas compunha-se de donas-de-casa cujo único parceiro sexual era o próprio 

marido48. Foi constatada também a crescente incidência de crianças infectadas pelo 

vírus, fenômeno conhecido como transmissão vertical da doença. Tal imagem 

expansionista carregou consigo a noção de um fenômeno de alto risco e dificilmente 

controlável: uma epidemia. Face ao aumento do número de casos e ampliação de sua 

extensão geográfica, a Aids deixa de ser tratada como um problema “das exceções” e 

seu crescimento e difusão tornam-se pontos focais das preocupações: 

Ela (a Aids) exprime uma ameaça que não diz respeito apenas aos 
homossexuais, mas se estende a todos os indivíduos; que não atinge 
somente os corpos mas também a cultura e os valores do fim do 
século XX. Com a AIDS, tudo vai mudar. Estão implicadas a 
sexualidade e a vida de todos. (HERZLICH & PIERRET, 2005: 88) 

Entretanto, estigmatizada por ser, desde sua gênese, a doença do outro por 

excelência, construiu-se uma imagem negativa da alteridade e um discurso de acusação 

sobre o desastre social que este outro simbolizava, de forma que a discriminação se 

manteve49. A epidemiologia procedeu, novamente, a uma divisão, mas desta vez entre 

                                                 
48 Segundo enfatizam Wilza et al (2007), o uso do condom no Brasil cresceu após o advento da epidemia. 
Mas as autoras ressaltam que, a despeito disso, o uso de preservativos é mais utilizado para a precaução 
de gestações indesejáveis do que para a prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis, como o 
HIV. Esse dado, ponderam, é indicativo de que a o cuidado para com essas infecções ainda não é prática 
trivial. 
49 Interessante notar que esse estigma é presente na fala dos próprios soropositivos: a despeito de não ter 
questionado a maneira pela qual os interlocutores foram infectados, todas as mulheres entrevistadas, sem 
nenhuma exceção, informaram ter pego o vírus do marido ou parceiro fixo. Esta idéia era reiterada em 
suas narrativas ao relatarem jamais ter tido “comportamento promíscuo”, ou que nunca tiveram 
“amantes” ou jamais usaram “drogas na veia”. Ou seja, tais mulheres se entendem diferentes daqueles a 
quem associam ao “grupo de risco” e fazem questão de pontuar essa diferença assinalando que não 
compartilham das mesmas atitudes e universo social. 
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os infectados: havia as vítimas – mulheres casadas, crianças e hemofílicos – e os 

culpados – bi/homossexuais, prostitutas e usuários de drogas injetáveis. 

A desordem biológica foi convertida em desordem social e tratada como sanção 

de um desvio ou conduta social anterior indesejável ou proibida. E o soropositivo, além 

de se encontrar confrontado com o mal que lhe aflige fisicamente, se viu – ou vê – 

suscetível também a enfrentar construções simbólicas (geralmente) negativas acerca da 

doença. Para Paula Trechler (1999), esta “epidemia de significação” – uma epidemia 

que é “cultural e lingüística, bem como biológica e biomédica” 50 – teve início na 

década de 1980 e perdurou ainda na década seguinte: 

By the end of the 1980s, the AIDS epidemic had been invested 
with an abundance of meanings and metaphors. Scientists, 
physicians, and public health authorities argued repeatedly that 
AIDS represented ‘an epidemic of infectious disease and 
nothing more’ (...). However, the Aids epidemic has produced a 
parallel epidemic of meanings, definitions, and attributions. This 
semantic epidemic, which I have come to call an epidemic of 
signification, has not diminished in the 1990s. (TRECHLER, 
1999: 1) 

Susan Sontag (1989) ilustrou algumas dessas construções. De acordo com a 

autora, o advento da Aids produziu uma série de metáforas depreciativas associadas à 

idéia de desordem, castigo e punição, que seriam a condenação sobre os 

comportamentos socialmente reprovados, tais como os supracitados. Também Loyola 

(1994) pontua que a produção simbólica em torno da epidemia certamente contribuiu 

para sua divulgação a partir de uma evocação negativa, constantemente associada à 

significados pejorativos e à idéia de morte, contágio, culpa, vergonha e transgressão 

sexual. E, do mesmo modo, a definição de Paula Montero para doenças, em geral, é bem 

precisa no contexto da Aids: a doença, enquanto metáfora, adquire sentido de desordem 

que excede o corpo individual, manifestando-se igualmente no corpo social e no corpo 

astral (MONTERO, 1985: 124).  

E por afetar esse corpo astral, havia forte demanda por respostas desse plano 

transcendental. E as instituições religiosas tentaram compreender a realidade da 

epidemia e responder a tais questões. Inicialmente, grande parte das denominações 

                                                 
50 “The AIDS epidemic is cultural and linguistic as well as biological and biomedical.” (TRECHLER, 
1999: 1) 
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vinculou o HIV/Aids à idéia de “encarnação do mal” (BIRMAN, 1994) ou como um 

castigo divino pelos pecados terrenos. Passagens bíblicas sobre Sodoma e Gomorra 

eram vociferadas, bem como o Livro do Apocalipse. Orientações de como comportar-se 

de acordo com os valores religiosos tornaram-se medidas preventivas e aqueles que se 

desvirtuassem de tais instruções seriam acometidos por essa doença dos desviantes 

morais. Esses princípios ficaram arraigados durante muito tempo, tal como ocorreu em 

grande parte da história humana, quando as religiões existiram como monopólios de 

legitimação final da vida individual e coletiva. Isto é, se me permitem o trocadilho, as 

instituições religiosas literalmente instituíam as condutas sociais – e algumas ainda o 

fazem. Como nos explica Vera Paiva, numa citação longa, mas que se justifica neste 

texto pela importância do argumento desenvolvido:  

É no universo dos códigos de nossa tradição milenar judaico-
cristã, hegemônica no mundo ocidental, que devemos entender o 
simbolismo mais profundo da Aids, explicar o medo, o 
preconceito que o surgimento da epidemia despertou 
inicialmente. Lembremo-nos da cena de Moisés e o bezerro de 
ouro do Velho Testamento: quando Moisés desce o Monte Sinai 
com os Dez Mandamentos, expulsa definitivamente dos muros 
da cidade o desejo, o corpo instintivo, os prazeres da carne, o 
erotismo e qualquer relação sensual entre iguais: somente 
casamentos heterossexuais baseados na inferioridade feminina 
são puros. Também foram considerados impuros, segundo o 
Levítico, a dor, defeitos corporais, a doença, a solidão e a 
mortalidade. Todas essas coisas estão do lado de lá do muro, 
pertencem ao ‘outro lado’ sombrio e perigoso, impuro e 
indesejável, ao universo dos não-cidadãos. O ‘outro lado’ é 
símbolo de tudo o que aprendemos a evitar, ter medo, reprimir, 
para o monstro não nos pegar, para a mamãe não virar fera, para 
não perder direito ao amor e à aceitação ou para evitar a morte 
civil. São nossos lados não vividos, nossos papéis não-
desempenhados, nossa contraparte. (PAIVA, 1992: 54) 

Nas narrativas de alguns interlocutores, em especial aqueles que foram 

infectados na década de 1980 ou até meados da década de 1990, há ponderações 

genéricas sobre a dificuldade de manter um vínculo mais estreito a alguma religião no 

início da doença. Em parte porque disseram sentir vergonha de sua condição “impura” 

em um templo religioso – noção inculcada pelas próprias instituições religiosas. Ou 

então porque se ressentiam com o discurso da liderança religiosa a respeito da Aids e, 

de certa maneira, a respeito deles próprios e de seus modos de viver. 
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A análise circunstancial implicou no esclarecimento dos mecanismos 

fundamentais do funcionamento social para se evitar a catástrofe. Identidades e relações 

sexuais que valorizassem os desejos e as sensações e incitassem ao prazer – 

desvinculando a sexualidade da reprodução, bem como dos laços sociais e afetos que 

lhes são correspondentes – iam de encontro ao modelo único e, por conseguinte, correto 

e seguro de sexualidade do século XIX que persiste em nossa sociedade (LOYOLA, 

2003).  

No encalce de uma doença da contemporaneidade transmitida por práticas 

sexuais apregoadas não-convencionais, ampliaram-se sentimentos e manifestações 

retrógrados e conservadores, os quais, almejando restaurar padrões de “normalidade”, 

preconizavam relações familiares patriarcais, monogâmicas e heterossexuais – ou seja, 

estabeleceu-se, “para o bem”, a sexualidade associada ao casamento51. A liberdade de 

usufruto do corpo foi questionada e apontada como a grande ameaça à sobrevivência da 

humanidade. A multiplicidade desejante foi colocada em pauta e aqueles que 

decidissem manter essa “vida desregrada” seriam punidos pela doença – e, em certa 

medida, pela sociedade – em razão de seu desejo pluralista ou da vivência polimorfa de 

sua sexualidade (BIRMAN, 1994). 

Em suma, desde sua origem, uma série de representações a respeito da infecção 

HIV/Aids tem sido instituída social e culturalmente mediante um processo 

generalizante. Este reducionismo culminou em interpretações bastante limitadas sobre a 

epidemia, as quais, ao lidarem com aspectos parciais da questão, estigmatizaram 

segmentos da população e, nos termos de Carlos Guilherme do Valle, produziram uma 

forma de “violência simbólica” (VALLE, 2002: 187) no campo semântico – e eu 

acrescentaria, no corpo social –, marcada por intensa conotação de impureza física, 

espiritual e moral.  

Da imbricação de pânico e preconceito, criou-se um discurso de risco iminente, 

o qual repercutia sobre toda a coletividade em razão da variedade de características da 

doença. Nessas circunstâncias, nossos modos de vida e valores foram questionados e a 

população se viu circundada por incessantes e inquietantes interrogações que, embora 

                                                 
51 Lévi-Strauss (1982) nos apresenta este modelo de família, concebida pelo autor como uma instituição 
que se compõe de marido, esposa e os filhos dessa união. 
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sejam configurações de um determinado tempo social, algumas perduram em nossos 

dias. Discorrerei a seguir sobre aqueles a quem mais diretamente dizem respeito tais 

configurações: os soropositivos com os quais me aproximei na etnografia. 

 

3.2 – Os interlocutores 

Meus contatos iniciais com o campo de pesquisa foram, à princípio, bem 

desconcertantes. Os profissionais de saúde e os demais funcionários do período diurno 

que trabalham no Ambulatório – o pessoal da recepção e os seguranças –, já haviam 

sido avisados pela diretoria que haveria uma aluna de pós-graduação da UNIFESP, 

surpreendentemente uma antropóloga, realizando uma pesquisa com os pacientes. 

Acredito que de tal informação sucedeu um estranhamento que fez com que, no 

primeiro dia de campo, os olhares desses profissionais incidissem em minha direção a 

todo o momento. “Será que já haviam tido contato com uma subjetividade tão variante 

em seu ambiente de trabalho”, indaguei a mim mesma. Lembro-me de me sentir não a 

observadora, mas observada: “A verdadeira nativa sou eu”, escrevi em meu diário 

naquele dia. Percebi ser imperativo um esforço por empatia. 

Uma percepção de intrusão dominava meus sentimentos e pensamentos e, por 

ironia, após passar tamanha tormenta para estar ali, não sabia de que maneira situar-me 

quando por fim adentrei em campo. Afortunadamente, uma das funcionárias que 

trabalha no balcão da recepção, Lurdes, veio em meu socorro e, retirando-me da inércia, 

apresentou o espaço físico, gentilmente me conduzindo pela mão. No percurso, ela me 

disse que Analice havia comentado sobre minha pesquisa e que ela achava “muito 

bonito alguém da universidade estudar religião”. Ofereceu-me ajuda “para o que 

precisar” e retornou a seu posto, em frente ao qual uma pequena fila já havia sido 

formada. 

Olhei em volta e ponderei que o movimento era intenso. De uma extremidade a 

outra do corredor, pacientes e funcionários, ininterruptamente, circulavam. Em todos os 

setores havia fluxo: na Saúde Mental, na Enfermagem, na Infectologia, nas 

Especialidades e na ala burocrática – a diretoria do ambulatório – também. Segundo 

Lurdes me informou depois, o movimento havia se intensificado sobremaneira desde a 
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epidemia H1N1 e a mobilização era geral. Era junho, mês de clima seco e frio, e é 

comum os soropositivos adoecerem durante esse período. E apenas o temor de “não ser 

apenas uma gripe, mas a gripe”, disse-me, faz com que ocorra um agravamento no 

quadro geral, pois “Está no psicológico. Aí a imunidade abaixa mesmo, convidando as 

‘oportunistas’.” 

Eu então refiz o mesmo itinerário percorrido com Lurdes, só que desta vez fui 

vagarosa, detendo-me com mais acuidade nos dizeres das placas e painéis e na intensa 

movimentação dos passantes. Avistei as cadeiras destinadas à espera e resolvi sentar em 

um dos poucos assentos vazios para tentar acompanhar o modus operandi do 

Ambulatório antes de tentar alguma aproximação com os pacientes.  

Essencial foi o aprendizado com os funcionários da recepção e também com os 

seguranças, os quais, devido ao convívio diário com os pacientes, muito tinham a 

contar. Em diversos momentos fui uma observadora muda – talvez até incômoda – e vez 

ou outra fazia anotações no diário de campo ainda no local, pois a todo instante tentava 

apreender os códigos verbais e não-verbais de comunicação. Em outras situações, fui 

uma interlocutora com quem se falava sobre diversas coisas, tivessem ou não relação 

com a pesquisa. De meu lado, sempre ofereci escuta; já as respostas, muitas vezes me 

faltaram.  

No período que vivenciei a realidade do Ambulatório de HIV/Aids, realizei 

dezoito entrevistas gravadas em áudio, as quais foram posteriormente transcritas e 

analisadas. Dessas dezoito – que na linguagem da Saúde Coletiva se denomina 

“entrevista em profundidade” – somente três foram conduzidas com profissionais que 

trabalham na instituição: uma com a psicóloga e coordenadora do Grupo de Trabalho 

Religiões, Paula de Oliveira e Sousa, uma com a assistente social Analice de Oliveira e 

outra com uma funcionária que chamarei de Fátima. Embora sejam apenas uma 

cristalização de uma experiência mais vasta que é a etnografia, tais entrevistas 

clarificaram minhas dúvidas a respeito do GTR, bem como acerca da dinâmica do CRT. 

No entanto, a despeito de estas terem sido imprescindíveis para se evitar prováveis 

equívocos, o núcleo deste trabalho privilegiou as outras quinze gravações: os relatos 

construídos pelos pacientes soropositivos entrevistados.  
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As declarações foram amplamente transcritas com a intenção de compartilhar as 

experiências vivenciadas por essas pessoas. Assumo com Thomas Csordas (1994) que, 

mesmo que a experiência não se reduza à narrativa, esta é um modo de acesso àquela 

por meio da linguagem. Logo, é fundamental o entendimento de que esses depoimentos 

não exprimem meramente as descrições dos pacientes: eles conferem sentido às 

experiências com o HIV/Aids e, numa tentativa de compartilhar com outro, tornam-se 

intersubjetivas. Mas, cabe aqui a ressalva, o núcleo de entrevistas e narrativas é 

importante para meu trabalho, todavia a etnografia não resumiu a elas. As experiências 

vivenciadas, os insucessos, as entrevistas não realizadas os insights, enfim, tudo que 

pude apreender pelo tão citado “olhar antropológico” foi incorporado à reflexão. 

Ademais, seria incorrer ao erro supor que as respostas procuradas seriam solucionadas 

no imediatismo das perguntas feitas durante as entrevistas52. 

Meus interlocutores incluem homens e mulheres com status sorológico distintos; 

idades, classe social, formação cultural-educacional e identidades sexuais diversas, bem 

como afiliações religiosas variadas. A tabela abaixo particulariza algumas informações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Assim, se me fiz compreender neste texto, o leitor irá perceber que todo o meu itinerário, com meus 
erros e acertos, com as conquistas e as incompreensões, que em parte narrei nos capítulos anteriores, 
perfaz aquilo que em antropologia se denomina de “etnografia”. Digo isso porque existe uma tendência a 
se valorizar excessivamente as entrevistas, e colocá-las como índice da objetividade da pesquisa. 
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NOME IDADE 
ANO DO 

DIAGNÓSTICO 

TEMPO 

COM 

HIV 

TOMA ANTI-

RETROVIRAIS 

DENOMINA-

ÇÃO 

RELIGIOSA 

SAMUCA 49 1985 24 anos Sim, há 13 anos 
Evangelho 
(Assembléia 
de Deus) 

JOSÉ 43 1987 22 anos Não Catolicismo 

FRANCISCA 45 1989 20 anos Sim, há 9 anos 
Espiritismo 
(Kardecista) 

BRUNA 34 1990 19 anos Sim, há 12 anos 
Evangelho 

(Mundial) 

EURO 51 1991 18 anos Sim, há 13 anos Catolicismo 

JAIR 45 1992 17 anos Sim, há 11 anos 
Não tem, mas 
é espiritualista 

DAIANE 37 1994 15 anos Sim, há 13 anos 
Candomblé e 
Catolicismo 

DULCE 47 1994 15 anos Sim, há 13 anos Evangelho 

CAETANO 33 1995 14 anos Sim, há 8 anos Não tem 

HELENA 43 1996 13 anos Sim, há 8 anos Catolicismo 

NINO 45 1997 12 anos 
Sim. Não sabe há 
quanto tempo 

Candomblé e 
Evangelho 

(Igreja Batista) 

BETO 40 2000 9 anos Sim, há 6 anos Evangelho 

MARCEL 48 2000 9 anos Sim, há 9 anos Catolicismo 

EDUARDO 49 2000 9 anos Sim, há 5 anos Evangelho 

TUCO 55 2009 3 meses Não 
Evangelho 

(Congregação 
Cristã) 
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Os interlocutores entrevistados foram escolhidos em virtude de nossa maior 

proximidade no campo53. Do total, dez são homens e cinco são mulheres e esse número 

representa também a proporção de matriculados no CRT: em seu conjunto, 48.508 

(69%) são do sexo masculino e 21.769 (31%) do sexo feminino, sendo a razão 

masculino/feminino de 2,2/154. Dados do Ministério da Saúde apontam que esta razão 

era de 28:1 em 1985 e, de acordo com epidemiologistas, esta mudança é indicativa do 

aumento da transmissão heterossexual para mulheres. A infecção entre elas é decorrente 

das altas taxas de prevalência do vírus no segmento bissexual masculino e entre os 

heterossexuais usuários de drogas intravenosas que mantêm um relacionamento sexual 

estável. 

O perfil religioso55 dos participantes caracteriza-se pela maior incidência de 

evangélicos. Sete deles informaram seguir o Evangelho, sendo que destes, quatro 

pontuaram diferenças de filiação: Samuca freqüenta a Assembléia de Deus, Tuco 

acompanha a Congregação Cristã, Bruna segue a Igreja Mundial e Nino vai aos cultos 

da Igreja Batista. Este último é, além disso, pai-de-santo no Candomblé, mas relatou 

nutrir “muita simpatia pelo Evangelho, por isso me considero evangélico também”. Do 

mesmo modo, Daiane é afiliada ao Candomblé, mas disse-me ser “mais católica do que 

filha-de-santo”. Dulce, Beto e Eduardo referiram apenas ser evangélicos sem apontar a 

denominação exata. Os católicos são o segundo grupo mais expressivo, totalizando 

cinco interlocutores: José, Euro, Daiane, Helena e Marcel. Já o Espiritismo Kardecista 

possui uma única adepta, Francisca. E Caetano e Jair relataram não possuir nenhuma 

religião. Caetano afirmou acreditar em Deus, mas não confia nos homens que conduzem 

as igrejas, razão pela qual reza em casa. Jair, por seu turno, também faz orações em 

casa, mas não especificamente a um deus somente. Refere-se crédulo em “seres 

superiores” e diz estar em “eterna busca espiritual”, adotando práticas para equilibrar 

“a mente e o corpo”, como meditação, ioga e técnicas de relaxamento. 

                                                 
53 Foram entrevistas realizadas espontânea e individualmente após a entrega e assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Aos dados pessoais dos pacientes foram atribuídos nomes fictícios – 
por eles próprios escolhidos – de forma a preservar sua integridade. Assegurei-lhes a liberdade de 
encerrar ou abandonar a pesquisa sem que isso lhes conferisse prejuízos de qualquer ordem, afiançando o 
direito de decidirem livremente sobre a sua pessoa e bem-estar. 
54 Cabe observar que não houve seleção de entrevistados e que essa coincidência numérica foi casual e a 
percebi somente ao final da etnografia, quando procedi à sua análise. 
55 Religiões e religiosidades serão exploradas com mais cuidado no capítulo subseqüente. Neste momento 
apenas esboço as denominações a que disseram pertencer os entrevistados. E, a despeito de tais 
classificações de pertencimento, a manipulação de códigos religiosos de outras denominações foi relatada 
freqüente. 



62 

A existência de uma entidade superior é auto-evidente para todos os 

interlocutores e não crer não se apresenta como possibilidade para eles: conquanto as 

crenças, os pertencimentos, as visões de mundo e as concepções de divindade sejam 

distintas, a noção de fé está sempre presente. E em quase todas as entrevistas, ao seu 

final e após o gravador estar desligado, os pacientes perguntavam a respeito de minha 

crença e se indignavam com o fato de eu não ter uma. Não raramente houve 

evangelização e convite para participar dos cultos. 

Durante as conversas mais pessoais, procurei proceder de maneira a minimizar 

possíveis desconfortos emocionais, os quais não foram, contudo, infreqüentes. Ao 

descreverem momentos de angústia – como tomar conhecimento do resultado positivo 

para HIV ou a dificuldade de contar à família –, as lágrimas teimavam em cair de seus 

olhos e, não raramente, dos meus também. Tuco, por exemplo, contou-me que depois de 

receber seu diagnóstico sua esposa o abandonou e ele mantém relações mais superficiais 

com seu filho e netas. A irrupção da doença, pois, ocasionou a desorganização de sua 

família, desestruturando, por conseguinte, as relações afetivas que com ela mantinha. E, 

sem ter companhia, sente-se bastante só. Com os olhos marejados, narrou: 

 

A vida do senhor mudou muito depois do diagnóstico, perguntei. 

Mudou. Mudou por quê... Eu sou sozinho no mundo. Eu estou sozinho no mundo (se emociona 

muito). Eu estou jogado lá naquele quarto. A minha companhia é a televisão. 

 

Diferentemente da situação de Tuco, há ocasiões em que o isolamento se efetua 

não em razão da revelação do diagnóstico, mas em virtude da omissão deste. É o caso 

de Helena. Ela convive solitariamente com o HIV/Aids há 13 anos e o medo da 

intolerância e rejeição é tão exacerbado que nem mesmo sua filha – referência de 

família mais próxima que ela possui – sabe de sua condição. “Viver na mentira”, disse-

me ela, “é minha maior dificuldade com o HIV”. Segundo relatou, falta-lhe coragem 

para assumir que é soropositiva, mesmo à “pessoa mais importante do mundo, que é 

minha menina”. Emocionada, Helena contou: 

Eu nunca tive coragem para dizer “Olha filha, eu tenho isso”. Porque é muito difícil, muito doído 

(começa a chorar e pega um lenço de papel na bolsa). Magoa muito, entendeu? (...) Porque às 

vezes eu queria conversar com ela e tudo. Aí já me... Eu tenho medo dela saber e não querer me 
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dar beijo, sabe, essas coisas? (interrompemos a gravação, pois não havia possibilidades, para ela 

e para mim, de continuarmos) 

 

Das palavras de ambos interlocutores, é possível constatar que na relação do 

conviver com HIV/Aids há articulação entre infecção, exclusão e isolamento56. A 

discriminação e o preconceito decorrentes do estigma ainda permanecem arraigados no 

imaginário social, inclusive no dos próprios soropositivos. Por receio de intolerância, a 

maioria deles esconde a condição de soropositividade, revelando-a apenas, quando 

muito, à família nuclear. José, por exemplo, acredita que se contar para as pessoas de 

seu círculo social, estas podem vir a discriminá-lo e isso poderia desestabilizar sua vida, 

a qual considera estruturada. Ele relata não ter contado para mãe de modo a privá-la 

“desse desgosto” e a única pessoa que está ciente de sua soropositividade é sua esposa, 

com a qual tem um filho. José, há 22 anos com o vírus, discorre que: 

 

Eu não falei pra ninguém, nem pra minha família, por medo da discriminação. Só minha esposa 

sabe. E as outras pessoas que não tem nada que ver com minha vida, pra que eu vou falar? 

Porque agente sabe muito bem, vão me olhar com outros olhos. E eu tenho uma vida estruturada, 

tenho um trabalho. Não quero que as pessoas fiquem sabendo e tudo vire de pernas pro ar. 

 

Essas questões persistentes fazem com que muitas pessoas acometidas pelo vírus 

caminhem solitária e silenciosamente, como é o caso de Tuco e Helena. No relato de 

ambos há evidências de depressão e retraimento, sentimentos que podem levá-los a se 

auto-isolar da vida social, culminado naquilo que Herbert Daniel (1991) chamou de 

“morte social” ou a suspensão da cidadania – processo de destruição dos soropositivos 

por meio do apartamento social. E no caso de Helena, ela se vê obrigada a esconder a 

condição sorológica da própria filha por medo de uma reação hostil, como a rejeição. 

Igualmente, Francisca disse que durante muito tempo decidiu se afastar do mundo e, 

suspirando: “Eu só chorava, vivia me escondendo, não queria mais trabalhar. Enfim, 

não foi fácil, não foi fácil.” 

Esta situação de estigma e de morte simbólica foi experienciada e relatada vinte 

anos antes por Daniel: 

                                                 
56 Durante algumas entrevistas, o sentimento de solidão era bastante explícito. Frases como “Obrigado 
pela atenção” ou “Que bom conversar com alguém” confirmavam e reforçavam esta percepção. 



64 

...quando se tem AIDS, dizem más e poderosas línguas que a 
gente é ‘aidético’ e, para fins práticos, carrega um óbito 
provisório, até o definitivo passamento que logo virá. Eu, por 
mim, descobri que não sou ‘aidético’. Continuo sendo eu 
mesmo. Estou com AIDS. Uma doença como outras doenças, 
coberta de tabus e preconceitos. Quanto a morrer, não morri: sei 
que AIDS pode matar, mas sei melhor que os preconceitos e a 
discriminação são muito mais mortíferos. (DANIEL, 1989: 39)  

Pedro Paulo Gomes Pereira (2001 e 2004) ilustra bem a questão. Ao versar sobre 

as implicações que a doença confere aos portadores de uma instituição localizada na 

periferia de Brasília, o autor constatou que o sofrimento é elemento definidor na vida 

dos soropositivos. Isso porque suas experiências cotidianas são perpassadas pela dor, 

pela agonia, pelo medo da morte e pela desesperança no futuro. E esses sentimentos que 

ocupam a vida das pessoas afetadas são agravados pela solidão a que estes estão 

condenados, haja visto que a epidemia HIV/Aids promoveu um afastamento dos 

“contaminadores”, proporcionando uma interrupção de suas trocas simbólicas. 

Pereira sustenta que o temor da Aids efetua um rompimento nas situações de 

dádiva entre os atores sociais, excluindo e isolando os portadores – fontes de ameaça 

que devem ser repelidas –, os tornando indesejáveis, supérfluos e dispensáveis. 

Também demonstra que os soropositivos da instituição são representados – e se 

representam – como partes impuras do corpo social, “lixos” ou “sucatas do mundo”, e 

que, portanto, é preciso segregar este perigo de forma a impedir a circulação do terror e 

preservar a ordem da sociedade. A essa operação de se criar identidades deterioradas, o 

autor nomeia de “construção do sujeito contaminante”, a qual faz com que as próprias 

pessoas afetadas sustentem um discurso de medo do contágio: 

O processo de estabelecer o “outro contaminante” ou o “outro 
abjeto” vem acompanhado da internalizacão de um certo tipo de 
identidade. Ou, de outra forma, a edificação do abjeto e do contágio 
está indissoluvelmente associada à autoconstrução do sujeito 
contaminante e do sujeito abjeto. (PEREIRA, 2001: 138) 

Esse temor de contaminar alguém conduz os soropositivos à recusa do contato 

cotidiano, ao receio do abraço, do beijo, enfim, de quaisquer relações em que há 

encontro corporal. A esse respeito, as palavras de Tuco são emblemáticas: 
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Eu tenho medo de ir à casa do meu filho porque minhas netas querem ficar no colo, elas querem 

ficar brincando comigo. Eu tenho medo de transmitir qualquer tipo de coisa. Vai que sem querer 

eu me corto e encosto meu sangue nelas. Eu jamais me perdoaria. 

 

Embora este caso se diferencie do analisado por Pereira, posto que o antropólogo 

coloca em evidência o apartamento dos sujeitos contaminantes em uma instituição que 

reclusa os infectados, a situação de Tuco é igualmente de retraimento e de 

autoconstrução de uma identidade corrompida pela infecção. Isso porque ele se afasta 

dos seus por medo de “transmitir qualquer tipo de coisa” a suas netas. Somente a idéia 

de ser um contaminante, de representar um risco potencial, já o conduz a esta postura de 

auto-enclausuramento.  

E situações de discriminação podem acontecer, até mesmo, no interior dos 

próprios serviços de saúde, nos quais, supostamente, deveria haver profissionais 

capacitados para lidar com este público de maneira acolhedora. Alguns interlocutores 

relataram ter vivenciado o preconceito em ocasiões diversas, mas quando este advém de 

um serviço de saúde é provável ocorrer comprometimento no tratamento, pois o 

paciente sente-se desconfortável em procurar tal serviço outra vez. Foi o que Beto 

relatou ter ocorrido com ele quando teve que fazer uma perícia médica no INSS. 

Bastante indignado, disse-me que: 

 

Uma vez eu me senti um pouco incomodado quando eu fui fazer uma perícia no INSS.  Quando 

a médica viu o problema que era, ela correu e se encapou toda, colocou toca, óculos deeeste 

tamanho (abre completamente os braços), bota, duas luvas, uma em cima da outra, nem sei mais 

o quê. Aí eu fiquei incomodado, né? Me senti assim, contagioso. Eu acho que a médica foi fria, 

precavida ao extremo. Nem queria mais voltar lá para resolver a aposentadoria. 

 

A narrativa de Beto expõe a construção do sujeito contaminante supracitada – 

“me senti assim, contagioso” –, a qual se deu mediante o comportamento “precavido ao 

extremo” da médica que o consultou. Essa atitude aborreceu o interlocutor de maneira 

tal que ele pensou em desistir de sua aposentadoria, tendo restringidas suas 

possibilidades de acesso e de direitos às instâncias terapêuticas. De maneira análoga, 

Helena foi também constrangida por profissionais de saúde. Em uma situação 

semelhante ao evento ocorrido com Beto, houve excesso de precaução, pois a 
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enfermeira vestiu luvas para servir-lhe um copo de água. Em outro caso, a interlocutora 

foi advertida pelo médico a não tossir diante da possibilidade de estar com tuberculose: 

 

Até para pegar um copo de água no Hospital das Clínicas a enfermeira pôs luvas! Eu fiquei 

assim tão... Ih, essas coisas magoam. (seus olhos se enchem de lágrima). Tipo no INSS. Uma vez 

eu passei lá e tossi e o médico falou: ‘Se tiver com tuberculose nem tosse’. São coisas ásperas, 

grosseiras... Eu acho que as pessoas deveriam respeitar. Ninguém em sã consciência quer pegar 

uma doença crônica e sem cura ainda, né? 

 

É evidente que tais eventos – “coisas ásperas, grosseiras” – tiveram 

conseqüências penosas para as pessoas que os vivenciaram e que se fazem sentir com 

intensidade ainda no presente, como ficou evidente no relato comovido de Helena. Mas 

arrisco dizer que a experiência foi mais aflitiva para aqueles que passaram por 

semelhante desrespeito no momento em que foram informados, por profissionais não-

capacitados, de que eram soropositivos. Desprovidos de preparo técnico e desenvoltura 

para lidar com uma situação delicada – tal qual o momento do diagnóstico positivo para 

o HIV –, estes profissionais causaram grande sofrimento humano e poderiam ter 

ocasionado, como relata José, até mesmo um suicídio. Conforme narrou, tal foi seu 

desejo quando foi informado estar infectado pelo HIV: subtrair a própria vida. Em tom 

sério e não sem ressentimento, ele discorreu: 

 

O médico foi bastante frio comigo. Falou assim na lata: ‘Você está infectado com o vírus da 

Aids’. Só isso ele me falou. E eu era um moleque, tinha 22 anos. A minha vontade foi me matar. 

Só não me matei porque me faltou coragem. Mas a minha vontade era essa. 

 

José pontua a frieza do profissional que o atendeu, o qual não teve tato para 

anunciar o resultado do exame. O desejo de suicídio só tão se concretizou porque teria 

lhe faltado coragem para tal fim. Dulce, igualmente, quis pôr fim à sua vida quando foi 

rispidamente informada de sua soropositividade. Em um relato pleno de sentimento, ela 

me conduziu por seu itinerário de sofrimento. Perdoem-me aqui a extensão da narrativa, 

mas não teria sucesso nenhum na tentativa de reproduzir e exprimir com minhas 

próprias palavras o real peso da crueldade que ouvi: 
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Doutor, eu estou aqui desde às cinco e meia da manhã e o senhor não me chamou. Todo mundo 

já foi embora, o senhor passou todo mundo na minha frente e não me chamou.  E ele respondeu 

‘é que o seu caso é diferente’. Aí eu o esperei por mais uns quarenta minutos e ele me chamou. 

Muito friamente ele pegou um papel e escrevia, escrevia, escrevia. E eu falava com ele e ele não 

me respondia. Ele escrevia, escrevia, escrevia... Aí, de repente, ele virou pra mim e disse ‘Dulce, 

a partir de hoje você não vai mais fazer tratamento aqui porque a senhora está com Aids’. 

Imagina! Tem engano! Ele falou ‘não, não tem engano nenhum. Nós repetimos este exame e foi 

constatado que a senhora está contaminada. A senhora tem seis meses de vida. ’ O quê?! Não 

pode ser! Aí eu levantei, botei a mão na cabeça, queria arrancar os cabelos e ele, ao invés de me 

consolar, ele procurava se eu tinha marcas de droga no meu corpo. Me fez perguntas que até hoje 

nunca ninguém fez: se eu tinha feito sexo em grupo, se eu fazia sexo anal, se eu era profissional 

do sexo. Não, ele perguntou se eu era prostituta, prostituta! As perguntas... (coloca as mãos sobre 

o rosto e começa a chorar)... Ai, ele me deixou assim me sentindo um lixo. Ele deixou minha 

cabeça um nó. Que eu saí dali e por Deus eu não me matei. A minha vontade era de ir pro 

Viaduto do Chá e me jogar. Eu passei dias de horror na minha casa, dias de horror... 

 

Felizmente, segundo relataram os pacientes, os profissionais que trabalham no 

CTR não compactuam com a postura dos profissionais descritos acima. Talvez seja esse 

o motivo da grande procura por esse local de tratamento – que a etnografia permitiu 

detectar –, ainda que existam outros espaços clínicos. Conforme me contou Analice, 

com a implantação do SUS na década de 1990, houve um processo de regionalização 

dos atendimentos. Anteriormente a esse período, muitas pessoas procuraram o CRT – 

que passou a funcionar em 1988 – porque não havia outros lugares que oferecessem 

tratamento. Os serviços estaduais estavam em fase de implementação e os municipais 

não existiam57. Assim, juntamente ao Hospital Emílio Ribas, o CRT atendia a demanda 

de diversas localidades, incluindo outros estados58. Como nos explica Paulo Roberto 

Teixeira: 

Pelo pioneirismo e pela intensa divulgação pública que recebeu, o 
programa do Estado de São Paulo tornou-se uma referência para 
profissionais de saúde e cidadãos de todo o país. A ele recorriam, 
quando se encontrava diante da suspeita de algum caso em seu 
estado ou cidades. Técnicos de secretarias de saúde de outros 
estados passaram a visitar o programa de São Paulo e, ao dar início 

                                                 
57 A regionalização dos atendimentos é importante na medida em que há numerosas sub-epidemias no 
Brasil. Isto é, as características do HIV/Aids, em virtude de uma extensa variedade de fatores e 
determinantes, são dotados de considerável diversidade, fato que provoca situações diferentes de 
vulnerabilidade e também de resposta ao tratamento. 
58 É por isso que há semelhança de referenciais e estratégias entre os programas estaduais e também no 
programa federal. 
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aos seus próprios programas, utilizaram a proposta de organização 
e o material técnico já produzido como base para suas atividades. O 
mesmo ocorreu com técnicos de alguns países vizinhos como 
Argentina, Uruguai e Bolívia (TEIXEIRA, 1997: 47) 

Muitos pacientes do período inaugural optaram por continuar o tratamento no 

CRT, ainda que, na atualidade, existam vários Centros de Referência distribuídos no 

país. Essa situação é o caso de Nino, morador de Itabuna na Bahia e que a cada três 

meses vai à capital paulista para consultar-se, realizar exames e buscar sua medicação. 

“Não troco o CRT por nada!”, disse-me ele. Todos os demais interlocutores são 

residentes da grande São Paulo: Caetano é o único morador da zona sul; já na zona 

norte, residem Eduardo, Beto e José. Os moradores da zona oeste são Tuco, Dulce e 

Euro. A zona leste concentrou a maior parte das pessoas ouvidas, cinco delas habitam a 

região: Bruna, Daiane, Francisca, Helena e Marcel. Por fim, Jair mora em Osasco e 

Samuca em Guarulhos. 

O serviço, sem exceção alguma, foi muito elogiado pelos interlocutores, os quais 

ressaltaram sua qualidade diferencial no que concerne tanto à esfera biotécnica quanto à 

relacional. Referências à importância da dimensão afetiva no encontro cuidador-

paciente foram destacadas, além de salientarem a existência de respeito mútuo. Em 

síntese, há um cuidar além da técnica, no qual a escuta do consulente integra o processo 

terapêutico e não se restringe à história clínica do paciente, como reiteram as frases 

expressas a seguir: 

 

Caetano: Aqui no CRT eu acho perfeito. Em todos os aspectos. Sou super bem tratado, sou 

ouvido aqui, não tenho o que reclamar. 

Nino: O CRT é limpinho, te oferece café, chá, um pão. Porque tem muita gente que passa o dia 

todo aqui, né? Agente toma medicamento forte, tem que se alimentar. Em outros lugares não: é 

água e olhe lá. Aqui todo mundo faz o que pode e o que não pode. 

Bruna: Olha, o tratamento é ótimo. Tudo eu consigo, aqui. E depois todos os serviços que têm... 

Todos eles são ótimos. Todos. Se você precisa de alguma coisa eles te escutam. Eu não posso me 

queixar de nada. Nada de nada. 

Eduardo: Bom, aqui eu sinto como meu segundo lar. Me faz bem, sabe? Quando eu estou meio 

depressivo eu venho, converso com o pessoal do grupo de adesão, converso com a assistente 

social, com a psicóloga... Então eu descobri uma família, não me senti totalmente abandonado. 

Além de eu ter Cristo do meu lado, eu tenho o CRT que está me ajudando. 
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No que tange à faixa etária dos interlocutores, a idade média é de 45 anos. 

Caetano é o mais novo, com 33 anos e o mais velho é Tuco, com 55 anos. Três 

diagnósticos datam da década de 1980: o de Samuca, é o primeiro, é de 1985; José foi 

diagnosticado em 1987 e Francisca em 1989. A maioria, oito deles, foi diagnosticada 

positivamente para o HIV na década de 1990: Bruna em 1990; Euro em 1991; Jair em 

1992; Daiane e Dulce em 1994; Caetano em 1995; Helena em 1996; Nino em 1997. 

Quatro foram realizados na primeira década deste milênio: Beto, Marcel e Eduardo em 

2000 e Tuco em 2009. O último diagnóstico, o de Tuco, havia sido feito há apenas três 

meses da data da entrevista, razão pela qual, conforme afirmou, não toma a medicação 

anti-retroviral, “porque é muito recente, ainda estão me examinando para ter certeza”. 

Mas a adesão a esta terapêutica – ainda que com interrupções – é quase integral: além 

de Tuco, somente José, soropositivo há 22 anos, não faz uso do coquetel e salienta com 

confiança: “Nunca precisei, nem vou precisar.” 

O anúncio de uma combinação medicamentosa com propriedades anti-retrovirais 

– isto é, que combatem o retrovírus HIV – foi feito em 1996 pelo pesquisador David Ho 

e sua equipe. A lógica de ação contra os retrovírus – que copiam a si próprios irrefreável 

e incessantemente – é encantoá-los e dificultar sua replicação, alocando em sua 

passagem empecilhos que se instalam de maneira repentina para impugná-los 

“precocemente, e de forma dura”, como diria o criador da terapia. É um tratamento 

intricado que combina, impreterivelmente, três ou mais medicamentos, os quais devem 

ser tomados regularmente e por tempo ainda indefinido. 

Certamente, a terapia anti-retroviral propiciou inegáveis benefícios aos 

soropositivos, tanto em termos de um aumento expressivo de sobrevida59, quanto na 

melhora da qualidade de vida. Isso porque houve redução e, em alguns casos, até 

eliminação das enfermidades secundárias à sua fragilização – as chamadas oportunistas 

–, bem como parcial restabelecimento imunológico. E, alforriados de tais moléstias, 

incluindo certos cânceres, alguns soropositivos tiveram a oportunidade de recuperar seu 

cotidiano habitual, sem os assombros e incômodos dos constantes episódios de doença 

os quais, não raramente, infligiam-lhes hospitalizações. 

                                                 
59 O perfil de morbidade anterior à sua implantação evidenciava expectativa de vida menor que um ano. 
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No entanto, ainda que bem sucedida60, essa terapia não é isenta de riscos e 

aborrecimentos, os quais ainda perduram após quase quinze anos desde sua instituição. 

Algumas reações adversas são tão graves que obrigam os pacientes a interromper seu 

esquema terapêutico para substituí-lo por outro. Ademais, o tratamento não é 

ininterruptamente eficaz, o que pode resultar em rebote da carga viral. O próprio 

Ministério da Saúde advertiu (BRASIL, 2007) que o uso contínuo dessas drogas, dada a 

toxidade de seus componentes, ocasionou um “perfil crônico-degenerativo” àqueles que 

a utilizam há mais tempo. Por esses motivos, a adesão é assunto complicado61, como 

acentuam as enfermeiras Isabel Cristina Maliska e Itayara Padilha: 

O uso dos anti-retrovirais pode ser instituído mesmo sem a 
presença de sinais clínicos de doença, sendo o seu estabelecimento 
baseado apenas pela indicação de exames laboratoriais. 
Compreender que mesmo sem identificar-se como doente, é 
necessário adotar o uso contínuo de remédios, que por sua vez 
podem provocar inúmeros efeitos colaterais, acaba sendo para 
muitos um fato de difícil aceitação. Mais difícil acaba sendo 
quando a própria terapia medicamentosa provoca um estado de 
doença (MALISKA & PADILHA, 2007: 695). 

Entre os interlocutores, a questão de seu uso foi bastante ambígua. Ao mesmo 

tempo em que concordam que é importante tomá-la para tentar deter o avanço da 

infecção viral, enfatizam o transtorno de adaptá-la ao cotidiano, afinal, trata-se de uma 

situação que desestabiliza o corpo físico e a rotina social. Há reclamações dos efeitos 

colaterais que sua utilização imprime, da quantidade e sabor desagradável dos 

comprimidos e do cumprimento rígido dos horários estabelecidos. Quando perguntei 

acerca dessas dificuldades, foi unânime que “no começo é sempre pior”, mas que com o 

tempo a doença se transforma em rotina, ocasionando uma adaptação a essas 

adversidades no dia-a-dia. Por isso, ao mesmo tempo em que a enfermidade se torna 

parte do cotidiano, ela o modifica. A respeito de alguns infortúnios, relatam: 

 

Helena: A dificuldade é total. Eu sou péssima pra tomar os remédios. Dá disenteria, eu fico 

inchada... Eu sou muito sensível a isso e as drogas são muito fortes. Aí dá cólicas abdominais, 

gases, eu fico com a barriga inchada, dá vermelhões, febre, entendeu? Eu já tentei tomar a 

                                                 
60 Sua introdução impediu, de 1996 a 2005, cerca noventa mil óbitos (CARACIOLO & SHIMMA, 2007). 
61 Tanto que há no CRT equipes específicas – os Grupos de Adesão – com encargo de lidar com a 
controvérsia. 
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medicação de tudo quanto é jeito. Eu já fiz um monte de coisa pra tentar tomar assim, na boa. 

Acendi incenso, fiz meditação, botei uma música... Porque você vê tanta medicação logo cedo! 

Aí você acorda e vai ter que tomar aquilo. Nossa... É uma barra, sabe? É muito ruim. E cada 

remédio deeeesse tamanho, não é uma coisa pequena. É uma coisa grande que engasga, aí dá 

ânsia... E pronto! Acaba comigo. 

Eduardo: Ela me deu neuropatia. E aí me dá uns trancos na perna e incomoda bastante. Sem 

falar nessas coisas que abalam o fígado e o rim, ai o rim... Deu efeito colateral e eu estou com o 

rim direito prejudicado e vou passar por uma cirurgia. Eu vou para uma operação e esta operação 

o médico disse que foi por causa da medicação. E provavelmente eu vou perder o rim (se 

emociona muito). Eu vou perder o rim direito. 

Nino: Seguir o horário de tomar o coquetel. Ás vezes me chateia ter que tomar o remédio e eu 

ter um compromisso fora de casa e ter que levar aquele montão de remédio difícil de engolir. E 

eu tomo pela manhã, depois do almoço e à noite. 

Bruna: Até poucos anos atrás, foi difícil pra mim encarar os retrovirais. Eles eram como se fosse 

um bicho. Aquele mundo de remédio toda hora. Às vezes quando eu tomo me dá umas cólicas e 

aí eu tenho que correr para o banheiro. E o sono, minha nossa, que sono! 

Samuca: No começo foi difícil, mas eu me adaptei. Eu marcava os horários na folhinha tudo 

direitinho. Só um remédio me subia pra cabeça e parecia que eu tava drogado, sabe? Dava 

transtornos, pesadelos, tonturas. 

 

A despeito dos avanços farmacológicos, não há até o momento, em curto ou 

médio prazos, perspectivas de por fim à infecção pelo HIV/Aids. O que ocorre é a 

possibilidade de seu manejo, tal como no caso de doenças crônicas, o diabetes mellitus 

por exemplo. Esta é uma doença até o momento incurável e que no passado subtraía a 

vida em pouco tempo, mas que atualmente – se corretamente monitorada por médicos e 

pacientes em parceria – não traz riscos imediatos àqueles por ela afetados. Da mesma 

forma, hoje é possível a gerência do HIV/Aids – o que implica em melhora e 

prolongamento da vida dos soropositivos  

Mas ocorre muitas vezes, conforme sustentou Fátima, que a tentativa de 

controlar a doença – a qual se baliza na adesão (medicamentosa) – se choca com os 

projetos pessoais dos pacientes. Isso porque, em certas situações, a legitimação dos 

cuidados biomédicos desconsidera o universo simbólico dos soropositivos ou o contexto 

sociocultural em que o evento da doença ocorre. No que diz respeito às situações 

clínicas e laboratoriais para se utilizar a terapêutica anti-retroviral, há consenso, pois sua 

prescrição é criteriosa e objetiva no que tange a dados como contagem de linfócitos, 
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intensidade da carga viral, situação clínica, etc. Entretanto, não há a mesma consonância 

sobre as possibilidades dos usuários em seguir tal prescrição. 

Isso porque, na maioria dos casos, os “padrões de adesão” (AYRES et al, 2005) 

não se sustentam somente no ponto de vista clínico e epidemiológico. Segundo os 

autores, esses padrões podem “estar respondendo a crenças, valores, condições 

específicas de vida que precisam ser ativamente exploradas para serem 

compreendidas” (p. 692). Destarte, para que a eficácia profilática e terapêutica obtenha 

êxito, é urgencial perceber a pandemia nos termos em que ela é experimentada e 

expressada no universo simbólico dos adoecidos, ou seja, no contexto cultural 

específico em que ela ocorre. 

Segundo afirmou Paula, coordenadora do GTR, é fundamental a mediação 

negociada das diferenças cognitivas e de valores entre os profissionais da saúde, os 

líderes religiosos e os pacientes. E tal mediação deve ser incansavelmente buscada, de 

forma a se promover, em suas palavras, ”uma aliança terapêutica”. A assistente social 

Analice também discorreu sobre a necessidade de uma relação de cumplicidade sem 

hierarquia de conhecimento, nas qual paciente e médico refletem o tratamento mais 

adequado “de acordo com sua (do paciente) experiência particular”. Analice referiu 

que quando há dialogo, “quando profissional e paciente interagem, ocorre também a 

integração entre os propósitos do serviço e os projetos de vida daqueles que procuram 

o CRT.” 

Do depoimento de ambas as profissionais têm-se a consideração pelo sentido da 

experiência singular de adoecimento, respeitando as vontades dos sujeitos no que diz 

respeito ao cuidado com sua saúde. E, uma vez que as prioridades do paciente não 

coincidem necessariamente com as da equipe, ele pode impor-se no espaço assistencial 

e participar ativamente das escolhas de como proceder no tratamento. Afinal, mais que 

objeto da intervenção, o usuário é agente de sua saúde e sujeito de seu processo. E os 

pacientes entrevistados mostraram-se excelentes argüidores da questão: 

desconsiderando o vocabulário técnico empregado, todos interlocutores demonstraram 

amplo conhecimento a respeito do HIV/Aids.  

E não poderia ser diferente, pois essas pessoas têm grande comprometimento – 

talvez o termo mais apropriado seja obrigação – na manutenção de sua saúde e vida. É 
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uma autodisciplina para “tentar viver mais e melhor”, como ressaltou Euro. Ele conta 

que há “altos e baixos, não tem como fugir da realidade. Então, para controlar a 

situação, eu me agasalho bem, tem essa gripe aí, como direitinho, corro todos os dias e 

tomo a medicação. Eu tenho que me cuidar, porque quem sabe de mim sou eu”. 

Para Euro, esse controle da situação implica em uma rotina de prevenção e 

manutenção da saúde – agasalhar-se tendo em vista os cuidados com a gripe, manter 

uma alimentação tida como correta e praticar atividade física – que se relaciona com a 

adesão ao medicamento. Assim, almejando prolongar e melhorar a qualidade de sua 

vida, o soropositivo transforma sua doença em um “estilo de vida” (ADAM & 

HERZLICH, 2001: 25). E trata-se de uma auto-responsabilidade, já que, como sustenta 

Euro, o melhor conhecedor de si e de sua moléstia é ele próprio. Na mesma direção, 

Francisca relata que o convívio com o vírus há vinte anos fez com que ela adquirisse 

maior ciência sobre seu corpo e sua saúde, na medida em que esta convivência impôs 

um “prestar atenção” do qual não se deve fugir: 

 

Paula, com tudo isso que aconteceu na minha vida eu passei a conhecer melhor o meu corpo. O 

que eu estou sentindo, como estou sentindo. Comecei a prestar mais atenção em mim. Então, ao 

invés do médico falar pra mim ‘Francisca, você tá com isso’, sou eu quem fala pra ele: ‘Dr. tá 

acontecendo isso, isso e isso. O senhor não acha que eu tenho tal coisa?’. Também, são vinte 

anos, né? Agente tem que aprender alguma coisa. Só não sou médica... ainda! (risos)  

 

Cheia de sorrisos e gracejos, ela relata tanto conhecimento a respeito de si, que 

em suas consultas clínicas sugere ao médico a probabilidade de estar “com tal coisa”, 

assumindo o controle de seu diagnóstico. Ou seja, vale reiterar, é o próprio paciente que 

cuida de si. 

Além da preocupação com uma rotina considerada “saudável” – dieta e 

exercícios físicos especiais –, os interlocutores possuem vasta noção a respeito da 

epidemia. Discorrem sobre as tecnologias médicas, discutem acerca da eficácia 

farmacológica, debatem sobre a validade e confiabilidade de testes e exames, 

evidenciam dados epidemiológicos, estão inteirados sobre as pesquisas em andamento 

e, principalmente, são obstinados pela contabilidade linfocitária e de carga viral. E, 

independentemente da precisão com que abordaram o assunto, é inegável seu interesse 
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em compreender a ele e suas implicações. Esses atores, que possuem densas noções 

sobre terapias e corpos, constroem itinerários complexos e mesclam terapias e 

racionalidades, perfazendo inusitadas concepções de cura. Afinal, mais do que 

estratégias de tratamento para enfermidades, trata-se de intervenções sobre a vida de 

seres humanos. 

Com tais intervenções à vista, no capítulo posterior exploro os itinerários 

terapêuticos diligenciados pelos soropositivos acompanhados durante etnografia. Em 

tais itinerários, destaco que operação de manejo no tratamento tem, como procurarei 

demonstrar, não somente o intuito de interferir e alterar o desenvolvimento da infecção 

viral, mas também – no caso da solução terapêutica religiosa –, visa a conferir resguardo 

e apoio às pessoas que aderem sua prática. 

Essa possibilidade de escolha está longe de significar uma dinâmica de 

“preferência do consumidor” ou de “custo-benefício”. Seria demasiado simplista 

conjeturar que o recurso à terapêutica religiosa se explique somente por aquilo que ela 

oferta. Nessa ótica, a busca da cura pela religião lhe conferiria um caráter prático e 

utilitário, isto é, teria exclusivamente uma razão prática. Também a biomedicina, ou 

quaisquer outras práticas curativas, não são aplicadas somente em virtude de sua 

eficácia. Tal entendimento desconsideraria os importantes trabalhos antropológicos que 

desconstruíram o utilitarismo e a razão instrumental, como o do antropólogo 

contemporâneo Marshall Sahlins (2003). Em seu livro Cultura e Razão Prática, o autor 

defende que a interpretação da cultura deve ir além do utilitarismo e, confrontando-se 

com uma “teoria da práxis” se propõe a fazer uma “crítica antropológica da idéia de 

que as culturas humanas são formuladas a partir da atividade prática (...) e do 

utilitarismo.” (SAHLINS, 2003: 7). 

Sahlins evidencia a “razão cultural” ou “razão simbólica”, equacionando 

utilidade e cultura. Na conclusão do livro, propõe que a utilidade não se aparta dos 

processos sociais e do sistema cultural e que as categorias de função e utilidade são 

sempre relativas a uma ordem cultural62. A razão utilitarista foi também rejeitada por 

                                                 

62 Convém salientar que a noção levistraussiana de estrutura que Sahlins toma emprestada da Escola 
Sociológica Francesa, é empregada a partir de uma “perspectiva inglesa” em que o “evento histórico”, 
tradicional embate desta escola, se faz atuante – o próprio Sahlins afirma fazer uma leitura particular do 
estruturalismo francês. Tal leitura concebe a estrutura acompanhada de uma dinâmica, posto que se 
constitui de relações simbólicas imprevisíveis que podem transformá-la. Segundo a antropóloga Nádia 
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Peter Fry (2005). Ao estudar o advento das igrejas pentecostais e protestantes em 

Moçambique – país que se ressente da falta de serviços de saúde –, o autor afirma que a 

explicação pela “falta de meios” não justifica a adoção pela terapia espiritual, pois 

mesmo que houvesse amplo atendimento médico-hospitalar, parte da população 

moçambicana continuaria a se valer das interpretações e resoluções espirituais: 

O raciocínio funcionalista de que as pessoas procuram 
explicações ‘místicas’ para suas doenças por falta de hospitais e 
médicos é o famoso e batido argumento de faute de mieux para 
explicar a produção de formas ‘não racionais’ para a resolução 
do infortúnio. O que essa interpretação não leva em conta é que, 
do ponto de vista da maioria dos moçambicanos, a ciência 
médica ocidental nunca foi e não é vista como alternativa às 
interpretações e remédios ‘espirituais’ oferecidos pelas igrejas e 
pelos curandeiros. Como os Azande, a grande maioria dos 
moçambicanos com quem me encontrei lança mão dos dois 
modos de interpretação. Mesmo se Moçambique tivesse uma 
rede de hospitais capaz de atender a toda população, as 
instituições oferecendo interpretações e resoluções ‘espirituais’ 
de cada aflição continuariam incólumes. (FRY, 2005: 130) 

Segundo a afirmação de Fry, a medicina espiritual, do ponto de vista da maioria 

dos habitantes do país, não era uma alternativa à medicina oficial, mas que, 

contrariamente, possuíam uma adoção conjunta – semelhantemente ao que pude aferir 

no decorrer de minha própria pesquisa de campo. Luiz Henrique Passador e Omar 

Ribeiro Thomaz, também a respeito da população de Moçambique por eles estudada, 

assinalam o caráter ontológico – e não apenas funcional – das curas e exorcismos 

realizados pelos sistemas religiosos do país. Tais sistemas são reconhecidos pelo 

universo “tradicional” dos grupos moçambicanos e promovem um “reencontro com 

aquilo que define o ser moçambicano, uma vez que operam como categorias de 

entendimento da realidade e da construção dos sujeitos nessa realidade.” (PASSADOR 

& THOMAZ, 2006: 284). Dessa forma, a eficácia é adaptada de acordo com os padrões 

culturais e não o contrário. No capítulo seguinte, então, discorro sobre os itinerários 

terapêuticos nos quais os sujeitos estão imersos. 

 

                                                                                                                                               
Farage, essa noção de eventualidade está presente em diversas obras do autor e explica que a estrutura 
pode se transformar pela “incorporação da contingência histórica à estrutura preexistente.” (FARAGE, 
1986) 
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CAPÍTULO 4 – ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS: VIVÊNCIA, 

ARTICULAÇÃO E MANIPULAÇÃO DAS TERAPIAS 

 

Tudo posso naquele que me fortalece. 

(Filipenses, 4:13) 

 

Vimos no capítulo precedente que o conhecimento adquirido pelos interlocutores 

sobre a moléstia do HIV/Aids e, conseqüentemente, sobre seus corpos e sua saúde é 

bastante significativo. São competentes entendedores da epidemia e dos temas 

concernentes a ela, entre os quais preponderam as questões acerca do agenciamento 

terapêutico. 

Há uma relativa possibilidade de escolha de terapias – pensemos que, no caso da 

Aids, a máquina médico-hospitalar (ou, para usar os termos de Foucault (1972), o 

dispositivo médico-hospitalar) geralmente coloca o não-tratamento ou outro tratamento 

como inadequado, considerando tal postura até como mais uma patologia. A despeito 

dessa máquina – e muitas vezes contra ela –, os sujeitos selecionam e orientam suas 

ações de acordo com as disponibilidades e com o universo simbólico em que estão 

inseridos. Portanto, consoante a produção e interpretação do significado pessoal e social 

da experiência de doença, o soropositivo procede à escolha das terapias disponíveis e 

constrói seu itinerário terapêutico. 

O itinerário que interessa aqui é o que articula as soluções curativas da 

biomedicina e da religião. A intenção é, para repetir mais uma vez, a de seguir o 

itinerário dos meus interlocutores, de buscar compreender aquilo que eles definem como 

prioritário, acompanhar os problemas que se colocam. E as terapias religiosas 

mostraram-se prioritárias. Por isso, a adoção pelo recorte religioso para confrontá-lo ao 

biomédico se justifica, em certa medida, dada a sua relevância entre os demais recursos 

existentes, aos quais os interlocutores relataram pouca adesão se comparados aos 

tratamentos das igrejas63. Somente três seguem um terceiro tratamento: Samuca relatou 

fazer um “tratamento com índio”; trata-se de um remédio, segundo conta, muito eficaz: 

                                                 
63 Tal evidência consolida a análise de diversos autores que têm destacado as terapias religiosas como 
práticas curativas recorrentes Para citar alguns: LOYOLA, 1984; MONTERO, 1985 e 1986; ALVES, 
1993; CARRARA, 1994; MINAYO, 1994; RABELO, 1993 e 1994; LAPLANTINE, 1994. 



77 

“A tribo ficou toda curada. Quer dizer, curada não. Eles não morrem. Eu, por exemplo: 

faz 24 anos que eu sou soropositivo e nem parece que eu tenho Aids. Não sou magrelo, 

não tenho nenhuma mancha, meus dentes estão bons.” Dulce, por seu turno, faz 

ceragem, um tipo de massagem feita por uma cama especial importada da Coréia do 

Sul.  E Jair toma florais diariamente e vai à sessões de cromoterapia. 

Ademais, em virtude da amplitude da fé e diversidade religiosa da população 

brasileira – corroborada tanto nas investigações preliminares na Oficina Terapêutica a 

que aludi no primeiro capítulo, quanto na etnografia junto aos pacientes do CRT – a 

temática da religião mantém-se atualizada. Ainda que tenha sido um dos motes 

fundadores da disciplina quando de sua gênese64, continua a ser objeto priorizado da 

Antropologia. 

Neste capítulo dedico-me, então, a investigar a circulação terapêutica dos 

soropositivos entrevistados pelos tratamentos da biomedicina e da religião. Procuro 

elucidar de que maneira os interlocutores manipulam as terapias de uma e de outra, não 

de forma paralela ou complementar, mas promovendo um fluxo contínuo entre seus 

saberes e práticas, os quais se sustentam e legitimam reciprocamente. Em um primeiro 

instante, irei situar as religiões no contexto da epidemia HIV/Aids para, posteriormente, 

trazer à cena os interlocutores e seus itinerários em constante construção. A partir da 

formulação dos conceitos de cura e de doença por eles explicitados, bem como mediante 

a exposição de situações vividas com a soropositividade, procederei à análise de seus 

itinerários, enfatizando os pontos de encontro entre as duas soluções contempladas. 

Itinerário terapêutico pode ser compreendido, aqui, como os percursos na busca 

por cuidados terapêuticos; como movimentos e trajetórias na busca por solucionar os 

problemas de saúde. Pode se tratar de um conjunto de ações que se sucedem, mesclam-

se ou se sobrepõem; ou dizer respeito aos planos e projetos para lidar com a 

enfermidade. E em tais significações há estreita vinculação entre cura, concepções de 

saúde e doença, e os itinerários traçados. Menos que algo substancial ou reificado, 

temos uma multiplicidade de agenciamentos e concepções que acarretam opções 

diversificadas – daí, por exemplo, o desconforto de instituições médico-hospitalares ou 

da organização dos serviços de saúde com a variabilidade de escolhas que em muito 
                                                 

64 Entre os autores clássicos que se dedicaram ao tema, os expoentes são Edward Tylor, Émile Durkheim, 
James Frazer, Lucien Lévi-Bruhl, Marcel Mauss, Bronislaw Malinowski, Alfred Radcliffe-Brown, 
Edward Evans-Pritchard e Claude Lévi-Strauss. 
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superam e se distanciam das organizações prévias. Talvez neste ponto, o autor de 

referência – apesar de uma bibliografia a respeito65 – seja Guimarães Rosa em Grande 

Sertão: Veredas.  

 

4.1 – Aids e as igrejas 

No momento em que a Aids foi categorizada como um risco global que pesa 

sobre toda a coletividade, ela reclamou uma ação ao Estado, qual seja a de combater 

essa “questão de saúde pública”. No Brasil, tal demanda foi direcionada ao setor da 

saúde, do qual derivou a primeira (tardia) resposta pública concernente à epidemia 

cataclítica66. Daí em diante, a enfermidade foi caracterizada como um problema 

fundamentalmente deste setor, o qual passou a ser o “porta-voz oficial” (TEIXEIRA, 

1997) sobre as questões referentes ao contexto HIV/Aids. 

Contudo e ainda que menos amplamente, instituições que não as de saúde – 

pertencentes ou não ao Estado – promoveram ações para fazer frente à pandemia. Era 

imperativo multiplicar as informações, fomentar soluções de tratamento e proporcionar 

atenção aos atingidos. As instituições religiosas então se organizaram, cada qual a seu 

modo, e se inseriram no debate suscitado pela emergência de uma doença que 

questionava temas tabus à muitas crenças. Dada à respeitabilidade que inspira, bem 

como sua capilaridade social, a influência das igrejas foi determinante para disseminar 

informação e planos de prevenção – ainda que a bandeira contra o uso de preservativos 

seja veementemente alçada por autoridades católicas. 

Genericamente, a resposta das diferentes tradições se deu morosamente, pois tais 

quais os demais setores da sociedade, os religiosos abordaram a Aids inicialmente como 

algo circunscrito à esfera de valores. A comunidade católica foi a primeira a se 

manifestar, dado seu acesso à grande imprensa brasileira e à autoridade de que dispõe 
                                                 

65 Para citar algumas: Paula César Alves & Iara Maria Souza (1999); Maria Isabel Fontana (2005); 
Tatiana E. Gerhardt (2006); Marcelo A. Oliveira (2009). 
66 Em decorrência da inércia do Governo Federal no advento da epidemia, as pessoas mais diretamente 
afetadas se organizaram e passaram a promover ações e campanhas independentes das políticas públicas. 
Foi o caso dos homossexuais, militantes ativos que, na tentativa de disseminar informação para prevenção 
e eliminar o estigma a que foram sujeitados, se responsabilizaram pela fundação e coordenação de muitas 
ONGs. Essas organizações desenvolveram numerosas atividades – e continuam a fomentar outras – e 
foram peças-chave na estruturação do Plano Nacional de Aids. Ainda na atualidade elas possuem 
influência significativa sobre as ações governamentais no que tange a implantação de políticas. A respeito 
das respostas não-governamentais em face da epidemia brasileira, ver Jane Galvão (1997). 
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na sociedade. Nos primeiros anos, como anteriormente descrito, algumas religiões com 

seus imperativos de poder advertiram interdições morais e fizeram com que a prevenção 

da Aids perpassasse, inevitavelmente, pelos padrões normativos de seus preceitos. 

Semelhante posicionamento moral das diversas denominações foi acatado parcialmente 

pela sociedade, a qual responsabilizou os acometidos pelo HIV/Aids pela moléstia e 

dirigiu-lhe o título de culpados, pois sua maneira de viver seria transgressora dos 

comportamentos socialmente aceitáveis67. Nas palavras de Jane Galvão, 

Nos primeiros anos da epidemia de HIV/AIDS no Brasil, tanto a 
Igreja católica quanto os pentecostais marcaram a sua posição 
quanto à AIDS de uma maneira onde, antes de a AIDS ser 
encarada como uma doença, era vista como representando a 
decadência moral do indivíduo. (GALVÂO, 1997: 112)  

A epidemia foi tomada, principalmente pelas lideranças católicas e pentecostais, 

como um símbolo do castigo divino e de tal assunção produziu-se um discurso de 

condenação aos comportamentos desviantes. As representações da enfermidade, do sexo 

e do pecado foram renovadas e reformuladas pela assustada sociedade. E aqueles que 

infringissem os valores oriundos do judaísmo cristão – impostos há séculos – deveriam 

ser penalizados, afirmando o caráter de punição e repressão da doença. 

Circundada por concepções negativas, fez-se da Aids a metáfora da desordem e 

do impudor, superpondo-se o valor da moral sobre o valor da pessoa. E apoiadas em tais 

rotulagens, muitas denominações religiosas – fábricas de ideologias e importantes 

matrizes para a formação de valores – contribuíram para inculcar o sentimento de dolo 

nos soropositivos que, conseguintemente, passaram a se sentir em dívida com Deus, a 

ponto de resignar-se com a repressão. 

Uma importante ressalva deve ser considerada: essas representações não 

caracterizam as atitudes das religiões afro-brasileiras. De acordo com José Marmo da 

Silva (1994), essas denominações muito rapidamente se adaptaram à realidade imposta 

pelo HIV e elaboraram medidas profiláticas e de controle da epidemia68. Como 

                                                 
67 Tal resposta negativa das igrejas face à epidemia foi motivadora da criação, em 1987, do Apoio 
Religioso Contra à Aids (ARCA) pelo Instituto de Estudos da Religião (ISER). A ARCA visava 
sensibilizar as diferentes denominações para a criação de propostas menos discriminatórias. 
68 Isso foi confirmado pela coordenadora do GT Religiões, Paula, que relatou que as denominações afro-
brasileiras foram as primeiras a procurar pelos serviços do CRT para obter informação a respeito da 
epidemia. E foi mediante a capacitação de seus líderes religiosos e de suas demandas que surgiu a idéia de 
se criar um grupo de religiões. 
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exemplo, Silva cita que nos ritos de iniciação e de cura, os guardadores de orixás 

passaram a utilizar navalhas individuais ou esterilizadas para realizar os cortes e 

incisões feitos no corpo dos adeptos. De fato, o pai-de-santo e interlocutor desta 

pesquisa, Nino, em nenhum momento mencionou a questão da culpa ou punição. Ao 

contrário, ele mostrou-se uma pessoa bastante otimista, sorriu durante toda nossa 

conversa e considera a vida uma vitória, querendo prolongá-la ao máximo. É cônscio de 

sua soropositividade e das condições impostas por esta e realiza em seu terreiro um 

trabalho de conscientização e prevenção junto aos seus filhos-de-santo. 

Também Francisca, espírita Kardecista, ponderou acerca de sua religião e a 

epidemia. Conforme contou, no centro em que freqüenta todos sabem que é soropositiva 

e jamais foi discriminada por isso. Pois sua doutrina prega “amor fraternal, perdão e 

caridade”, disse-me. É com esses preceitos que é possível “evoluir espiritualmente”. A 

despeito de não considerar o HIV uma punição, Francisca avalia que se trata de uma 

expiação de vidas passadas, pela qual ela tem que passar nesta encarnação para 

evolução do espírito. Mas não se trata de um castigo, pois, como me explicou, todos os 

seres são merecedores de compreensão e esclarecimento, “já que são todos são filhos do 

mesmo Pai”. É por isso também que, segundo relatou, o espiritismo não critica a 

homossexualidade, pois: 

 

Os espíritas, acima de qualquer coisa, respeitam o livre arbítrio. Por isso não faz discriminação 

alguma, nem impõe dogmas. São todos aceitos e cabe à pessoa refletir sobre sua condição e 

decidir qual caminho seguir. Mesmo porque espírito não tem sexo, né? O espírito tem 

superioridade ao corpo físico e todos merecem, igualmente, o amor e compreensão de Deus. 

 

Com outras religiões, como o Catolicismo e o Evangelho, foi somente a partir da 

disseminação da moléstia entre a própria comunidade religiosa que as diferentes 

denominações repensaram seu procedimento inicial, adaptando suas práticas 

tradicionais de assistência, apoio e tratamento espiritual ao contexto da epidemia. A 

igreja católica, por exemplo, passou a evidenciar o caráter emergencial da questão e, em 

1989, o papa João Paulo II convocou os católicos para que estes “tratem os aidéticos 

como se fosse o próprio Cristo” (Jornal do Brasil, 6.5.89). A repercussão do apelo foi 

significativa. Desse momento em diante, iniciou-se aquilo que dom Paulo Evaristo Arns 
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nomeou de “resposta samaritana” (GALVÃO, 1997: 115), caracterizada pela 

compaixão e assistência aos enfermos e seus familiares69. 

A despeito dessa modificação de conduta em relação ao HIV/Aids, a igreja 

católica ainda na atualidade condena o uso de preservativos e prega a abstinência sexual 

e a fidelidade matrimonial como medidas preventivas. Também as lideranças 

pentecostais – que nas décadas de 1980 e 1990 cresciam aceleradamente no país 

(ALMEIDA & MONTERO, 2001) – postulam uma ética sexual rígida alicerçada em 

valores religiosos, além de serem tomadas como igrejas refratárias às mudanças. 

Conseqüentemente, discursividades morais acerca da sexualidade são praticamente 

inevitáveis ainda no presente. Como sustenta Arthur Cavalcante, sacerdote da Igreja 

Episcopal Anglicana do Brasil e reitor da Paróquia da Santíssima Trindade da cidade de 

São Paulo, o tema é complexo, pois, 

Questões que envolvem a vivência sexual nas Igrejas são 
difíceis de serem elaboradas, não apenas por caprichos 
eclesiásticos ou direcionamento cultural, mas por questões de 
princípios que fundamentaram seu pensamento teológico por 
séculos. Tratar da temática sexualidade dentro das Igrejas 
significa rever suas escolas, nas formulações teológicas que 
determinam seu sistema de crenças e suas relações de poder 
(CAVALCANTE, 2006: 127). 

Não obstante a mudança da postura inicial, o sentimento de infração e culpa 

permaneceu enraizado na percepção da sociedade e em alguns casos, o caráter de 

punição divina manteve-se também. No decorrer de minha pesquisa, esse caráter vez 

por outra aparecia nas narrativas de meus interlocutores. Numa entrevista, logo no início 

do trabalho de campo, Tuco me disse que ao contrair o HIV estaria pagando por algum 

pecado cometido no passado, de modo que agora está sendo punido. Ponderou, com 

seriedade: 

 

Eu estou pagando algum pecado que cometi pegando essa doença. É uma reprovação de Deus 

por aquilo que eu fiz, então eu estou sendo punido. Porque eu fui muito ruim moça, eu não nego. 

Eu mexia com drogas, eu judiava da minha esposa, da minha mãe. Eu já fui preso. (...) Estou 

procurando mudar. Ver qual foi o meu erro e tentar me redimir. Mas não sei se sou merecedor de 

perdão... 

                                                 
69
 O movimento das igrejas reverberou e, no Brasil, a Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids, 

ABIA, publicou em seu boletim trimestral no ano de 1990 o artigo “Igreja está afetada pela AIDS”. 
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O relato forte de Tuco, que de certa forma reavalia a vida diante da enfermidade, 

assinala bem a relações entre Aids e punição, a relação de contigüidade entre os modos 

de vida, a infecção pelo HIV e o débito com Deus. Mas, enquanto Tuco não se 

considera merecedor de perdão porque tinha atitudes socialmente incorretas – 

maltratava sua mãe e sua esposa, envolveu-se com drogas e foi preso –, Dulce se sente 

pecadora por ter mantido relações sexuais antes de se casar e, ressentida, afirma: 

 

Olha, no começo eu me sentia suja, eu me sentia pecadora. Nossa, eu tive tanta vergonha de 

mim... Porque ele era meu namorado, nós não éramos casados. Achei que eu estava sendo 

punida. Aí eu me dobrei diante Dele, ajoelhei, pedi misericórdia, pedi que Ele me ajudasse, que 

me perdoasse por eu ter desobedecido. Agora eu estou pagando o preço...  

 

O depoimento de Dulce reitera a propriedade punitiva da doença e o preço pela 

desobediência – ter ido de encontro ao preceito da castidade antes do matrimônio – é a 

infecção, motivo que a faz pedir perdão e ajuda divina. Mas o fazer etnográfico revelou 

outras dimensões da relação que os interlocutores estabelecem entre a soropositividade 

e Deus. Diferentemente das narrativas de Tuco e Dulce que articulam doença e punição 

divina, foi possível observar também discursos que ressaltaram o caráter de compaixão 

e misericórdia desse mesmo deus. Foi como ponderou Eduardo: 

 

Eu não tenho que culpar a Deus, nem nada. Fui eu mesmo que procurei isso. Eu me envolvi com 

drogas, quando eu fiz 18 anos eu fui preso... Porque eu adquiri o vírus do HIV devido o uso da 

droga e meu comportamento assim, muito ‘saído’, muito mulherengo. Mas Deus é 

misericordioso e me dá força para encarar essa. 

 

A despeito da variação de uma concepção punitiva para outra de bondade divina, 

permanece nos dizeres de Eduardo a correspondência da responsabilidade pela doença e 

uma suposta conduta incorreta: o uso de drogas e o fato de ser “mulherengo” resultaram 

na infecção. Segundo esse raciocínio, a doença seria uma conseqüência desses 

comportamentos não aceitos pela sociedade de um modo geral. Nesse sentido, o 

depoimento de Marcel é emblemático, pois imputa à sua identidade sexual a causalidade 

da doença: 
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Não foi Deus que deu essa doença, foi o homem que procurou. Eu não vou culpar Jesus ou Deus 

por isso, porque eles não trouxeram isso pra ninguém. Porque eu acho que Deus não castiga. Ele 

é pai e pai não castiga nenhum filho. Ele deu livre arbítrio pra você, entendeu? Você faz o que 

você quer. Você escolhe o bom ou o ruim. Se você vai pelo caminho errado... 

E você acha que seguiu o caminho errado, perguntei. 

Talvez eu tenha ido pelo caminho errado. Porque, tipo assim, eu sou homossexual. E pela 

igreja... A igreja católica não aceita o homossexualismo. De certa forma, eu sei, eu sinto que não 

é uma coisa muito normal, entendeu? Acho que casamento, pra mim, tem que ser entre um 

homem e uma mulher.  Eu não acho certo que pessoas do mesmo sexo se casem na igreja. Mas o 

Pai perdoa. 

 

No entendimento de Marcel, Deus conferiu o livre arbítrio à humanidade, 

atribuindo a ela a escolha pelo bom ou mau caminho. E Marcel afirma que teria optado 

pela segunda alternativa, posto que enxerga sua homossexualidade como errada, sente 

que não é “uma coisa muito normal”. Esse juízo vai ao encontro dos preceitos da igreja 

católica – denominação a que pertence – mas não impede a natureza clemente de Deus. 

O papel das instituições religiosas no sentido de extirpar esta culpa e “regenerar” 

a vida dos seus seguidores é intenso. De certa maneira, a ajuda ofertada aos 

“necessitados” tradicionalmente compõe a ação das religiões70 – principalmente as 

cristãs – e é dotada de um sentido de “recuperação”, inclusive no que diz respeito aos 

comportamentos sexuais classificados como divergentes. Sobrevém desta forma, uma 

mudança nos modos de viver dos adeptos, os quais devem se voltar para as coisas de 

Deus para se redimirem e alcançarem a salvação. Em termos, é possível inferir que a via 

terapêutica religiosa submete o sujeito a uma conversão moral em seu novo itinerário de 

vida. 

Por isso, após a conversão a algumas religiões – especialmente as evangélicas –, 

é predicado a renúncia da vida anterior, isto é, ocorre um rompimento com 

comportamentos e hábitos cotidianos que passam a ser controlados e regulamentados 

pela instância religiosa. Isso porque, em virtude de uma aspiração mítica de vida nos 

                                                 
70 A prática da caridade é pressuposto também da doutrina Kardecista. Rodolfo Franco Puttini (2004), a 
partir da leitura de livros do Alan Kardec e de uma etnografia feita em um hospital que oferece assistência 
médica espiritual, discorre sobre os princípios desta religião e relata que, para esta, a evolução espiritual 
prescinde da prática caritativa e da observância à doutrina ditada pelos espíritos. 
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céus, ocorre um processo de restauração dos homens cá na terra, pois que suas crenças 

em tal dogma compreendem um sistema de valores que regula seu estar no mundo. 

E uma enfermidade da intensidade do HIV/Aids provoca uma ruptura biográfica 

bastante significativa que acredito ser difícil, senão impossível, que não ocorra alteração 

radical na vida dos soropositivos – e a etnografia demonstrou isso –, posto que o 

desvirtuamento de uma ordem anterior demanda novas estratégias de ação. 

Genericamente, a situação de doença por si só já é concebida como uma ruptura em 

relação ao estado normal71, ou seja, é uma situação-problema que, em nossa sociedade, 

é tratada como um desvio de uma situação padrão e oposta, a saúde. 

Nos relatos a respeito das modificações originadas a partir da soropositividade, 

há descrições de isolamento, como expus no capítulo anterior, e de viver em uma 

situação penosa. Caetano, por exemplo, quando perguntei a ele se continuava a ter uma 

vida “normal”, respondeu-me após um longo instante de silêncio: “Na verdade Paula, 

acho que eu nem sei mais o que é uma vida normal.” Tuco, de sua parte, profere que em 

razão do diagnóstico mudou seus hábitos “incorretos”, evitando até sair de casa para não 

ter uma recaída. Um pouco encabulado, discorreu: 

 

Hoje, eu estou procurando viver corretamente, o máximo possível. Eu levava uma vida 

desregrada. Eu saía hoje e voltava depois de amanhã. Trabalhava e depois saía pra rua, ia pra 

gandaia. Sexta-feira, quando dava umas onze horas, meia-noite, eu pegava umas gatinhas, punha 

dentro do carro e ia curtir balada, usar droga. Hoje eu não faço nada disso. Não saio de dentro da 

minha casa e não tenho envolvimento com esse tipo de pessoa. Eu fico dia e noite dentro da 

minha casa. Dia e noite. É um meio de eu evitar cair de volta pra aquela vida. Eu quero agir 

corretamente para poder viver mais e não antecipar... Eu quero prolongar a minha vida, não 

quero antecipar nada. 

 

Mediante a modificação da conduta, Tuco visa harmonizar as perturbações pela 

moléstia de modo a não “antecipar nada”. Assim, temendo a morte, ele se isola em 

casa, onde permanece “dia e noite” para não reincidir nos hábitos que teriam provocado 

a doença. Em oposição a essa diminuição do viver-o-mundo, houve também preleções 

                                                 
71 Desconsiderando aqui as múltiplas variações de paradigmas de normalidade em cada sociedade. Sobre 
o tema, ver Canguilhem (1978) e Foucault (2002). 
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de viver com mais intensidade. Foi o que informou Nino a respeito da mudança que 

houve em sua vida após ter tomado conhecimento de sua condição positiva para o HIV: 

 

Eu mudei com o HIV. Hoje eu vivo com uma intensidade que eu não vivia antes. Eu nem vivo o 

vírus, eu não vivo a Aids. Eu sou um portador, mas acima de tudo eu me considero um ser 

humano muito especial porque eu tenho a vitória de estar vivo. 

 

A despeito de ser um “portador”, há na narrativa de Nino uma idéia de 

superação da doença, pois ele informa não viver a situação de enfermidade e sente-se 

vitorioso por estar vivo. Similarmente, Marcel relatou em nosso último encontro que sua 

vida “mudou completamente” com o HIV. A modificação, neste caso, teria se dado no 

trato com outrem, particularmente com travestis, com os quais teria “preconceito”: 

 

A minha vida, com HIV, mudou completamente. Eu vou ser sincero com você. Eu era muito 

nariz empinado, sabe? Eu achava que era o dono do mundo e apesar de ser homossexual eu tinha 

preconceito com travesti. Depois que eu fiquei doente que eu vi que isso é besteira, entendeu? Eu 

comecei a dar valor a pessoa do jeito que ela é. Eu comecei a me relacionar melhor com as 

pessoas a partir do HIV. Então eu acho que me humanizou mais. 

 

Marcel aponta a doença – “depois que eu fiquei doente” – como o momento em 

que houve alteração na sua conduta com os travestis, pois foi aí que passou a apreciar a 

pessoa sem juízo de valor – “como ela é” – e se diz, por isso, mais humanizado. Não 

seria equivocado, então, afirmar que a doença – e a despeito dela – seria factível de 

proporcionar transformações positivas. Assunção esta que a frase de Jair confirma: 

“Doença é caminho, mola propulsora, mestra. Ela pode operar mudanças, ela é tomada 

de consciência.” Assim, as entrevistas demonstraram que o evento de doença provocou 

uma mudança de comportamento na vida dos interlocutores, pois transformou a 

perspectiva em que estes percebem seu estar-no-mundo, bem como modificaram suas 

relações, o ser-com-outros. 

A alteração pode acontecer também na relação com as religiões. Os 

interlocutores relataram que após terem tomado conhecimento de sua situação clínica, 

houve um maior apego a Deus e em certos relatos jazia a idéia de que o sofrimento 
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carnal seria apontador de um distanciamento da ordem espiritual72. Houve discursos de 

um retorno ao habitus religioso esquecido ou abandonado anteriormente “pelas coisas 

do mundo”, como é a situação referida por Bruna e Eduardo. Quando perguntei a Bruna 

a respeito de seu vínculo com a instituição religiosa que freqüenta, a interlocutora 

ponderou: 

 

Ah, mudou muito por causa da doença. Eu sempre fui evangélica, mas nem sempre ia à igreja. 

Eu ia, depois largava, aí voltava. Só agora eu estou bem firme mesmo. Porque antes eu era muito 

desmazelada, muito nervosa. Agora menina, oro tanto! 

 

Bruna se considerava “desmazelada” na sua relação com a igreja, pois não a 

freqüentava com assiduidade. Essa não é mais a situação atual, pois ela referiu estar 

“firme” de fato. Também Eduardo narra que está mais religioso – faz orações, lê a 

bíblia, canta hinos – e pontua que agora deve – no sentido literal do verbo, pois a 

palavra foi acentuada pelo interlocutor – buscar a Deus: 

 

Eu tive bastante modificação. Quando eu saí do hospital, eu fiz uma promessa que eu nunca mais 

ia vender droga, que eu nunca mais ia roubar e ia voltar para a igreja. Estou orando pra Deus e 

fazendo a minha parte que é não cair no vício e falar ‘Não, não e não’. Então eu estou evitando 

sair à noite, não vou a bares. Eu fico em casa, ligo a televisão, pego a minha bíblia e leio os 

salmos. E fiquei sendo mais religioso. Eu pensei: ‘Poxa vida, agora eu tenho que realmente 

buscar a Deus. ’ Aí eu me apeguei muito com a palavra, sempre orando, pedindo, cantando os 

hinos, sabe? 

 

Além de narrativas de regresso à um vinculo religioso, como as anteriores, 

houve referências à mudança de denominação a que eram filiados: a busca de uma 

resposta nova para um problema também novo. É o caso de Francisca que costumava 

freqüentar a umbanda e agora segue os preceitos kardecistas. Confiante, ela afiança sua 

conversão: 

 

                                                 
72 No estudo de Loyola acerca da “medicina popular” ela evidenciou que, para seus adeptos “Estar doente 
é estar afastado de Deus e a doença – inerente ao homem – significa para eles a perda da graça e da 
harmonia com Deus.” (LOYOLA, 1984: 78) 
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Há anos, anos atrás, eu vivia nas umbandas da vida. Não era ruim, mas era pouco. Depois da 

Aids eu conheci o Alan Kardec e comecei a estudar a doutrina. E pra mim foi muito bom, porque 

foi uma fase que eu precisava de muita ajuda. E eles me ajudaram bastante, psicologicamente e 

espiritualmente também. Então hoje eu falo que sou mais apegada a Ele, eu rezo mais. 

 

Apesar de não considerar sua antiga filiação “ruim”, Francisca a aponta como 

sendo “insuficiente” e a nova religião a teria auxiliado em uma situação na qual carecia 

de muita ajuda. A interlocutora ressalta seu apego mais intenso a Ele na atualidade, 

confluindo em um ponto comum às narrativas de Bruna e Eduardo: todos salientaram a 

maior importância das orações a partir da irrupção da doença.  

O surgimento do HIV/Aids, colocado em tais termos, também pode carregar 

consigo o significado de uma prova pela qual aqueles que crêem devem passar para 

demonstrar que não estão combalidos em sua fé. E tal teste teria o propósito de, além de 

fortalecer suas crenças, visa a “levar e glorificar o nome do Senhor”. É o que faz Dulce, 

que alega já ter evangelizado muita gente após ter deixado o hospital, inclusive 

pacientes do CRT. Nesse momento de ruptura – “daqui pra frente” – parece haver no 

relato de Dulce quase um sentido de obrigação ou de compromisso militante para com 

Deus, por Ele tê-la mantido viva. Como conta: 

 

Essa provação vai ser para glorificar o nome de Deus. Quando eu saí do hospital, viva, eu 

agradeci e falei pra Ele: ‘Daqui pra frente o Senhor pode ter certeza que vai ter uma serva mais 

fiel a Ti. Que vai levar mais a Tua palavra. Que vai falar mais de Ti. Que vai praticar mais o que 

Senhor manda, que é caridade, que é o amor, que é levar o evangelho. ’ 

 

Os pacientes pesquisados me explicaram também, que no momento em que se 

tornaram crentes a alguma denominação e passaram a seguir os preceitos desta, o corpo 

e o uso que fazem dele devem estar de acordo com os propósitos divinos. Segundo suas 

representações, corpo e alma/espírito são inseparáveis e, por isso, é preciso manter 

ambos em harmonia. E o HIV e a Aids são tomados como oportunidade para 

recuperação da vida terrena a partir do cuidado com o cosmo. Pois, ressalta Dulce, 

“Para cuidar do corpo, da matéria, tem que cuidar do espírito”. E, como expus acima, 

os cuidados com o corpo e com o comportamento – não beber, não fumar, não se 
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envolver com drogas ilícitas, enfim “ser uma pessoa melhor” – dizem respeito, 

igualmente, aos cuidados com o espírito, na medida em que “Nosso corpo é de Deus, é 

sagrado” (Eduardo). Ou seja, a salvação da alma interfere na cura do corpo e ambos se 

sustentam, alimentando igualmente os discursos biomédicos e religiosos. 

A fé “que move montanhas” se configura como pré-condição essencial para ser 

agraciado pela cura de Deus – “Depende da fé de cada um” (Euro) – e dispõe de um 

poder capaz de interferir na realidade. Dessa maneira, entrevi que a religiosidade é 

tomada como recurso sacral pelo qual há possibilidades de se obter a cura da carne. Ela 

promove o (re)encontro do paciente com Deus e se aquele “seguir a palavra”, poderá 

restabelecer a saúde física e alcançar a redenção e salvação de sua alma. 

Discorrendo a esse respeito, grande parte dos participantes citou o ditado 

popular “Há males que vêm para o bem” – ele está presente em 8 das 15 entrevistas. Há, 

nessa assertiva, novamente indicações de que a religião, em termos, é capaz de positivar 

a doença. É isso que explicita a impressionante frase de Tuco: “A doença veio em meu 

socorro”, referindo-se ao fato de a irrupção da doença o ter conduzido para “o caminho 

correto”. Essa positivação está também nos relato de Eduardo, segundo o qual, a partir 

do HIV, abandonou a vida de tráfico de entorpecentes e roubo e se converteu ao 

Evangelho: “Foi um chamado de Deus para que eu saísse da vida de perdição. Eu estou 

doente, mas pelo menos me converti.” 

Pode-se deduzir daí que o soropositivo não é apenas doente que deve ser tratado 

pela solução biomédica, mas é também crente que deve ser salvo pelo terapeuta 

religioso. Nestes termos, a religião, à medida que norteia as ações individuais e organiza 

o universo simbólico de seu adepto, é também promotora de bem-estar. Conforme 

sustenta a historiadora Cristina Lopreato (1999), a religião, além de propiciar alívio aos 

males físicos, do mesmo modo direciona a conduta de vida “para desfrutar o estado de 

graça, sinônimo de saúde.” (LOPREATO, 1999: 53). 

E em aspiração a este “estado de graça”, desejando a saúde, é que os 

interlocutores referiram buscar o auxílio de terapias religiosas, nutrindo suas esperanças 

ancoradas nos poderes divinos para, conjuntamente à faculdade humana, superar o 

desafio da epidemia que a ciência dos homens sozinha ainda não conseguiu suplantar. 

Colocados vis-à-vis com a enfermidade e ameaçados pela infecção viral, os atores 
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pesquisados recorreram às possibilidades oferecidas pela religião e constroem 

continuamente seus itinerários terapêuticos para promover a almejada solução curativa. 

Será a respeito das criações e construções desses itinerários que dedico o tópico a 

seguir. 

 

4.2 – Os itinerários em construção 

Como salientou um de seus fundadores, Claude Lévi-Strauss (2008), a 

Antropologia busca elaborar a ciência social do observado, ultrapassando e revendo 

continuamente suas próprias categorias a partir do ponto de vista do interlocutor. O 

conhecimento é construído com alicerces edificados na experiência etnográfica, na 

percepção do outro e de suas concepções. Ao proceder de tal modo, o antropólogo 

excede os limites de suas próprias referências, na pretensão de alcançar o sentido 

resultante das relações estabelecidas com os sujeitos do contexto observado. 

Partilhando dessa perspectiva, o que interessa aqui são os itinerários e os 

conceitos de cura e de saúde/doença elaborados por meus interlocutores. Procurei 

apreender as matizes, os nuances e contornos desses itinerários – donde a necessidade 

de jamais perder de vista o referencial etnográfico. A partir dos discursos apreendidos 

percebi, por exemplo, que a cura não consiste simplesmente em restaurar um organismo 

doente: ela adquire um significado abrangente. Ela pode significar o fim da epidemia, 

como postula Eduardo: “Bom, a cura é uma medicação que vai eliminar a Aids do 

mundo” – e pode dizer respeito também a uma melhora no quadro clínico, a cura de 

uma doença oportunista, a alta hospitalar ou a diminuição na quantia de remédios. 

Assim o é para Beto: 

 

Eu rezo para que a cura da Aids apareça um dia. Mas se caso não for por agora, eu peço para o 

Senhor que me mantenha curado como está, né, porque eu estou bom, graças à Deus. Não 

tenho as doenças oportunistas, porque Jesus me curou delas e eu nunca mais precisei de 

hospital. 

 

Na descrição de Eduardo, a cura seria a solução para a Aids – referência feita 

por Beto também. Contudo, este último a amplia para o fato de não ser mais acometido 
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por doenças oportunistas e não ter tido novas internações hospitalares. Diz-se, portanto, 

curado por Jesus. Além desses sentidos mais estritamente atrelados a aspectos 

fisiológicos – como os atribuídos por ambos os atores supracitados –, o sentido 

ampliado de cura se expande também à renúncia de comportamentos anteriores que, de 

acordo com alguns pesquisados não seriam consoantes com a manutenção de uma vida 

saudável – beber, fumar, usar drogas, manter relações sem camisinha – e nem estariam 

conformes aos desígnios de Deus. Ademais, o abandono de tais condutas culminaria 

ainda na melhoria das relações sociais, principalmente com a família, como ilustra José 

sobre seu desligamento com as drogas e com o crime: “Agora minha esposa me aceita, 

agora eu tenho um trabalho honesto”.  

Desses depoimentos, é admissível dizer que a supressão de uma situação de 

enfermidade contempla, além da percepção fisiológica do indivíduo, as relações com 

aqueles que o circundam e a organização do plano espiritual. Ou seja, a cura é percebida 

como um aperfeiçoamento de uma condição anterior, esteja ela vinculada com a 

situação clínica, com a divindade ou com suas relações sociais e familiares. Dessa 

perspectiva, a doença seria qualquer tipo de desajuste na vida do sujeito e a cura diria 

respeito a uma melhoria em relação aos sistemas que compõem e atravessam seu 

universo cultural, que pode ocorrer, inclusive, nos aspectos mais subjetivos de seu 

interpretar e estar no mundo. No entendimento de Eduardo, a cura diz respeito também 

a sentimentos que sustentam e auxiliam o indivíduo no curso de sua vida: “Cura é ter 

esperança, paciência e determinação para enfrentar os tombos que agente leva. É ter 

fé, ter amor, perseverança, para viver melhor.”  

A compreensão de Nino sobre o tema, por sua vez, coloca em relação a cura com 

a ausência de medo. Em certo momento da entrevista, quando já havíamos tratado de 

assuntos que o deixaram bastante emocionado – como o falecimento de sua mãe –, o 

indaguei sobre o assunto e, após um momento de silêncio, Nino fechou os olhos e disse, 

bem pausadamente: 

 

Cura é você não sentir medo nem da morte e nem da vida. Porque o medo da vida significa o 

medo de perder um ente querido, medo de amar, medo da solidão, medo de cortar um dedo e 

ferir alguém, medo do hospital. Medo de transmitir aquilo que você tem pra outra pessoa e saber 

que a pessoa vai passar pela mesma coisa, a mesma situação que você está passando. Então cura 

é não sentir medo de tudo isso. 
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Francisca, por sua vez, atribui o sentido de cura à situação de êxito em sua vida 

pessoal atual, diferentemente das “lambadas” pelas quais ela passou no passado. Por 

isso, para ela é uma condição curativa, por exemplo, ver seu filho adulto, independente 

e que dará a ela a alegria de ser avó. Entre sorrisos e lágrimas, ela contou: 

 

Eu agradeço a Deus, porque Ele está me dando muitas alegrias, coisas bem gloriosas. 

Atualmente eu falo ‘Seu morrer hoje, eu morro feliz’. Porque eu consegui criar o meu filho, ele 

já está adulto, cuidando da vida dele sozinho e eu vou ser vovó. Me desculpa, fico tudo 

emocionada (chorando). Então pra mim isso é uma glória, é uma satisfação muito grande que 

Deus está me dando. E pensar em todas as lambadas que eu já passei... Se isso não é cura, eu não 

sei o que é. 

 

À maneira acima evidenciada pelos interlocutores, o processo curativo integra 

aquilo que Marcel Mauss (2003) chamou de fato social total, na medida em que abarca 

simultaneamente as dimensões psicológicas, sociológicas, religiosas e fisiológicas da 

vida humana. Sumariamente, é curativo aquilo que, anulando os efeitos de um distúrbio, 

é capaz de recuperar a situação positiva. Cura é, desse modo, traduzida no sentido de 

fazer cessar ou atenuar o sofrimento do enfermo e, não necessariamente, sua 

enfermidade. 

De maneira análoga, a concepção do que seja doença é também ampliada e 

relativizada, pois a Aids não é, para alguns deles, como as outras doenças. 

Diferentemente da concepção biomédica que entende a saúde como ausência de doença 

(CANGUILHEM, 1978), o soropositivo possui referenciais diversos de interpretação. 

Alguns interlocutores partilham do conceito biomédico e se autodenominaram doentes. 

Outros apenas concebem a noção de doença quando têm que lidar diretamente com 

algumas circunstâncias que o HIV/Aids impõe, como a disciplina com a pontualidade 

dos anti-retrovirais – “Eu nem me lembro dele, só quando eu tenho que tomar meus 

medicamentos às nove horas da manhã, meio dia e de noite”,   relatou Nino – ou como a 

prevenção sexual – “Só me lembro na hora do sexo”, disse José. Este último ponderou a 

distinção entre estar com HIV e ter Aids: 
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Eu não sou doente; eu posso ficar doente. Porque eu sei a diferença entre ser portador do vírus e 

ser aidético. O portador do vírus tem o vírus lá quietinho, como eu tenho. O doente, o vírus se 

manifesta e abre portas para as doenças oportunistas. Esse é um doente de HIV. Ele é aidético, 

ele tem Aids. Eu não. Eu sou só portador do vírus, eu não sou doente, nunca fui e nunca serei. 

 

José enfatiza sua condição de “portador do vírus” e a diferencia da situação do 

“aidético”, este sim um “doente de HIV”. Essa distinção foi também referida por Nino, 

mas de forma simbólica. Ele pontua que não tem Aids, mas carrega em seu sangue suas 

“crianças” – alusão ao vírus – que deve manter dormindo como condição de continuar 

vivo: 

 

Eu seria doente se eu não amasse, se eu não trabalhasse, se eu não me divertisse. Aí eu vou me 

achar doente. Mas por causa do vírus HIV não. (...) Aids é uma conseqüência, é uma ironia do 

destino. Eu não tenho Aids, eu tenho um pequeno problema no organismo, no sangue. São 

minhas crianças que eu carrego no sangue e que eu sou obrigado mantê-las dormindo para não 

acordarem, porque se elas acordarem eu sei que vou morrer. A Aids é o nome que deram a uma 

doença lá em uma país que eu nunca conheci. Ela não está escrita na minha testa. Porque mesmo 

tendo o vírus HIV não significa que você irá morrer. 

 

Na narrativa de Nino, a alusão à doença é feita quando há negação de atos 

cotidianos – amar, trabalhar, se divertir. E estando essas ações presentes em sua vida, 

ele se considera saudável, ressaltando que não tem Aids, mas “um pequeno problema no 

organismo”. Observei durante as entrevistas que essa distinção é conhecida por todos os 

interlocutores, embora apenas alguns relataram aplicá-la para si. Euro, por exemplo, 

apesar de já ter sido subjugado mais de uma vez às doenças oportunistas em decorrência 

da manifestação viral, não se considera doente e lida positivamente com Aids. Ele situa 

a moléstia como algo que está sempre presente, mas que não possui um caráter 

impossibilitador, “basta cuidar dela direitinho”. Conforme conta, 

 

Pra mim, eu não sou doente. Eu não coloco a soropositividade nem atrás de mim, me 

perseguindo, nem na minha frente, para me atrapalhar. Está do meu lado me vigiando, mas eu 

sou mais esperto que ela. Na minha frente não vai me atrapalhar, e atrás de mim não vai me 

empurrar, entendeu? Basta cuidar dela diretinho, com inteligência. 
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A análise dos argumentos dos três interlocutores nos permite supor que ocorre 

um gerenciamento do HIV/Aids, suscitando uma “instabilidade controlada” (KNAUTH, 

1997: 18) do presente – ainda que o futuro seja incerto –, na qual a condição de portador 

sem sintomas do vírus é bastante emblemática. E a manifestação viral – o despertar das 

crianças a que alude Nino – seria a promotora do desequilíbrio dessa situação de não-

doença. 

Dessas ponderações sobre doença e cura feitas pelos interlocutores, foi possível 

constatar que elas abarcam noções pela qual seu mundo é apreendido e suas relações 

com os outros são transformadas. Como argumentam Ana Maria Canesqui e Marcos de 

Souza Queiroz, 

...o universo classificatório que informa as percepções e 
tratamentos não se aplica apenas aos problemas relativos à 
saúde-doença, mas encerra explicações sobre o universo sócio-
cultural e o modo de inserção dos sujeitos na sociedade. 
(CANESQUI & QUEIROZ, 1986: 144) 

Enfim, feitas as necessárias ressalvas acerca dos conceitos de cura e doença, 

posso novamente nortear a reflexão à questão terapêutica.  

É indispensável pontuar que a possibilidade de interferir no curso de uma doença 

ainda sem solução por meio de recursos divinos não significa que a administração desta 

caiba exclusivamente ao plano espiritual. Além de sua gerência ser delegada ao plano 

divino, ela compete aos terapeutas biomédicos e, sobretudo, aos soropositivos. A esse 

respeito, as palavras de Beto são categóricas: “Os ensinamentos de Jesus são remédios 

que nos curam por dentro e até por fora. Basta procurar por Ele, acompanhar 

direitinho com o doutor e, claro, fazer nossa parte, né?”. Nessa acepção, é admissível 

asseverar que a cura é uma auto-cura. O argumento de Eduardo corrobora esta 

inferência, na medida em que, segundo ressalta, é apenas “fazendo a sua parte” que a 

cura pela graça divina é passível de ser obtida: 

 

Como você quer receber a graça da cura de Deus se você está usando droga? Como você quer 

receber uma graça de Deus se você anda com mulheres prostitutas? Aí depois você vai  e fala: ‘Ô 

Senhor, me ajuda’. Com que moral eu peço à Ele? Eu acho que se eu fizer a minha parte é que 

Deus vai me dar mais força, vai me dar mais bênçãos. Porque Ele já está fazendo a Dele.  
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Essa assistência religiosa – “Ele já esta fazendo a parte Dele” – de forma 

alguma leva os pacientes entrevistados a negligenciar o tratamento biomédico. É 

verdade que ela retira das mãos do profissional da saúde o monopólio dos cuidados, 

porém, o intento na conjunção de terapias é somar e não substituir a medicação pela 

prece, pois a confiabilidade sustenta-se em ambas: “Eu acredito em Deus e nos médicos 

também”, disse-me Daiane. Assim, as terapêuticas dos interlocutores não são 

monolíticas, isto é, há flutuações e transferências subjetivadas entre as duas agências, as 

quais, aos olhos dos pacientes, se legitimam mutuamente. A recorrência aos serviços do 

CRT e à oração, por exemplo, é indissociável, havendo uma continuidade entre eles. O 

argumento de Marcel evidencia esse fato. Para ele, Deus dotou o homem de inteligência 

e competência para que este descobrisse os remédios, portanto, não tomá-los seria um 

retrocesso: 

 

Você sabe que tem muita gente que fala que não vai mais tomar a medicação porque está indo na 

igreja. Na minha concepção, eu acho que isso regride. Porque se Deus deu a capacidade para o 

homem descobrir o remédio, Ele quer que você se cuide, entendeu? Ele deu inteligência ao 

homem, deu o dom da ciência. Então eu agradeço a Deus pelos médicos, porque eles são 

instrumentos divinos. E rezo nas sessões de cura, mas não abandono o tratamento com o 

coquetel. 

 

Na narrativa de Marcel há uma ponderação a respeito do caráter de instrumento 

divino dos médicos. Igual perspectiva pode ser encontrada no depoimento de Dulce, a 

qual postula que o médico, inspirado por Deus, seria o responsável por ela estar viva: 

 

Na minha igreja nós aprendemos que não devemos abandonar o médico, não devemos abandonar 

remédio, que não é esse negócio de colocar a mão na cabeça, curar e pronto! Não é assim que 

funciona. Se eu estou viva, é graças ao bom Deus e à medicina, tá? (...) E o doutor me falou 

‘você venceu a morte’... Aí eu falei, não doutor, não fui eu que venci a morte. Foi o senhor 

inspirado por Deus que venceu ela por mim. 

 

Das noções acima de que “o médico é instrumento divino”, de que “a 

(bio)medicina é obra de Deus” e de que a “a cura pela (bio)medicina é dom de Deus”, é 

possível sugerir que, para meus interlocutores, há um encantamento da biomedicina. 

Seus saberes autorizam-se reciprocamente, de maneira a afiançar a validade de ambas as 
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práticas – entre as quais não ocorre disputa. As narrativas parecem insistir que, uma vez 

que a biomedicina é divina, abandonar ao tratamento alopático seria uma desobediência 

à divindade, por isso, seguir as prescrições médicas, ser “um bom paciente” é quase 

uma obrigação moral. Há um elemento “transcendental” conjugado à figura do médico 

que cumpre os desígnios das divindades, por isso suas recomendações devem ser 

seguidas, como faz Beto: “Na base de Deus eu confio nos médicos, eu faço o que eles 

me pedem.” 73 

Nessas circunstâncias, o recurso a outra agência de tratamento não tem caráter 

alternativo e nem há relação de concorrência entre as práticas. Ocorre sim, uma 

simbiose, a qual é instituída a partir de sínteses produzidas pelos pacientes-fiéis. Em 

uma espécie de criação por amálgama, estes escolhem e tomam para si os elementos 

disponíveis de cada solução, manipulando suas combinações referenciais de modo a 

tornar o tratamento satisfatório para si. 

No decorrer das entrevistas, houve uma dificuldade em estabelecer os limites 

entre o que era terapia religiosa e quais eram as práticas biomédicas. O que sobressaía 

era a interação contínua das duas soluções agenciadas com o mesmo propósito: a saúde. 

Assim, o que a etnografia revelou, foi que na acepção dos interlocutores, a relação que 

se anuncia entre as categorias da doença e tratamento não separa a terapia biomédica da 

religiosa. Ao invés disso, foi possível observar um continuum entre elas. 

Ademais, esses dois universos não foram retratados como contraditórios ou 

divergentes. E ainda que operem com eficácias distintas, as soluções de uma e outra são 

utilizadas pelos pacientes não de forma paralela ou complementar, mas de maneira a 

reunir os saberes de ambas e maximizar suas eficácias. Ou seja, as opções não se isolam 

em planos distintos: antes, se apresentam como partes consecutivas que fluem sem 

limites claramente delimitados. E aqueles que por elas circulam promovem a articulação 

dos universos simbólicos de cada qual, compondo-os em seu itinerário terapêutico 

sempre passível de transformação. 
                                                 

73 Em um estudo sobre o ministério de cura na Renovação Carismática Católica, Raymundo Maués et al 
(2002) observam semelhante situação. Em sua pesquisa realizada no Pará, os autores relatam que para 
seus interlocutores, o tratamento médico é importante se conjugado às orações, “pois o médico é também 
uma pessoa com dons de cura, é um instrumento de Deus para que a cura possa chegar até nós.” 
(MAUÉS et al, 2002: 144). Também em Alves et al (1999: 65), os autores pontuam que entre habitantes 
do Nordeste por eles investigados, o recurso a tratamentos religiosos não é impeditivo ao uso dos serviços 
médicos, nem vice-versa, pois existe uma co-responsabilidade entre as terapias. 

 



96 

Portanto, diferentemente de alguns célebres estudos (LOYOLA, 1984; 

MONTERO, 1985 e 1986, RABELO, 1993), a separação entre doença espiritual e 

doença física/material não contempla a lógica de ação expressa na conduta dos 

pacientes que entrevistei em seus tratamentos. Algumas pesquisas, como as dos autores 

apontados, evidenciaram que a agência curativa da biomedicina trata o físico, enquanto 

a da religião cuida da alma, numa relação em que esta última complementa a primeira. 

A religião ocuparia os espaços vazios deixados pela Biomedicina, atuando onde esta 

não consegue abranger, qual seja, no nível espiritual por ela inatingível, pois esta seria 

capaz unicamente de lidar com substratos orgânicos. Cada terapêutica, então, obraria no 

plano – físico ou cósmico – em que é competente e, estabelecendo o equilíbrio entre um 

e outro, a saúde do enfermo seria restabelecida posto que a saúde do corpo depende da 

saúde da alma e vice-versa. E seriam nesses termos que se funda a correspondência 

causal entre os dois tipos de doença e as soluções curativas de cada qual. 

A situação que observei é diferente. A operabilidade de articulação entre as duas 

agências é realizada sem que ocorra tensão, competição ou exclusão de alguma das 

partes, pois nessa espécie de liame religião-biomedicina, suas soluções atuam de 

maneira adjacente. O que ocorre nos itinerários terapêuticos de meus interlocutores é o 

estabelecimento de uma relação contínua entre as terapias. Tudo acontece como se as 

divisões entre corpo e alma, biologia-medicina e religião, cultura e natureza não 

operassem como guias para atuação e escolha das terapias. Ou seja, os itinerários não 

atuam em conformidade às divisões que fundam a própria biomedicina – ou mesmo as 

ciências sociais.  

E essa realidade constituída também não polariza uma “humanidade racional” e 

uma “transcendência divina” – contenda esta que não é experimentada, a nível prático, 

pelos interlocutores. São as ciências que, em sua reflexão analítica, tendem a qualificar 

e dispor tudo aquilo que observam em hierarquias taxonômicas; é o observador 

científico que se prende a quadros objetivos de referência. Essa sistematização não foi 

efetuada nos itinerários terapêuticos que acompanhei: ao invés de “objetificar” as 

realidades que constroem, os sujeitos nela imergem.  

Na verdade, se ficarmos presos nessas dicotomias e divisões, acabaremos por 

deslocar a discussão de seu eixo principal, qual seja o caráter de fluxo contínuo entre 

elementos de cada agência. O fato é que os itinerários não são definidos pelas lógicas 
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das práticas em si, mas pela forma como os sujeitos as interpretam e reinterpretam, 

ordenam e reordenam, criam e recriam, enfim a maneira pela qual as bricolagens são 

produzidas. É nesta performance multíplice das propriedades disponíveis que uma 

realidade terapêutica ontológica e pragmaticamente coerente com princípios 

reconhecidos pelos atores é definida e construída.  Inclusive, em parte das narrativas, a 

referência aos saberes de uma e de outra parecem se confundir, novamente sugerindo 

uma biomedicina encantada. Como no depoimento de Helena: 

 

Eu estava internada e com um dreno, porque meu sangue estava tóxico por causa da bactéria. 

Todo mundo achou que eu fosse morrer, a enfermeira me contou depois. Aí eu comecei a rezar e 

o Senhor ia purificando o sangue, eu orava e o dreno ia refinando a sujeira. E de tanto clamar a 

Deus, o dreno funcionou. Eu fiquei limpa e fui renovada em minha fé. 

 

No relato de Helena, recursos religiosos – como a menção a Deus e a oração – e 

elementos biomédicos – como a necessidade de assepsia do sangue por um dreno – 

apresentam-se misturados: ter o corpo limpo compõe-se com a renovação da fé, sem que 

haja fronteiras claras ou distinções entre os processos. Jair, por seu turno, apela às almas 

de outro plano e projeta energias positivas para potencializar a ação dos medicamentos, 

de forma que os dois mundos – o “transcendental” e o terreno – são auxiliares no trato 

com a enfermidade. Disse-me ele que: “Na hora de tomar a medicação, eu chamo os 

seres do plano espiritual e me concentro para energizar os comprimidos, mentalizo 

energias positivas.” Já na narrativa de Dulce, a figura de uma “doutora serva de Deus” 

– médica que a atendeu no hospital e que era cristã – parece ter sido fundamental para 

que, ungida por ela, pudesse se curar de uma embolia pulmonar. Novamente, a 

complexidade de discernir as arraias de influências de cada terapia é exorbitante: 

 

Eu fui internada no Emílio Ribas com embolia pulmonar. Não respirava de jeito nenhum e estava 

ligada num monte de aparelhos. Mas tinha aquela médica que cuidava de mim que era cristã e, 

como diz na palavra, eu fui ungida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por aquela 

doutora serva de Deus. E de repente, fui tendo uma melhora. Fui melhorando, melhorando... 

Tanto o oxigênio do sangue, quanto os batimentos cardíacos, a respiração... Aí eu saí do 

intensivo e fui para o oxigênio, depois já fui ficando sem ele. 
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Tanto no caso de Helena, como na situação de Dulce, o palco das duas agências 

curativas foi o espaço do hospital – biomédico por excelência (FOUCAULT, 1972 e 

2001). A internação hospitalar, apareceu nos discursos como uma situação liminar, 

posto que incide em uma interrupção nas atividades diárias74. Esse período em que se 

encontram “à margem” foi recorrentemente retratado nos relatos como uma experiência 

dramática, na qual os entrevistados destacam a gravidade de seu caso – muitos deles 

estiveram na eminência da morte. Conseqüentemente, a saída do hospital adquire uma 

conotação de evento extraordinário que pode induzir a um retorno à ordem espiritual, 

como afirma Jair: “Voltei a minha busca espiritual depois da internação”. E, ainda que 

parte da melhora seja atribuída aos profissionais de saúde, existe concomitantemente um 

elemento metafísico ou transcendente em tais experiências – como aludi acima. Nas 

narrativas, a alusão à revelações divinas – por sonhos, servos de Deus ou sacerdotes – 

ou episódios de visões divinas ou de anjos foi constante. Dulce, por exemplo, relaciona 

sua alta de uma unidade semi-intensiva com o vôo de uma borboleta que estivera o 

tempo todo imóvel no quarto e só abriu as asas quando ela pôde deixar a internação. 

Conforme acredita, tratava-se de algo do plano espiritual transmutada em forma de 

borboleta: 

 

Eu lembro que entrou uma borboleta no quarto e ela ficou parada bem de frente do meu leito E 

eu dormia, acordava, a borboleta no mesmo lugar, sem se mexer. Aí os médicos me deram alta 

da semi-intensiva e falaram que eu ia subir para o quarto. Quando eu levantei da cama, aquela 

borboleta abriu as asas... Aí quando eu comecei a andar, ela voou o quarto quatro vezes, de 

parede a parede... O povo fala que eu sou louca, tá?... Voou por debaixo, subia e voltava, foi pela 

porta do quarto e ela sumiu... Aí eu saí procurando a borboleta no corredor do hospital. “Que que 

você tá procurando, dona Dulce?”. Eu falei “É uma borboletinha”. “Que borboleta? Ih, tá louca, 

é? Não tem borboleta” Eles começaram a gozar comigo, a brincar comigo. No meu ver, eu creio 

assim, no meu pensamento, que era uma forma de anjo que estava ali... Não sei, uma coisa 

espiritual que esteve ali comigo o tempo inteiro e fez-se em forma de borboleta... 

 

Dos exemplos de Helena, Jair e Dulce, tem-se que os itinerários terapêuticos 

dizem mais respeito às experiências vivenciadas pelo sujeito no contexto da doença do 

                                                 
74 Yara Monteiro, a respeito de pacientes internados por causa da hanseníase, diz que: “A internação 
ocasionava, por um lado, a interrupção brusca com a vida anterior e obrigava a pessoa a conviver 
dentro de uma cidade cercada, habitada pela doença, onde, ao lado da ruptura com os usos cotidianos, 
era imposta uma nova rotina de vida, deliberada por outros.” (Monteiro, 1995: 283). 
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que se refere a uma decisão baseada em critérios (exclusivamente) racionais. Isso 

implica, inclusive, um entendimento da enfermidade preponderantemente a partir da 

experiência do que a partir de sua representação. E no caso da terapia religiosa, não há 

um significado elaborado pelos entrevistados que detalhe sua eficácia. Tampouco notei 

uma explicação que esclareça as inter-relações funcionais entre as terapias. Mais do que 

intelectualizar a respeito da convicção na articulação terapêutica, os sujeitos a 

praticam75.  

O trabalho de Paulo César Alves (1993) é ilustrativo da questão da práxis 

individual. O autor opera com a imagem de experiência da enfermidade, ou seja, a 

maneira pela qual um indivíduo e/ou grupo social reage a um episódio de doença. 

Contrapondo-se às abordagens sistêmicas nas quais o sujeito é automaticamente 

subjugado às estruturas, Alves privilegia, ao contrário, um modo de conhecimento 

essencialmente pragmático – o corpo vivido – que considera a doença passível de ser 

manipulada, negociada, experimentada e vivida de diversas maneiras. O ator seria 

agente e autor de seus processos, sendo a enfermidade “um processo subjetivo.” 

(ALVES, 1993: 268). Segundo o autor, há dois modelos que procuram explicar o 

fenômeno da enfermidade: aquele que parte da premissa da determinação social para dar 

conta dessa experiência, e outro que privilegia os relatos individuais sobre a doença. 

Alves, porém, afirma que tais paradigmas não são necessariamente antagônicas e não é 

preciso escolher entre um ou outro modelo proposto, pois: 

Esta experiência, em si mesma, desvela aspectos tanto sociais 
como cognitivos, tanto subjetivos (individuais) como objetivos 
(coletivos). A questão chave que deve ser colocada é como 
tornar “inteligível” o movimento pelo qual as práxis individuais 
e a generalidade do social se constituem e reconstituem entre si. 
(ALVES, 1993: 263-264) 

Tal construção individual é decorrente da relativização da “verdade absoluta” de 

qualquer uma das duas instâncias de solução, salientando que relativizar uma terapia 

não implica em rejeitá-la, mas deixar de concebê-la como única legítima. E, ainda 

                                                 
75 Analogamente, Edward E. Evans-Pritchard pondera a relação dos Azande com a bruxaria: “Daí a 
dificuldade em se discutir o tema da bruxaria com os Azande, pois suas idéias a esse respeito estão 
aprisionadas na ação, não podendo ser utilizadas para explicar e justificá-la.” (EVANS-PRITCHARD, 
2005: 61) 
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conforme o autor e colaboradores (ALVES et al, 1999: 15), é no campo da experiência 

que se entrecruzam os âmbitos cultural e biológico. 

Segundo certa sociologia, a sociedade em que vivemos é cada vez mais secular. 

Foi somente a partir do processo de secularização que os agenciamentos particulares 

tornaram-se possíveis e os sujeitos puderam deixar de, obrigatoriamente, recorrer às 

interpretações religiosas para conduzir seu “estar no mundo”. E a partir desse momento, 

outras esferas da sociedade passaram a reclamar a orientação dos símbolos, tais como o 

Estado e a biomedicina. Essas instituições laicas, durante muito tempo regeram as idéias 

e ações da sociedade para a mesma direção – imposta como a única legítima. Como 

vimos, nas experiências narradas as concepções ressaltadas parecem mesmo 

desautorizar tal leitura. De certa maneira, as concepções aqui expostas podem indicar 

outra versão para a história sociológica em questão. 

Isto colocado, no capítulo seguinte versarei sobre a ascensão biomédica no 

Brasil como o saber singular autorizado a agir sobre o processo saúde/doença. 

Discorrerei acerca de sua institucionalização e conseqüente deslegitimação de outras 

práticas curativas, em especial as religiosas. Ressalto que tais práticas, ainda que 

perseguidas, continuaram a existir na esfera privada e sua força recupera vigor a partir 

do entendimento de que a biomedicina tem limites. A idéia é colocar as experiências e 

concepções de meus interlocutores como contra-campo para essa história. Quem sabe 

assim poderemos compreender que a história de uma secularização constante e 

inexorável, tendo a biomedicina como a expressão máxima dessa secularização, são 

confrontadas por experiências que parecem destoar dessa Outra história que se constrói 

nas narrativas dos meus interlocutores. Narrativas que denegam o poder soberano à 

instituição biomédica e lêem esta ciência com outras lentes, numa perspectiva religiosa. 
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CAPÍTULO 5 – ITINERÁRIO DE TERAPIAS 

 

Curar é tanto uma arte quanto uma ciência, uma 

magia do ser tanto quanto uma análise racional. 

(Christian Jacq, O Mundo Mágico do Antigo Egito) 

 

Este capítulo está dividido em três tópicos. O primeiro versa acerca do confronto 

e das relações estabelecidos entre biomedicina – tomada aqui como epítome da ciência 

– e religião. Traço um breve histórico da institucionalização – sem qualquer pretensão 

de ser completo – e ascensão da prática biomédica no Brasil e o conseqüente declínio de 

outras “artes de curar”. Nesse processo em que se funda um dualismo entre mente e 

corpo, ocorre a consolidação do saber médico como “autorizado”, “científico” e 

“legítimo” para atuar no processo de saúde/doença. A partir de tal legitimação, 

procedeu-se à oclusão de outras medicinas praticadas, anulando seus saberes sobre a 

enfermidade e sobre o corpo. Isto é, deu-se a obliteração de certas práticas de cura. Essa 

invalidação, entretanto, não implicou em sua desaparição. 

No segundo tópico, para sustentar a idéia de que o confronto promovido entre as 

duas soluções não mais existe de forma tão latente – como corroborou a etnografia –, 

exploro as práticas curativas religiosas e suas similaridades com o modelo biomédico, 

enfatizando que há estreitos vínculos entre doença e cultura. Finalmente, no terceiro 

item, delineio algumas distinções dos cuidados oferecidos por cada tratamento e elenco 

algumas razões possíveis para a permanência de práticas curativas religiosas em nossa 

sociedade de biotecnologias tão desenvolvidas. 

 

5.1 – A institucionalização da biomedicina 

A hegemonia da biomedicina não pode ser compreendida a menos que se faça 

alusão ao processo social que culminou em sua institucionalização. Para tanto, é preciso 

discorrer sobre as mudanças que se produziam a partir da constante racionalização da 
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sociedade. Dessa forma, abordarei aqui o desenrolar desse processo no Brasil, ou pelo 

menos tentarei ressaltar suas linhas mais gerais. 

Durante todo o período colonial, o Brasil foi, de acordo com Márcia Moisés 

Ribeiro (1997), marcado por numerosos praticantes da “arte de curar” e a biomedicina 

demorou a exercer seu domínio como instância terapêutica hegemônica. A historiadora 

nos conta que, não obstante a disseminação de doenças entre os gentios pelos 

conquistadores lusitanos e pelos escravos africanos que aqui foram despejados, ambos 

“espalhando suas mazelas por todos os cantos” (RIBEIRO, 1997: 23), houve, por outro 

lado, uma contribuição à colônia por parte desses dois povos no que tange aos 

ensinamentos de sua arte médica de origem. Da conjugação de tais conhecimentos – 

“um amálgama cultural” (idem) – resultou uma medicina colonial intensamente distinta 

por sua especificidade e em conformidade com as vicissitudes circunstanciais impostas 

na nova realidade. 

No decorrer do período da América Portuguesa, conseqüentemente, a medicina 

colonial era multiforme. Era composta por esses modelos diversos – e cada qual com 

suas próprias diversidades internas, já que as ações de cuidados podem assumir 

formatos distintos – e continha vasta pluralidade terapêutica. E o conquistador europeu 

também recorria a essas soluções. Entre as razões evidenciadas pela autora, uma 

elencada é a escassez de remédios portugueses em território colonial, o que levava a 

população a procurar formas diversas para sanar as mazelas que a acometia. Isso porque 

as drogas importadas, além de ter elevado custo, muitas vezes desembarcavam dos 

navios em estágio de elevada decomposição em virtude da longa viagem a que estavam 

submetidas no trajeto metrópole-colônia. Logo, o colonizador, face à impossibilidade de 

utilizar exclusivamente a farmacologia européia, necessitou aprender as tradições 

terapêuticas da terra – como a utilização de certas ervas e raízes, cujo saber e 

manipulação eram ensinados entre as gerações. (RIBEIRO, 2007: 24). 

Também Paula Montero (1985) informa que durante os três primeiros séculos da 

história nacional, as “terapias populares” 76 eram exercidas com vasta hegemonia se 

relacionadas às práticas de origem acadêmico-européias. A antropóloga pontua que as 

                                                 
76 É preciso novamente salientar a discordância deste trabalho pelo uso de tal terminologia. Esta categoria 
e outras afins, que pressupõem a medicina ocidental e contemporânea como referência serão evitadas e, 
quando necessário utilizá-las – seu uso é inescapável, pois são categorias amplamente utilizada pela 
literatura – empregar-se-á o recurso gráfico das aspas. 
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parcas alternativas terapêuticas disponibilizadas pela medicina européia eram agravadas 

pelo distanciamento da metrópole e pelo fato de Portugal proibir a existência de 

universidades no Brasil. Além disso, o uso de medicamentos e conhecimentos médicos 

desenvolvidos na Europa era limitado ao país. Tais fatos favoreceram a prática de 

diversas atividades médicas – terapias de curandeiros, rezadores, benzedores, parteiras, 

xamãs e feiticeiros –, as quais foram legitimadas pela população colonial. 

A escassez dos esculápios pelo território nacional se dava também porque os 

ínfimos médicos oficialmente habilitados na colônia, vindos de além-mar, se 

concentraram nas regiões mais populosas e atendiam às tropas portuguesas e àqueles 

que podiam melhor remunerar a consulta. As câmaras municipais pagavam pouco e não 

concediam incentivos aos doutores para que estes se deslocassem às localidades mais 

longínquas para atender a demanda da população colonial, a qual recorria amplamente a 

meios curativos diversos. 

No século XIX, entretanto, tais atividades terapêuticas passaram a ser 

perseguidas e restringidas. Isso porque, com a chegada da família real em 1808 – 

trazendo o “progresso” –, inicia-se um processo de organização de profissionais 

diplomados no país. A historiadora Tânia Salgado Pimenta (2004) mostra que entre 

1808 e 1828 existiam, além das autorizações para médicos, cirurgiões e boticários, 

havia também licenças para parteiras, sangradores e curandeiros. Contudo, com a 

extinção da Fisicatura-mor em 1828 – órgão do governo responsável pela fiscalização e 

regulamentação das atividades relativas às atividades terapêuticas – as funções relativas 

à inspeção da saúde pública passaram a ser atribuídas às câmaras municipais. A partir 

de então, os curandeiros e os sangradores foram desautorizados de curar legalmente e as 

parteiras foram subalternizadas aos “médicos oficiais”. 

Daí até 1830, uma série de episódios marca o início da institucionalização da 

medicina dita oficial, tais como a circulação de periódicos especializados e a criação da 

Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro – eventos que pontuaram ao governo quais 

práticas terapêuticas eram autênticas. Luiz Otávio Ferreira (2003), que estudou as 

revistas especializadas dos anos de 1830 a 1840, demonstrou que elas continham artigos 

que discorriam acerca dos perigos do misticismo nas práticas curativas e dos riscos que 

as fórmulas secretas podiam causar à saúde dos leitores. Havia textos também que 

ressaltavam a importância do médico diplomado e sua posição na sociedade. A ampla 
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circulação desses periódicos, segundo o autor, visava promover o apreço pela medicina 

que se instaurava a uma população reticente quanto a seu uso. 

A despeito de não possuírem mais licença para praticar seus ofícios, os 

terapeutas não-oficiais continuaram a desempenhar suas funções – ainda que sujeitados 

à penalizações previstas pela legislação portuguesa. Entretanto, aplicar tal legislação 

médica no Brasil era inviável, pois o sistema médico luso era ainda frágil e os terapeutas 

não-oficiais eram aceitos e requisitados pela população. Conforme Pimenta (2004: 70), 

nos oitocentos a medicina acadêmica era apenas mais uma entre as possibilidades de 

tratamento, não era a mais popular e não tinha força suficiente para monopolizar as 

terapias. Outro problema para se aplicar a lei se dava com as categorias. Os termos eram 

inexatos e podiam englobar terapeutas com práticas bem diferentes77, de tal modo que o 

aparelho burocrático não dispunha de meios suficientes para oficializar a legalidade da 

vastidão de cargos, nem para reprimir aqueles tidos como ilegais. 

Essa ainda branda situação legal dos ofícios não autorizados começou a ter 

mudanças em 1832.  Nesse ano, aqueles que ambicionavam implantar um novo modelo 

da prática da medicina – ato que ficou conhecido como “medicalização da sociedade” 

(Machado et al 1978) –, foram beneficiados com a transformação das Academias 

médico-cirúrgicas do Rio e da Bahia em Faculdades de Medicina. Este fato marcou o 

início do monopólio legal das artes de curar por parte dos médicos, os quais passaram a 

criticar seus supostos rivais, os “médicos populares”. Eliminando a concorrência, o 

espaço para instituir a medicina hipocrática e reconhecê-la como única legítima estava 

aberto, de forma que a exclusividade dos atos relativos à saúde foi paulatinamente se 

instaurando78. 

O início da República é apontado por André Mota (2006) como imperativo para 

que questões referentes à saúde pública e ao sanitarismo se coloquem em discussão na 

agenda das elites brasileira. O historiador discorre que foram criadas instituições 

médicas e sanitárias com a intenção de promover medidas de intervenção social. Tal 

                                                 
77 O curandeiro e o terapeuta popular, por exemplo, abarcavam, genericamente: “... os que baseavam o 
seu tratamento em crenças religiosas; ou conhecimentos acadêmicos adquiridos por meios de divulgação 
como folhetos, livros e periódicos; na experiência com ervas medicinais; ou na mistura dessas 
características” (PIMENTA, 2004: 69). 
78 Os princípios hipocráticos foram inseridos no Brasil pelos médicos portugueses e, com menor 
intensidade, pela medicina da colonização holandesa. O movimento contínuo dos esculápios, de idéias de 
higiene e de condutas terapêuticas, e manuais europeus, acabaram por assentar tais princípios no país. 
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política sanitária, diz o autor, tinha condutas coercitivas, como as vacinações 

compulsórias. A Revolta da Vacina, em 1904, é exemplo da tensão gerada pela carência 

de informação disponível à população. 

Igualmente, Paula Montero (2006), argumenta que foi mediante o processo de 

formação do Estado republicano que as leis penais e sanitárias – cujo objetivo era 

“disciplinar o espaço público” (Montero, 2006: 51) – efetivamente se impuseram. 

Sansões passam a ser aplicadas, os registros policiais extenuam-se de denúncias contra 

feitiçaria, os noticiários começam a alarmar a população e as legislações municipais 

iniciam efetivo controle sobre as práticas populares. Declarou-se uma verdadeira guerra 

contra o saber não-universitário dos médicos outrora legítimos, os quais representavam 

empecilhos entre o médico diplomado e a população. 

Conforme argumenta o filósofo Roberto Machado (1978), concomitantemente 

ao estabelecimento da medicina institucional como centralizadora das práticas de saúde, 

constrói-se a imagem do charlatão79, o qual deve ser combatido para que a medicina 

oficial se desenvolva. As práticas não-oficializadas foram então incluídas pelo primeiro 

Código Penal Republicano – vigente de 1890 a 1942 – entre “os crimes contra a saúde 

pública” 80, e medidas repressivas e sanções contra os promotores da charlatanice 

tornam-se regulares.  Assim sendo, a medicina legal se expande e se impõe, tornando-se 

projeto de “polícia médica”. 

A instauração do saber médico universitário – monopolizado e legitimado como 

o único verdadeiro81 – foi uma ação que se deu em todo o Ocidente. Desvinculando-se 

de um campo compartilhado com outros terapeutas, a medicina acadêmica procurava, 

com tais perseguições e imposições, se instalar em um quadro particular de saberes e 

práticas sobre o processo saúde/doença. Em certo sentido, é possível inferir que a 

criminalização de práticas curativas divergentes das dela fez parte do estabelecimento 

da República moderna, a qual criou leis e mecanismos reguladores para normatizar e 

                                                 
79 “... figura pejorativa ao nível moral, político e científico, o charlatão é o obstáculo que se tem de 
remover para que a medicina social se assegure o controle perfeito, interno à sua profissão e externo da 
sociedade.” (MACHADO, 1978: 213) 
80 Nos termos do Artigo 157, por exemplo, era crime: “Praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, 
usar de talismans e cartomancias, para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar cura de 
molestais curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade publica” (Coleção de 
Leis do Brasil).  
81 No sentido foucaultiano de verdade (FOUCAULT, 1972), que a considera sempre uma arena de 
disputa, na medida em que deter o estatuto da verdade é ter poder.  
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manter o cotidiano da sociedade civil regrado e em conformidade com os propósitos da 

elite emergente. Montero (2006) sustenta que, auxiliada pelas autoridades policiais, a 

jurisprudência nacional investigou os espaços públicos e privados, de maneira a 

classificar, disciplinar e tipificar criminalmente, quando fosse o caso, os hábitos e a 

rotina da população. 

Nesse contexto, surge a concepção de um médico “missionário”, o qual deveria, 

além de curar a população, intervir sobre a sociedade. Lília Moritz Schuarcz (1993) nos 

conta que, ao final do século XIX e início do século XX, o fracasso da nação era tido 

como corolário das doenças que assolavam o país e a sociedade era tomada tal qual um 

corpo doente, uma nação enfraquecida e carente de intervenção. Assim, os médicos 

tornaram-se não somente os responsáveis por evitar a disseminação das moléstias, mas 

também cabia a eles o encargo de fazer o planejamento urbano, separar a população sã 

da doente e administrar massivamente os remédios. 

Discorrendo sobre o assunto, Mota (2005) assinala que os médicos interferiam 

nos assuntos acerca do país, e não apenas no que dizia respeito à aspectos relacionados à 

saúde, mas em praticamente todos os âmbitos da vida social, pois a eles cabiam a 

responsabilidade pela transformação e futuro do Brasil. Fundamentando-se em uma 

esperança messiânica, havia uma crença em um progresso infinito que levaria o 

brasileiro à saúde absoluta por meio da eliminação gradual de todas as doenças do país 

totalmente medicalizado. A respeito do Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho – fundador da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 1912 –, Mota relata que o 

médico ponderava que a medicina era capaz de intervir na sociedade de forma a 

desenvolvê-la, pois as questões sociais eram de ordem fisiológica: 

Esse ideal somente será atingido quando os médicos forem parte 
ativa da solução de nossos problemas sociais, que, como todos 
os problemas sociais, são problemas de fisiologia – ciência 
básica de nossa profissão (CARVALHO, apud MOTA, 2005: 
176). 

No que concerne a essa conduta da medicina e dos médicos, o filósofo Michel 

Foucault (2001) nos ensina que nas sociedades capitalistas, a instituição consagrou-se 

em uma medicina social. Isto significa dizer que, no campo das relações sociais, a 

intervenção normativa da saúde se ampliou sob a égide do capitalismo. A partir da 

apropriação dos saberes – e investidas de poder, ou do bio-poder – as ações de 
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assistência médica incidem sobre os corpos, aplicando-lhes as tecnologias do social de 

maneira a discipliná-los, regularizá-los e potencializá-los como força produtiva. O 

investimento sobre a saúde, sua valorização e gestão foram imperiosos naquele momento 

para a solidificação do capitalismo burguês importado ao Brasil e à praticamente toda a 

civilização. 

Paralelamente à ascensão da elite brasileira ao poder político, emerge também 

sua preocupação com as condições sanitárias da população, vislumbrando nela um fator 

de tensão social e de degradação da força de trabalho. A saúde como elemento 

indispensável ao desenvolvimento do país se deu na medida em que havia a necessidade 

de uma adequação da massa aos processos econômicos, de maneira a garantir as 

relações de dominação. Então, o Estado é chamado a intervir sobre as condições de 

saúde, de maneira a evitar a deterioração da capacidade reprodutiva e produtiva da força 

de trabalho, tendo sempre por norte a preservação do sistema. 

Desta feita, o poder público deveria zelar pela saúde da população e este cuidado 

foi ampliado a todos os aspectos da vida social. Como componente da nova tática 

político-econômica, impõe-se pensar a população, registrá-la, controlá-la. Ocorre, 

enfim, uma disciplinarização da biomedicina pelo Estado e um correlativo papel de 

controle atribuído a ela sobre a vida social. Deste modo, a organização do poder sobre a 

vida efetivou-se em uma série de intervenções e mandos: “uma bio-política da 

população” (FOUCAULT, 1999: 131). Isto é, a biomedicina respaldada pelo Estado, 

exerce função disciplinadora e normatizadora da sociedade e ambos possuem papel 

fundamental na conservação da ordem social vigente. 

 Em outros termos, como explicam Maria Cecília Donnangelo e Luiz Pereira 

(1979), a medicina se estrutura pela dinâmica política e é variável de acordo com a ação 

do Estado: “Há, portanto, convergência espontânea e profundamente arraigada entre as 

exigências da ideologia, política e as da tecnologia médica” (DONNANGELO & 

PEREIRA, 1979: 18). Influenciados por Foucault, os autores apontam que o corpo 

passou a ser adestrado, ampliado em suas aptidões, exaurido em suas forças visando sua 

utilidade e docilidade.  A saúde dos indivíduos foi assegurada por procedimentos de 

poder caracterizados pelas disciplinas anátomo-políticas do corpo humano 

(FOUCAULT, 1999: 131) e integrada à eficazes sistemas de controles econômicos e 
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político-ideológicos. A sociedade assim medicalizada e normatizada, seria facilmente 

controlada por aqueles que instituíram tal norma. 

Com o cenário acima delineado, Madel Luz (1988) diz que a ciência moderna 

foi tomada como figura de ordenação do mundo – função esta cabível anteriormente à 

religião – e concebida e solidificada como forma socialmente privilegiada e 

institucionalmente legitimada de produção de verdades (LUZ, 1988: 31). Contudo, para 

tanto, a ciência teve que “... ‘negar’ socialmente o sujeito humano e ‘neutralizá-lo’ 

epistemologicamente, criando condições históricas para (...) naturalizá-lo, torná-lo coisa 

passível de intervenção, de transformação, de modelação, de produção” (idem: 26). 

Frente ao advento da medicina bacteriológica, essa negação do sujeito se acentua 

e a prática médica se conduz aos limites do orgânico. A medicina se desenvolve como 

campo de saber científico marcado por sucessivas transformações decorrentes do 

avanço das ciências biológicas82, instaurado-se como um discurso sobre objetividades, 

que institui a doença e o corpo como motes de enunciados positivos. A microbiologia, 

por conseguinte, atendo-se a métodos explicativos unicamente biologicistas, 

demonstraria a existência de uma ordem universal regida por leis naturais que seriam 

determinantes no surgimento de doenças83. Tal concepção naturalizante encobriu a 

natureza concomitantemente biológica e social da doença, depreciando esta última em 

favor à primeira84. 

Ao final do século XVIII e início do XIX, concomitantemente à crescente busca 

por elucidações racionais em relação à cura, procede-se uma diminuição do recurso às 

explicações sobrenaturais e o discurso da biomedicina, “um discurso técnico que se 

separava cada vez mais da visão de magia, demônio, bruxaria, feitiçaria” (OLIVEIRA, 

1985: 21) reformula os conceitos de saúde e doença. A doença passa a ser tributária de 

conseqüências exclusivamente naturais e, como tal, somente fatores naturais poderiam 

desencadeá-la. Conseqüentemente, interferências sobrenaturais ou extraterrenas foram 

excluídas da investigação etiológica e também da solução terapêutica. Assim, foi 

                                                 
82 Ainda são parcas as análises que superaram essa perspectiva e repensam a medicina como um campo 
de técnicas, saberes e práticas no qual as explicações científicas e tecnológicas são fundamentais, porém 
não exclusivos ao campo. 
83 Nelson Fillice Barros (2008) analisa que a notoriedade hegemônica da prática biomédica se deu a partir 
da bacteriologia e ganhou forças após a Segunda Guerra Mundial, quando ocorreu o advento da 
tecnologia terapêutica e diagnóstica. 
84 A conseqüência disso na atualidade é a progressiva inaptidão das ações de assistência à saúde de se 
mostrarem sensíveis às necessidades das pessoas (CAMARJO Jr. et al, 2006). 
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preciso desmitologizar e desdivinizar a doença, naturalizá-la para nela interferir com 

objetividade, objetificando a ela e ao doente85. 

Neste processo institucional, o “obscurantismo pré-hipocrático”, subscrevendo 

aqui François Laplantine (LAPLANTINE, 2004: 215), é superado pela racionalização e 

objetificação das desordens que acometem o ser humano, em uma orientação 

gradativamente mais empírica. Laplantine ilustra este processo ao citar a obra do 

psiquiatra Henry Ey. Em Naissance de la médecine, Ey evidencia todas as dificuldades 

dos médicos em “exorcizar” a doença da esfera mágico-religiosa, em separar o 

“conhecimento científico” – o Saber Real – daquilo que considera mitologia. O autor 

afiança que: 

A verdadeira Medicina se separa da falsa, ou mágica, ou 
mitológica, ou sacerdotal, pseudomedicina, da mesma forma que 
a doença real deve ser distinguida da doença imaginária (...). O 
advento da medicina consiste na desmitificação dessa parte do 
Mal que, na antimedicina, mitologizava a doença (EY, apud 
LAPLANTINE, 2004: 215). 

Ey denomina “progresso da ciência” a emancipação com relação às crenças 

metafísicas, especulações psicológicas e filosóficas e, também, a emancipação com 

relação ao social. Tal “progresso” opera com construções de uma série de oposições, as 

quais consistem, fundamentalmente, em uma dicotomização etnocêntrica e hierárquica 

de categorias – simbólico/empírico, sociomedicina/biomedicina, saber mitológico/saber 

objetivo, rituais/técnicas médicas, social/orgânico, mal ou desgraça/doença – na qual o 

segundo termo do par seria sempre superior ao primeiro. 

Semelhante visão de linearidade sucessória de pensamento é bem conhecida da 

história da antropologia. Apesar das diferenças na abordagem, pode ser localizada 

também em James Frazer (1982), consoante o qual haveria um desenvolvimento que 

conduz a magia à religião e esta à ciência. Na concepção de Frazer, a magia seria 

anterior à religião devido à sua simplicidade frente às complexas reflexões especulativas 

e contemplativas religiosas86. Todavia, o autor propõe que a religião era um retrocesso 

                                                 
85 Foi a partir da epistemologia mecanicista que a noção de corpo surgiu individualizada do cosmo. 

 
86 Ainda que a teoria evolucionista de que o simples precede historicamente o complexo tenha 
predominado na passagem do século XIX ao século XX, atualmente ela está desqualificada e o que se vê 
é uma tentativa de compreender os diversos sistemas existentes em sua singularidade. Não obstante, as 
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em relação à magia e via esta última como mais próxima da ciência do que aquela. Isso 

porque, na magia, a natureza não é regida por divindades transcendentais com poderes 

superiores aos do homem – como o é na religião –, mas por leis mecânicas passíveis de 

manipulação humana, sem que haja necessidade de mediações divinas. No caso 

religioso, contrariamente, a vontade absoluta está delegada aos deuses, de maneira que a 

interferência nela ocorre unicamente por meio de orações. 

Max Weber (1997), por seu turno, alegou que o advento da modernidade teria 

promovido um processo de secularização – a individualização das esferas em relação à 

sua fundamentação religiosa – que teria feito com que, no fluxo da história, a religião 

perdesse seu caráter hegemônico e centralizador de sentidos. Nesses termos, a religião 

deixa de ter um caráter universal e passa a ser uma das distintas e numerosas 

interpretações de vida que o sujeito tem a seu dispor. Ou seja, não é somente a religião 

que define ou expressa o “sentido global da vida coletiva” (SANCHIS, 1995), mas é na 

sua articulação com as outras esferas da vida social que o indivíduo interpreta e atribui 

significado às coisas. No presente caso, propus que uma das possíveis articulações se dá 

entre as esferas curativas biomédicas e religiosas. 

O sociólogo alemão afiançou que a ciência conquistou o mundo secular e 

moderno, retirando dele a metafísica e promovendo uma tensão entre os âmbitos 

religiosos e científicos. Essa sociedade racional teria eleito a ciência como motriz do 

pensamento e desprovido o mundo de qualidade sagradas. Nos dizeres de Peter Berger, 

Essa realidade tornou-se, tanto no pensamento quanto na ação, 
receptiva à penetração sistemática e racional, que associamos à 
ciência e à tecnologia modernas. Um céu onde não há mais 
anjos está aberto à intervenção do astrônomo e, eventualmente, 
do astronauta. (BERGER, 1985: 125) 

E, uma vez que da perspectiva weberiana, é a religião que atribui sentido ao 

mundo, este estaria desencantado e incapaz de produzir qualquer sentido transcendental. 

Entretanto, como expusemos no capítulo precedente, a separação radical entre as duas 

categorias, ciência e religião – ao menos no que tange aos procedimentos terapêuticos –, 

não existe da forma como foi evidenciada por Weber. E ainda que persistam tensões 

                                                                                                                                               
contribuições desse autor e de outros do mesmo período são  inegavelmente importantes para as ciências 
humanas. 
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entre elas – tal como parecem crer os analistas que sustentam seu antagonismo –, 

demonstramos com a etnografia a existência de conciliações. 

Em certo sentido, essa possibilidade de conciliações advém do secularismo – 

estimulado pelo ascetismo protestante – pelo qual passou o mundo ocidental. A partir 

desse evento, as opções de entendimento das coisas se ampliaram, de modo que o 

tradicionalismo religioso deixa de ser uma verdade imutável87. Ou seja, o real é 

dinâmico, posto que passível de se alterar. Mas a desinstitucionalização da religião não 

significa dizer que houve uma diminuição de sua importância ou de seus valores tácitos; 

muito menos expressa que ela não se faz mais presente na vida das pessoas. Ocorreu, 

sim, uma modificação na instituição religião, a qual deixou de ser entidade construtora e 

ordenadora de sentido no mundo (ALMEIDA & MONTERO: 2001). 

E, conduzida à vida privada, ela se articulou com outras esferas sociais e 

contribuiu para a participação dos atores na sociedade. Esse maior envolvimento dos 

sujeitos nas atividades refletiu também na sua dinâmica com a própria religião, que fez 

com estes estabelecessem “práticas religiosas identitárias” (SANCHIS, 1985: 88-89) 

em conformidade com suas idiossincrasias. Pierre Sanchis pontua que é a partir do 

indivíduo e em torno dele – de suas aspirações, experiências e necessidades – que idéias 

e convicções religiosas serão construídas. 

Essa identidade religiosa em construção está presente nas entrevistas de maneira 

intensa. A maioria dos entrevistados relatou freqüentar mais de uma denominação ou 

praticar certos rituais de outras tradições religiosas. Porém, essa revelação geralmente 

era feita somente ao final das gravações e em um tom quase confessional. Na entrevista 

estruturada (anexo III), por exemplo, dos quinze interlocutores, somente Daiane afirmou 

possuir duas religiões – o catolicismo e o candomblé –, bem como Nino, que contou ser 

filiado ao candomblé – ele é pai-de-santo – e à igreja batista. 

No mais das vezes, os interlocutores só mencionavam a conciliação de doutrinas 

quando perguntava a eles a respeito dos rituais de cura que empregavam da terapia 

religiosa. José, por exemplo, é adepto ao catolicismo – “sou feliz de ser católico” –, mas 

                                                 
87 Importante ressaltar que, conforme argumenta Montero (2006), a secularização não se constitui 
somente de uma “retração religiosa”. Trata-se se um processo que diz respeito também a uma sociedade 
mais individualizada, de um Estado que interfere menos nas questões morais e de uma intelectualidade 
mais racionalizada. 
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relatou estar “com uma vontade louca de conhecer a doutrina dos evangélicos e ir aos 

dias de cura”. Em outras narrativas, a presença de elementos de outra denominação 

aparecia somente na feitura de certos rituais, pois não havia uma adesão institucional. É 

o caso de Francisca, espírita kardecista que contou assistir diariamente aos programas 

da igreja mundial. É a situação também de Bruna – de maneira inversa a de Francisca – 

que, embora tenha se denominado evangélica da igreja mundial, coloca “de noite a água 

para fluidificar”, prática usual dos kardecistas. 

Helena, por seu turno, discorre que o caráter processual de interpretações, isto é, 

a possibilidade de transitar por religiões distintas, a deixou tão confusa, que em seu 

depoimento expôs não estar freqüentando nenhum espaço institucional no momento. 

Relata que mantém as práticas rituais em casa – ler a bíblia, orar –, pois tem confiança 

em Deus, “independente da religião”, mas pontua sua indecisão. Tal foi sua descrição: 

 

Sempre fui católica. Só que aí fiquei doente e o povo onde eu moro é todo mundo evangélico. Aí 

sabe quando você fica assim... E agora o que eu sou? O que eu quero ser? Ainda não sei (ri). 

Uma coisa eu tenho certeza: eu confio em Deus independente de religião. Ultimamente eu estou 

só lendo minha bíblia em casa, orando e conversando com Deus, mais nada. Não vou a nenhum 

templo religioso, porque estou assim, meio confusa. 

 

Esse sujeito que assume o controle de sua vida social – não sem dificuldades e 

incertezas, como no caso de Helena –, possui uma forma subjetivada de experiência 

religiosa. Segundo Ronaldo Almeida e Paula Montero (2001), a existência de uma 

pluralidade de religiões na atualidade – conseqüência provável de sua fragmentação 

institucional – possibilita que as pessoas circulem intensamente pelas numerosas 

alternativas religiosas. Há uma “disposição religiosa” perante o mundo a qual permite o 

“trânsito” dos sujeitos pelas religiões, bem como o manejo de seus símbolos e 

significados disponíveis. Isto é, não há tanto um aprofundamento, num sentido mais 

convencional, de vínculo a uma religião. Sua função institucional é diminuta e o que se 

vê é a busca de um sentido religioso da vida, ao invés de uma “verdade” objetiva e 

absoluta tradicionalmente imposta. 

Em outro estudo, Montero (2006) salienta que o campo religioso brasileiro, além 

de heterogêneo, é marcado por uma desfiliação organizacional promotora de um fluxo 
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entre as religiões. Nesse processo, ocorrem transferências e articulações das idéias e 

códigos religiosos agenciados por seus adeptos, que os manipulam de maneira a dar 

sentido à experiência idiossincrática. Há, pois, uma plasticidade religiosa que não 

permite mais falar em campo da Religião, mas sim, de campo da religiosidade. 

E essa religiosidade não se constitui somente de religião. Ela é tanto uma 

maneira de pensar quanto de agir. Trata-se de elaborações, práticas, rupturas, 

deslizamentos, conversões, experiências, experimentações e trajetórias. Seguramente, 

certos princípios, cultos, rituais e crenças se conservaram, porém, despossuídos da 

autoridade de arranjar o conjunto das relações sociais organicamente. E, na ausência da 

obrigação de recorrer a essa filosofia anteriormente hegemônica, Pierre Sanchis afirma 

que: 

...são diversas as maneiras de aderir a consensos 
institucionalmente criados, de conceber seu pertencimento a 
estes coletivos, de partilhar estas visões de mundo e de fazer sua 
a orientação destes ethos; são várias as modalidades de crença 
nestas significações e nestes poderes; diferem (...) os modos, 
exclusivos ou múltiplos (...), de afirmar, distinguir e/ou 
combinar estas identidades, de jogar com a própria diversidade 
que caracteriza tais modos, seja assumindo sem matizes uma 
posição estável, exclusiva ou compósita, seja tateando num 
itinerário só, ou ainda simplesmente procurando um horizonte, 
através de mil caminhos sucessivos ou simultâneos. Níveis 
vários de diversidade que se reduplicam, cruzando-se. 
(SANCHIS, 2001: 12). 

Dito de outra forma, são os próprios fiéis, atores e agentes sociais, que 

conduzem suas experiências e práticas religiosas. E, como tentamos demonstrar, essa 

manipulação se amplia também aos códigos da biomedicina, pois os indivíduos que 

utilizam ambos os tratamentos – biomédicos e religiosos – articulam os símbolos de 

cada solução terapêutica para garantir sua eficácia, ou seja, a cura no sentido lato 

explicitado anteriormente. 

A sociedade contemporânea não admite mais centralidades ou cristalização de 

estruturas, ela é caleidoscópica, plural, multiforme. Vivemos no tempo da 

experimentação, no qual as diversas vivências de significado são apreendidas e 

manipuladas e no qual o sujeito-bricoleur encontra-se criativamente aberto à pluralidade 

indefinida de experiências. Mas é preciso uma ressalva. Ainda que a moderna sociedade 

se proclame laica, as religiões atuam ativamente em diversas esferas sociais. Mesmo 



114 

porque, seria pretensioso assumir que houve, ou há, uma separação institucional 

completa e perfeita entre igreja e Estado. A discussão de Marcos Pereira Rufino (2006) 

sobre o Cimi – Conselho Indigenista Missionário – é ilustrativa desse ponto. O autor 

demonstra que este aparelho institucional vinculado a Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB), quando no debate da inculturação, preocupou-se em salientar o 

sentido religioso de suas ações junto aos indígenas afirmando que a dimensão religiosa 

atravessaria todos os aspectos culturais e que, em decorrência disso, é fundamental 

considerá-la quando o assunto se dá nos âmbitos da saúde, educação, economia, 

política, auto-sustentação, etc. (RUFINO, 2006: 269). É exatamente a maneira que os 

interlocutores demonstraram proceder: articulam sua religiosidade ao seu tratamento, à 

manutenção de sua saúde e vida. 

Assim, um declínio das religiões e das religiosidades não aconteceu e, creio eu, 

dificilmente acontecerá. Afinal, a experiência religiosa – como corroboram as 

evidências desta pesquisa – mantém-se nas manipulações dos fiéis, a partir das quais as 

crenças são constantemente atualizadas. Além disso, “o impulso religioso, a busca de 

um sentido que transcenda o espaço limitado da existência empírica neste mundo, tem 

sido uma característica perene da humanidade.” (BERGER, 2001:19). 

 

5.2 – Certas semelhanças  

A religião é um dos temas fundadores da antropologia e ainda hoje se constitui 

como objeto priorizado da análise antropológica. Durkheim (1989) mesmo já havia 

demonstrado como os sistemas religiosos sobrepujam o âmbito das questões 

propriamente religiosas e, segundo ele, uma sociedade fundada em outra coisa que não 

uma espécie de “religião” seria irrealizável enquanto sociedade, dada sua propriedade 

de promover coesão social. Entretanto, ainda que seja um autor clássico dos estudos 

sobre religião, há que se ponderar certas restrições à suas interpretações na atualidade. 

Durkheim trata da religião enquanto representação social – categoria do pensamento, 

pela qual uma sociedade elabora e expressa sua realidade – que está em relação com 

outras esferas da sociedade e cujo principal objetivo seria o de promover coesão social. 

As representações sociais têm características de fato sociais e possuem existência 

própria, isto é, são exteriores ao indivíduo. O autor postula que é a sociedade que se 



115 

impõe absoluta aos indivíduos, por meio de normas sociais que, passivamente, são 

incorporadas e seguidas por eles, de forma consciente ou não. Ou seja, a estrutura social 

é tomada como uma “forma” que estabelece as relações ocorridas em seu interior, e o 

indivíduo seria por ela condicionado. 

Como extensivamente pontuamos nessa dissertação, semelhante imposição não 

se sustenta mais e o que se vê é um sujeito agente capaz de gerir suas vontades. A 

despeito disso, seria inconseqüente desprezar as importantes contribuições teóricas deste 

autor, sobre as quais se sustentam ainda hoje as Ciências Sociais. Recorro a esse 

clássico para iniciar meu argumento. De acordo com o Durkheim, todas as instituições 

são dela oriundas, posto que os aspectos principais da sociedade começaram por ser 

aspectos múltiplos da religião. Os primeiros sistemas de representação produzidos pelo 

homem acerca do mundo e de si mesmos seriam de origem religiosa; as categorias 

fundamentais da inteligência, tais como as noções de tempo, espaço, personalidade, 

gênero, etc., “nasceram na e da religião, são produto do pensamento religioso”. 

(Durkheim, 1989: 38) 

Radicalizando a perspectiva durkheimiana, é possível indagar tanto as origens 

religiosas da biomedicina quanto questionar qualquer pensamento unidimensional ou 

linear – e, por conseguinte, evolucionista e hierárquico – das análises dessa forma de 

pensamento. Com esse ponto em vista, recuperarei neste item alguns autores e 

pincelarei suas principais contribuições a respeito dos aspectos religiosos influentes à 

saúde e aos argumentos desta pesquisa.  Também serão contempladas algumas obras 

que versam sobre as relações entre as duas soluções terapêuticas aqui consideradas, 

evidenciando certas similitudes entre elas. 

Durante muitos séculos a separação corpo/alma, espírito/matéria inexistia e “as 

atribuições religiosas confluíam com as curativas e as funções de sacerdote e médico 

integravam-se numa só pessoa” (CABRAL, 1950: 20 apud LOPREATO, 1999: 43), de 

forma que nos tratamentos coexistiam a experiência e a crença, o natural e o 

sobrenatural. Os curadores eram cercados por uma aura mítica e dotados de uma 

reputação que os considerava sagrados. Os pajés e xamãs, por exemplo, possuem 

atribuição de uma espécie de médico que opera a partir do encontro com “seres de outro 
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mundo” 88. Também os padres da Companhia de Jesus eram conhecidos como “médicos 

do corpo e da alma” (RIBEIRO, 1997: 98) dos povos por eles catequizados. Esses 

religiosos prestavam assistência durante as epidemias, medicavam os doentes, cuidavam 

de feridas, de dores de cabeça e até mesmo realizavam cirurgias urgentes. 

E não eram somente os religiosos que eram agraciados pelo dom divino na 

formulação de suas medicinas: alguns médicos, tais como Curvo Semedo, diziam ter 

inspiração de Deus no preparo de seus fármacos, os quais operariam milagres e curas 

imediatas89. Márcia Ribeiro (1997:43) evidencia este fato, pois afirma que no Brasil-

colônia os tratados de medicina discorriam a respeito de forças extraterrenas que 

atuariam no corpo e na doença, bem como versavam acerca do uso de mezinhas e das 

“fórmulas secretas”, tão comuns às “terapias populares”. 

Tais questões foram anteriormente analisadas pelo antropólogo e médico 

britânico, William H. Rivers, precursor no estudo da medicina das culturas não-

européias, à época denominadas de “primitivas” 90. Uma contribuição bastante 

importante do autor foi considerar a investigação etiológica como fundamental para a 

compreensão da percepção da doença, bem como de seu diagnóstico e tratamento – 

consideração esta que influenciou importantes pesquisas posteriores91. Mediante dados 

coletados durante sua pesquisa de campo – em sua maior parte realizada na Melanésia e 

na Nova Guiné –, Rivers (1979) inferiu que a medicina “primitiva” era 

fundamentalmente mágica ou religiosa e daí propôs que ela seria uma instituição social 

integrada com outras feições culturais. Por essa razão, afirma que para compreender 

suas práticas é preciso verificar de que forma o sistema médico se integra à cultura mais 

abrangente. 

                                                 
88 A cura xamânica será pormenorizada em momento posterior. 
89 Este médico, contudo, é muito discutido pelos historiadores da Medicina, alguns dos quais o acusam de 
se ter desviado de métodos rigorosamente “científicos” para se entregar a superstições. A respeito da vida 
e obra deste inventor de remédios, consultar Maria do Sameiro Barroso, disponível em 
triplov.com/letras/maria_do_sameiro/curvo_semedo/index.htm 
90 Entretanto, cabe a ressalva de que Rivers escreveu sob a égide evolucionista e, por isso, foi durante 
certo tempo influenciado por essa teoria. Para ele, a medicina “primitiva” era de qualidade inferior à 
medicina “científica”. O canônico método antropológico de comparação entre as culturas estabeleceu, 
através do modelo evolucionista, a primazia dos valores culturais ditos ocidentais, considerando outras 
formas de representação e organização situadas em estágios subalternizados da etapa alcançada pela 
“civilização”. 
91 Para citar algumas, há as de Victor Turner (1968) e Evans-Pritchard  (2004), que refletiram sobre as 
maneiras de pensar a magia e a feitiçaria, os rituais, os símbolos e as estruturas de sociedades 
africanas.Mais recentemente, Andras Zempléni (1994) tratou do tema. 
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A concepção do autor de medicina como um sistema interligado à cultura – e 

não como um fenômeno à parte – é um princípio basilar à Antropologia da Saúde e está 

presente no trabalho de alguns profissionais da área – conquanto ter sido, durante algum 

tempo,  subjugada por noções alicerçadas no biocentrismo. Nos estudos de Esther Jean 

Langdon (1995), por exemplo, a discussão sobre a dimensão sociocultural do processo 

saúde/doença é capital. A autora argumenta que, ao longo de toda a biografia da 

medicina ocidental, houve menosprezo e repressão aos sentidos sociais da doença. Há, 

por conseguinte, um privilégio das explicações biomédicas que, em seu sensu strito, 

concentram-se na fisiologia – os estudos científicos segundo os quais a doença é 

concebida como um fato biológico universal. 

Langdon pontua, contudo, que nos últimos anos a relação entre saúde/doença e 

cultura tem sido repensada e surge uma proposta diferenciada ao modelo (hegemônico) 

biomédico. Segundo expõe a autora, os debates mais recentes da Antropologia, da 

Epidemiologia e da Saúde Coletiva – e também os estudos psicológicos que lidam com a 

noção de doença psicossomática – consideram o processo saúde/doença, não apenas 

como um episódio puramente biológico, mas como um fenômeno complexo, produto da 

dimensão cultural em que os fatores psicológicos e socioculturais são igualmente 

determinantes. Nesse sentido, a epidemia de HIV/Aids é emblemática, posto que 

relaciona a pessoa  afetada com o contexto em que ela está inserida, isto é, considera as 

relações pessoais que o indivíduo promove com  esferas diversas da sociedade. 

Nessa perspectiva, a doença se caracterizaria pela co-ocorrência ou interação das 

realidades psicológicas, biológicas e sociais, de modo que o binômio saúde/doença seria 

uma construção social ou individual mediada pelo universo simbólico92. A enfermidade 

não teria uma condição estática, mas seria um processo experienciado, uma situação 

vivenciada individualmente, cujo significado é subjetivamente construído e manipulado, 

mas em conformidade com a coerência de cada sistema cultural93.  

Essa concepção se aproxima da abordagem de Laplantine (2004), segundo o 

qual as interpretações patogênicas e terapêuticas variam social e individualmente. 

                                                 
92 Para a noção de saúde/doença como uma construção social, ver Young (1982), segundo o qual cada 
cultura possui suas concepções de doença, além de regras para confirmar diagnósticos e legitimar 
resultados. 
93 Essa compreensão é particularmente interessante aos argumentos aqui expostos, pois contempla a prática 
dos interlocutores em sua lógica de ação no que tange às terapias.  
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Porém, influenciado pelo estruturalismo levistraussiano, o antropólogo trabalha com a 

idéia de que as sociedades possuem diversas fontes produtoras de representações sobre 

saúde/doença, sobre as quais é possível delinear constâncias e permanências 

socialmente significativas ou “invariantes da experiência mórbida” (LAPLANTINE, 

2004:11). Considerando que a sociedade atual possui vasta pluralidade etiológica, o 

autor se propõe a evidenciar a amplitude dos sistemas médicos disponíveis, esmiuçando 

mais detidamente as práticas curativas religiosas. 

Ele pontua que as funções biomédicas e as religiosas apresentam consonâncias 

em suas práticas, discursos, linguagens, ideologias, ações terapêuticas e rituais. 

Subscrevendo sua tese, a biomedicina, em sua tentativa de “salvar” o ser humano ao 

retirar as doenças que o aflige e desarraigar moléstias da sociedade, se aproxima do 

discurso religioso da salvação. Aliás, Laplantine diz ser central na relação medicina-

religião o fato de os médicos a exercerem como um “sacerdócio”, um dom divino. 

Lidam com a vida (e com a morte) das pessoas como verdadeira “missão salvadora”. 

Inclusive, cabe aqui a observação de que a raiz etimológica indo-européia de san 

(= conservação de si mesmo) deu origem a sanitas (= saúde) e salvatus (= salvação) 

(LAPLANTINE, 2004: 214). E as semelhanças vão além da origem das palavras: o 

discurso médico, que em teoria é objetivo e destituído de qualquer pressuposto 

religioso, deve procurar promover – segundo recomendação da Organização Mundial de 

Saúde – um “estado de completo bem-estar físico, mental e social”, em suma, 

promessas tradicionalmente feitas por diversas instituições religiosas. De maneira 

recíproca – como indiquei precedentemente em outro capítulo –, o discurso religioso é 

capaz de promover, por meio da orientação de conduta do fiel, além da salvação da 

alma, a restauração do corpo, ou seja, a saúde. 

No Brasil, igualmente acentuando as semelhanças das práticas curativas aqui 

contempladas, Loyola (1984) evidencia que o discurso religioso é também terapêutico, 

uma vez que aconselha as pessoas a buscar a religião para se tratar de doenças. As 

sessões de cura existem em várias denominações e, cada vez mais, seus líderes se 

organizam em atividades voltadas para alcançar a cura dos fiéis, terapias eficazes para 

os que nela acreditam. Isso não significa, contudo, o abandono da solução biomédica – 

tal como confirmaram os interlocutores desta presente pesquisa – visto que, segundo 

Loyola, há uma interface entre religião e biomedicina. Ou seja, ciência e fé são co-
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participantes no percurso da cura na medida em que há um recurso concomitante aos 

dois sistemas de tratamento. Na pesquisa da autora, porém, diferentemente do caso aqui 

apresentado, as duas terapêuticas estabelecem uma relação de complementaridade: 

A fé e o dom não se opõem ao conhecimento médico, mas, de 
certa maneira, se superpõem a ele, constituindo um 
complemento da prática médica. São forças que se devem unir 
no combate ao mal; assim, ao mesmo tempo em que se faz apelo 
aos cuidados de um médico para afastar as causas da doença, 
solicitando, o mais ostensivamente possível, o perdão de Deus, 
celebra-se também esse poder. (LOYOLA, 1984: 80-81) 

A noção de complemento aparece também no estudo de Paula Montero (1985). 

Em pesquisa realizada em terreiros de umbanda, a autora tenta decifrar as razões pelas 

quais persistem as curas mágicas em nossa sociedade de tecnologias tão sofisticadas. 

Sua hipótese é a de que a “cultura dominante” e a “cultura popular”, como as denomina, 

não são totalmente antagônicas, pois, tanto uma como outra possuem um sistema de 

valores semelhantes. Porém, diz que a “medicina popular” age nos interstícios da 

“medicina oficial” “insinuando-se pelas frestas vazias que se abrem no interior desse 

sistema hegemônico”. E a eficácia religiosa se definiria nestas lacunas não preenchidas 

pela biomedicina, “pois a necessidade de sua atuação, procura definir competências 

diferenciais e complementares.” (MONTERO, 1985: 254) 

Seguindo esse raciocínio, a autora propõe que as terapias de uma e de outra 

solução operariam paralelamente e a legitimidade da interferência mágica se daria onde 

a compreensão e a técnica biomédicas não conseguem intervir. Esta hipótese, pois, 

sugere que há limites estabelecidos para a atuação das terapias curativas da religião: “... 

o discurso mágico não pode ser auto-referente: sua eficácia se define em função do que 

ela pode, a mais ou a menos, do que a Medicina oficial.” Na situação aqui investigada, 

a proposição é dessemelhante na medida em que a terapia religiosa não age (somente) 

onde há ausência da prática médica, ou seja, no substrato espiritual. Ela é igualmente 

atuante nos corpos dos sujeitos. 

Em termos bem gerais, é aceitável dizer – e o fiz no capítulo terceiro – que a 

religião visa a (re)formar física e moralmente o adepto. Essa possibilidade se dá na 

medida em que muitas religiões consideram o sujeito em sua integralidade, isto é, o ser 

humano seria um todo físico-moral. Seguindo este raciocínio, as disposições morais do 

indivíduo se condicionam mediante as circunstâncias físicas, da mesma forma que as 
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disposições físicas podem se modificar por motivos morais adversos. As causas físicas e 

morais, portanto, se entrelaçariam em seu interior e seriam responsáveis por seu 

comportamento. E a religião, ao passo que guia o fiel pelo “caminho correto” e 

propende instituir um estado de equilíbrio entre esses dois aspectos inseparáveis, ajusta 

os exageros que este possa vir a cometer e o “(me) salva de corpo e espírito.” (Samuca) 

Portanto, tendo em vista os argumentos expostos acima que pontuam certas 

semelhanças entre biomedicina e religião, no que diz respeito às terapias, não seria 

razoável postular a permanência de um conflito inconciliável entre as duas esferas. 

Deste modo, a assunção weberiana de outrora não pode mais ressoar de forma tão 

contundente na contemporaneidade. Contudo, é fundamental observar que, apesar da 

homologia, é preciso ter o cuidado de não reduzir uma à outra, correndo o risco de 

perder as especificidades de cada qual. É importante ter em mente que estamos 

trabalhando com sistemas e ontologias irredutíveis. Dito de outra forma: são duas 

agências passíveis de atuar concomitante e conjuntamente, ambas com o objetivo de 

obter cura, que podem conter algumas similitudes terapêuticas, mas cada qual no 

interior da especificidade de seu sistema. Quando indaguei à Bruna sobre sua 

manipulação terapêutica, ela refletiu bastante antes de responder e ponderou que, ao 

mesmo tempo em que diferentes – “um atua com a fé e o outro com a ciência” –, as 

soluções são parecidas, pois objetivam o mesmo fim, qual seja, a cura: 

 

Toda semana tem a campanha de cura lá na igreja, eu vou, participo. Aí eu faço o pedido de 

intenção e coloco lá na urna, pedindo a cura. Porque fé é tratamento, então eu tenho fé e o 

Senhor vai me tratando... Do mesmo jeito eu venho toda semana aqui no CRT na acupuntura, 

que é o médico que faz, não é qualquer um. Aí enquanto ele coloca as agulhas, eu vou pedindo 

que a ciência me ajude. Então eu acho que é parecido, porque a intenção é a mesma. Mas é 

diferente, porque um atua com a fé e o outro com a ciência. 

 

Assim, Bruna pontuou que segue um tratamento semanal em sua igreja, na 

“campanha de cura”, ao mesmo tempo em que realiza um procedimento no serviço de 

saúde, o CRT. Para ela, sua fé é um tratamento – “eu tenho fé e o Senhor vai me 

tratando” – assim como a acupuntura, ciências de agulhas que enfatiza ser realizada por 

um médico. Semelhantemente, Francisca pontua que não estabelece diferenças entre os 

medicamentos anti-retrovirais e a água fluidificada pelos “espíritos superiores”, a qual 
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considera igualmente um remédio. Dessa forma, diariamente se medica com os 

alopáticos e com a água “encantada”: 

 

Eu não coloco diferença entre os tratamentos, sabe? Porque à noite eu deixo a água 

fluidificando, deixo lá meu copo para os espíritos superiores benzerem aquela água. No dia 

seguinte, na hora de tomar os anti-retrovirais, eu pego a água, mentalizo coisas positivas e 

tomo a medicação. E ela própria funciona como um remédio... encantado, mas um remédio. 

 

Dos depoimentos de Bruna e Francisca, pode-se ponderar que para aqueles que 

fazem uso das duas soluções, suas ações não seriam concorrentes nem apresentariam 

incongruências entre si. Ao invés disso, ambas as partes seriam integrantes de um 

mesmo processo, cujo propósito é alcançar a cura. E, na sociedade atual, notadamente 

alicerçada no sujeito, os pacientes-fiéis que transitam pelas diferentes terapias 

manipulariam e organizariam, a seu modo, os códigos de cada uma das agências para 

promover este fim. E essa articulação é admissível porque a sociedade contemporânea 

oferece amplas possibilidades aos sujeitos que, frente a amplitude de opções, podem 

trilhar à seu modo, seus itinerários terapêuticos. 

Em face desse leque de escolhas, irei expor, subsequencialmente, algumas das 

possíveis razões que explicam a procura significativa pelo recurso religioso. E 

discorrerei também sobre a persistência de sua estima e êxito em nossa sociedade. 

 

5.3 – A eficácia religiosa 

Assinalarei abaixo algumas divergências no que tange aos tratamentos da 

biomedicina e às terapias oferecidas pela religião. Procurarei elucidar o apreço dos 

sujeitos da pesquisa por estas últimas pincelando algumas de suas peculiaridades. A 

intenção de apontar as diferenças é incitar uma reflexão sobre os modos como os 

cuidadores têm se portado, apontando que, a despeito do desenvolvimento 

biotecnológico imponente e importante da sociedade contemporânea, as condutas mais 

“tradicionais” podem ser eficazes. Advirto que há limitações do método comparativo da 

Antropologia – referendado pela disciplina desde sua gênese e passível de infinitas 

variações –, porém há nele um potencial analítico favorável ao balizamento das 
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reflexões aqui elencadas, bem como se constitui como opção dos autores expostos a 

seguir.  

De acordo com Delma P. Neves (1984), a procura por curas religiosas nas ditas 

sociedades “modernas” se dá em virtude da pessoalidade com que esta procede junto 

aos enfermos. Segundo a autora, o ritual curativo empregado pelas religiões é um 

recurso que propicia certa segurança emocional para enfrentar as situações e as 

conseqüências da doença e que, contrariamente, o ritual terapêutico biomédico não 

confere esta segurança, pois é impessoal e distante. Tal como expus no capítulo terceiro, 

esse procedimento foi vivenciado pelos interlocutores que tiveram que fazer uso de 

serviços não oferecidos pelo CRT. Bem como aconteceu àqueles pacientes que 

iniciaram seu tratamento em outra instituição. É o caso de Daiane, que conta ser 

atendida por uma médica “fria”, a qual não estabelecia contato físico com ela: 

 

Ela era fria. Porque ela num pegava na mão, não encostava na gente, não olhava na cara. (...) Ela 

te atendia rapidinho, mandava fazer os exames e já era. Tchau, tchau e benção. Ela não explicava 

as coisas direito, aí eu fiquei quatro meses sem tomar os remédios e tive problema muito sério. 

Tive um derrame e toxoplasmose. 

 

No depoimento de Daiane, tem-se que a consulta se reduzia a pedidos de 

exames, e a ausência de diálogo a teria levado a interromper seu tratamento com os anti-

retrovirais, o que, segundo diz, deixou-a doente. O relato de Samuca traduz igualmente 

a noção de distância física e ausência de diálogo. Conforme conta, foi prescrita uma 

medicação cujo efeito adverso o deixou agressivo, “mau”, provavelmente por seu uso 

concomitante com drogas ilícitas. E ele se mostrou bastante ressentido com o fato, 

principalmente porque resultou em agressão à sua mãe: 

 

Ele (o médico) foi indiferente. Não chegou nem perto, não me tocou, não me examinou. Aí me 

deram um remédio deu um efeito colateral. Eu fiquei mau, agredi minha mãe e até a assistente 

social. Eu uso droga, né, então misturou tudo e eu fiquei daquele jeito. Ele podia falar direitinho 

que dava efeito colateral, ele devia ter me avisado. Devia ter uma junta médica pra me explicar. 

Porque eu deixei minha mãe muito triste. 
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Na pesquisa de Loyola (1984) realizada em Nova Iguaçu, município da periferia 

do Rio de Janeiro, a antropóloga investiga o sistema de relações que se estabelece entre 

as diversas práticas terapêuticas oferecidas no local, oficiais ou não, e averigua os 

grupos sociais que as utilizam. Na descrição de seus interlocutores, há a caracterização 

do que seria um “bom médico” e os atributos para tanto são justamente o oposto das 

atitudes relatadas por Daiane e Samuca. Na discrição da autora, este profissional ouviria 

atentamente as descrições dos sintomas, procederia a um exame físico no paciente, 

solicitaria exames, prescreveria medicações e, principalmente, explicaria ao doente o 

diagnóstico de sua doença, bem como a ação dos remédios indicados e o modo de usá-

los. Conforme argumenta, a eficácia do tratamento depende justamente desses dois 

aspectos inextricavelmente relacionados: sua prescrição acompanhada de sua 

explicação. 

A assistência da religião, contrariamente à impessoalidade citada pelos dois 

interlocutores supracitados, se caracterizaria pela proximidade daqueles que curam, isto 

é, pela ocorrência do encontro físico entre cuidador e paciente. Existe também, como já 

ressaltado, certa vocação solidária da tradição religiosa, de ajuda aos que padecem. Os 

princípios que a regem conformam em torno de si uma rede de solidariedade capaz de 

retirar o ser humano de seu isolamento, arraigando-o em uma comunidade que o 

conforta. A respeito do posicionamento do grupo que freqüenta após este ter tomado 

conhecimento da situação de soropositividade, Beto relatou que houve um maior 

acolhimento e que a igreja se disponibilizou “para o que precisasse”: 

 

O acolhimento eu acho que até aumentou, a comunidade orando em Cristo para ajudar. E o 

pastor foi falar comigo, disse que a igreja estava à disposição para o que eu precisasse. Que era 

para eu continuar na luta, que agente ia continuar orando. 

 

Este maior acolhimento de que fala Beto, ocorreu também na comunidade de 

Samuca, porque, segundo sustenta, “agora precisa de mais oração”. Conforme contou, 

além de possuir um “atendimento especial” nos dias destinados às sessões de cura, os 

irmãos o tocam e o abraçam sem fazer “assepção”: 
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Quando eu contei para o pastor, ele falou: ‘Então você pega e lê bastante a bíblia. E você vai 

precisar de um atendimento melhor. Os irmãos vão te orar melhor, vão ficar mais com você. 

Você vai ter um atendimento especial’. E eu tenho. Se eu preciso de alguma coisa, as pessoas 

param o que estiverem fazendo e vêm... Eles me acolheram muito numa boa, sabe, sem fazer 

‘assepção’. No dia de cura eles põem a mão na minha cabeça sem medo e até abraçam. 

 

O trabalho de José Marmo da Silva (2007) igualmente evidencia o caráter de 

pessoalidade das instituições religiosas, ressaltado nos depoimentos de Beto e Samuca. 

A partir de seu estudo das práticas terapêuticas utilizadas em terreiros, Silva procurou 

delinear as relações da religiosidade afro-brasileiras com a saúde e a doença. O autor 

constatou que esses espaços religiosos privilegiam as relações interpessoais e 

possibilitam trocas afetivas e acolhimento, o que contribui para que a experiência 

aflitiva da doença e a dor sejam minimizadas. 

Na mesma linha de análise, Camargo Jr. (2003) salienta que a biomedicina 

privilegia mais a doença do que o doente94, culminando em um reducionismo 

organicista que confere à prática biomédica um caráter generalizante e mecanicista em 

detrimento da idiossincrasia e complexidade do ser. Essa lógica que objetiva a 

enfermidade – e que culmina na objetificação humana, pois se exclui do corpo o ser 

humano – desvaloriza tanto a subjetividade do paciente, quanto a relação intersubjetiva 

de médicos e doentes95, ao passo que adota em sua prática a naturalização de seu objeto-

paciente. O enfermo apenas seria interessante enquanto um portador de alguma 

morbidez e o encontro entre médico e paciente se resumiria em naquele encontrar a 

patologia deste. 

Semelhante despersonalização do sujeito efetuada pelo modelo hipocrático está 

alicerçada em um princípio que separa corpo e alma/razão/mente, daí decorrendo sua 

redução em partes passíveis de serem analisadas individualmente96, como um ser 

cartesiano fragmentado em órgãos ou membros doentes. Camargo Jr. (1992) pontua que 

com o surgimento da anátomo-clínica, a biomedicina se torna uma medicina do corpo, 

das lesões e das doenças e, com isso, passa a ser uma ciência que desloca a teorização 

                                                 
94 Essa crítica foi realizada anteriormente por Foucault (2001) e Luz (1988). 
95 Para uma abordagem acerca da subjetividade do ato clínico, ver Bonet (2004) e Camargo Jr. et al 
(2006). 
96 Hipócrates considerava o médico, a doença e o homem como três fatos segregados. Assim, a medicina 
grega isolou seu objeto – a doença – e ainda hoje o paradigma hipocrático é menos o doente que a doença.  
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sobre o homem e a saúde para um discurso sobre as doenças. O autor define um 

conjunto de representações que compõem aquilo que denomina “doutrina médica 

implícita”, que segundo ele, constituem o cerne das ciências médicas. Uma dessas 

representações seria a de doença, as quais seriam: 

...entidades de existência concreta, fixa e imutável, de lugar para 
lugar e de pessoa para pessoa: as doenças se expressam por um 
conjunto de sinais e sintomas, que são manifestações de lesões, 
que devem ser buscadas por sua vez no âmago do organismo e 
corrigidas por algum tipo de intervenção concreta. (CAMARGO 
Jr., 1992: 34) 

Assim, enquanto que “... para a biomedicina, o valor está nas profundidades 

mensuráveis do corpo anatomizado,” (BONET, 2004: 31), os preceitos religiosos lidam 

com o ser humano em sua integralidade e possuem uma concepção abrangente de 

doença que não a considera em termos estritamente fisiológicos de forma que o 

tratamento religioso atuaria sobre o indivíduo como um todo. Partindo dessa visão, o 

que seria passível de cura estaria situado em um conjunto mais amplo de fenômenos, 

que sim, abarcam problemas orgânicos, mas também insatisfações, desavenças 

familiares, dificuldades econômicas, desemprego, vícios de qualquer ordem, “desvios” 

na esfera da sexualidade (adultério, homossexualidade etc.). Trata-se, portanto, de uma 

medicina de encantos capaz de, além de restaurar a saúde, reparar infortúnios diversos. 

Como bem demonstra Minayo (1998), a concepção religiosa de cura transcende a 

dimensão médico-psicológica e compreende todos os níveis da vida.  

Diversamente dessa terapia abrangente, Paula Montero (1985) abaliza que a 

noção biomédica de doença, ao se posicionar nos limites diminutos de eventos 

unicamente fisiológicos, se desvelaria uma noção superficial, incapaz, portanto, de 

incluir a multiplicidade de dimensões da “experiência da morbidez”. Já os 

esclarecimentos religiosos detêm maior amplitude de explicações, as quais estão 

inseridas em contextos abarcantes de significados e que, por meio da mediação do 

sobrenatural, articulam as esferas das sensações às das relações pessoais e sociais. Em 

virtude disso, a experiência religiosa possibilitaria uma articulação abrangente “ao 

relacionar pessoa e situação.” (MONTERO, 1985: 175). 

Por essas lentes, as terapêuticas religiosas permitiriam ao sujeito viver sua 

totalidade de identidade pessoal, proporcionando não somente a melhora de sua situação 
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clínica, mas em todos os aspectos de sua vida97. Isso porque a doença, ao invés de um 

evento isolado, abarcaria as múltiplas relações que o sujeito mantém com o ethos da 

coletividade, com a natureza e com o divino. A cura de uma doença está, por esse 

ângulo, vinculada a problemas concretos que afetam a vida dos fiéis, isto é, ainda que as 

promessas religiosas sejam metafísicas, suas demandas são (também) pragmáticas. 

Segundo José Guilherme Magnani (2002), é neste ponto que reside uma  diferença 

fundamental entre a prática biomédica e as práticas vinculadas à sistemas religiosos: 

“Enquanto a primeira tende cada vez mais à especialização e tecnificação – separando, 

dividindo, classificando – estas últimas oferecem um princípio integrador.” 

(MAGNANI, 2002: 2) 

Outro atributo conferido às religiões, diz respeito a sua capacidade de restaurar a 

ordem. Como pontuei em momento anterior, a noção ampliada da categoria de cura 

pode defini-la como uma mudança de vida, uma reordenação de condutas. Em tal 

direção, o ideal de cura religioso ressalta a necessidade de adequação do indivíduo às 

suas prescrições, visto que o adoecimento e os infortúnios, de maneira geral, remetem 

ao apartamento dos desígnios de Deus. 

Seriam nesses termos, segundo Magnani (2002), que a noção de cura pressupõe 

classificações relativas à doença e à saúde inseridas em um quadro referencial 

cosmológico e doutrinário. E a religião seria promotora de um conjunto de certezas que 

constituem pontos de referência diante da imprevisibilidade da vida cotidiana, dando-

lhe significado, tornando-a inteligível. É nesse sentido que a atuação religiosa propicia a 

introdução de uma ordenação ao caótico. Eduardo, em uma de nossas entrevistas 

ressalta exatamente esse ponto. Segundo pontua, para “colocar as coisas em ordem”, é 

preciso estar nos caminhos de Deus, de modo a encontrar paz espiritual e ser agraciado 

pelas bênçãos divinas: 

 

Então, se você quer realmente receber uma graça e uma benção de Deus, você tem que estar no 

caminho Dele. Aí sim você se encontra em paz espiritual e consegue colocar as coisas em ordem. 

 

                                                 
97 Genericamente, é possível afirmar que a noção “totalizante” de pessoa empregada por grande parte das 
instituições religiosas, permite que o sujeito transite por mais de uma delas a fim de efetuar seu 
tratamento, já que essa noção se constitui em um denominador comum que as associam, podendo haver 
até conciliações de princípios e rituais. 
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Na mesma direção de Magnani e conforme o apontamento de Eduardo, Montero 

(1985) afirma haver uma associação entre doença e desorganização da vida.  Como para 

a interpretação religiosa a morbidade se constitui um fenômeno mais amplo do que 

somente uma disfunção orgânica, sua terapêutica permite que o doente explicite sua 

experiência com um modo socialmente codificado – uma linguagem –, acarretando-lhe 

sentido e recuperando a ordem interrompida. De tal modo que, ao se tornar um evento 

significativo – posto que perde seu caráter orgânico inicial – a doença “organiza e 

pontua a biografia individual.” (MONTERO, 1985: 97-98)98. E ao atribuir sentido às 

tensões a que está submetido, o indivíduo se torna capaz de incluir-se enquanto um “eu-

no-mundo” (MONTERO, 1985: 175), localizando-se e orientando a causalidade que 

preside à organização sociedade.  

Em tais colocações, e aqui faço uso dos termos de Evans-Pritchard (2004), a 

cosmologia tradicional ocupa-se do “como” etiológico-terapêutico e do “porquê” – a 

causa – associado à subjetividade do doente.  Já a biomedicina visa somente à questão 

do “como” as doenças ocorrem objetivamente e, em virtude disso, não é capaz de 

fornecer sentido ou resposta à experiência aflitiva de doença99. 

Na medida em que não tem respostas para a causalidade da doença – para o 

“porque” –, a biomedicina seria incapaz de ordenar a situação caótica em que está 

imerso o adoecido. Essa questão de dar “ordem ao caos” é central na obra de Lévi-

Strauss (2008). Segundo o autor, as religiões, por meio do mito, reinterpretam a 

experiência da doença e ressignificam a maneira pela qual o doente e a sociedade 

percebem a enfermidade, dando ordem e sentido à experiência caótica. Assim, 

diferentemente de outras ciências, o pensamento mítico levistraussiano não aspira a uma 

explicação final e acabada; seu intento é organizar o real, não explicá-lo 

Ao estudar o xamanismo100 o antropólogo constatou que a crença no sistema 

constrói sua plausibilidade e, portanto, se é crível é real. O xamã, através do mito, 

                                                 
98 Também Peter Berger (1985), em seu livro O Dossel Sagrado, assinala que toda ordem do sagrado é 
uma reafirmação contra o caos. 
99 Andras Zempléni (1994) e Octavio Bonet (2004) também pontuam essa diferença entre o “como” e o 
“porque” relacionado à doença. 
100 Xamanismo pode ser entendido, de forma bem geral, como um sistema médico-terapêutico cujos 
princípios são mágico-espirituais. O xamanismo ameríndio, por exemplo, pode ser definido como a 
habilidade de certos indivíduos de atravessar as barreiras corporais e adotar outras perspectivas. De 
qualquer forma, do ponto de vista biomédico, esse sistema não possuiria eficácia, posto que alicerçado em 
princípios irreais. Evidentemente, tal definição é apenas uma tentativa de resumo que não faz nem de 
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produz uma indução simbólica, ou seja, uma realidade simbólica criada que induz as 

pessoas a acreditarem na cura. E essa “propriedade indutora” (Lévi-Strauss, 2008: 217) 

faz com que o corpo fisiológico responda a essa indução e reaja organicamente – é a sua 

concepção de “eficácia simbólica”. A eficácia mágica na cura se fundamenta na sua 

disposição de atribuir significados às desordens fisiológicas: o mito produzido pelo 

xamã torna coerentes os sintomas do enfermo que, compreendendo o sentido desses 

sinais, tem sua saúde restabelecida. O processo ritual, portanto, produz uma 

transformação da experiência do enfermo que o faz tornar aceitável uma situação 

anteriormente inexplicável. Nas palavras de Lévi-Strauss, “A cura consistiria em tornar 

pensável uma situação inicialmente impensável em termos afetivos e aceitáveis para o 

espírito, as dores que o corpo se recusa a aceitar.” (LÉVI-STRAUSS, 2008).  

Mas é importante pontuar que, para que os símbolos religiosos funcionem na 

terapêutica indígena, isto é, produzam cura, é preciso que seus significados sejam 

compartilhados pelo doente, pelo curador e pela sociedade. Ou seja, o sucesso de um 

projeto de cura depende em larga medida da existência de redes de relações sociais que 

o sustentem enquanto discurso dotado de autoridade101. E não é somente a eficácia 

mágica que dependente da veracidade simbólica, pois o emprego de símbolos 

socialmente significativos é também importante no processo de cura na biomedicina: 

utilizar roupas brancas ou jaleco, prescrever medicação, exibir aparelhagem de alta 

tecnologia, conferem credibilidade ao tratamento e garantem sua eficácia (Queiroz, 

1989). Da mesma forma, a eficácia das terapias religiosas é reforçada pelos ritos: rezar o 

terço, untar-se com óleo ou água benta, fluidificar a água, tomar o passe, ofertar aos 

orixás102. Daiane, em referência à “obrigação” de usar roupas brancas às sextas-feiras, 

por respeito ao seu santo, citou o ditado popular, “O hábito não faz o monge, mas 

ajuda”. 

Nas entrevistas, por exemplo, pude observar que o papel do exame laboratorial é 

muito importante, pois ele carrega consigo um sentido de verdade quase incontestável. 

E por se tratar de um meio de acesso ao corpo considerado bastante eficaz, ele é 

                                                                                                                                               
longe a complexidade e sofisticação de como o tema foi abordado por Lévi-Strauss e como vem sendo 
abordados por autores como Eduardo Viveiros de Castro (2002b) e Manuela Carneiro da Cunha (1999 e 
2009). Para uma instigante análise, ver tese de douramento de Renato Sztutman (2007). 
 
101 Também Durkheim (2003) assinalou que as crenças são ativas somente quando compartilhadas.  
102 Turner (1968, 1974, 1975, 2005) discorreu intensamente acerca de como os rituais atuam de modo a 
orientar os sujeitos a determinados estados e atitudes perante o mundo. 
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convocado para legitimar a cura espiritual – corroborando com a assertiva de que os 

saberes biomédicos e religiosos se articulam mutuamente. Assim, ainda que a cura 

divina não seja desacreditada, ela precisa ser validada pela biotecnologia mediante a 

análise do laboratório. A narrativa de Helena é elucidativa: 

 

Foi um homem lá em casa fazer uma oração e falou ‘Deus tá curando seu sangue’. Aí eu fiquei 

olhando para cara do homem, porque eu não o conhecia, então ele não sabia do HIV. Ele tinha 

vindo junto com o grupo de oração para rezar. Aí eu fiquei olhando... Meu Deus eu não acredito! 

O homem falou do meu problema, né? Enfim, eu fiquei meio... Eu fiquei com aquela 

interrogação na cabeça. Aí depois quando eu fui fazer minha oração sozinha eu falei: ‘Ô meu 

Deus, obrigada se for, que bom. ’ Ai, será que é? Ontem eu fui fazer meu CD4 e meu CD8 e 

fiquei pensando ‘Será que vai dar tudo bem?’ Porque você fica naquela expectativa, né?  

 

Helena relata que uma pessoa do grupo de oração que não a conhecia e que, 

como diz, não era ciente de seu “problema”, afirmou que Deus estava curando seu 

sangue. A interlocutora agradece a Deus pela possível cura, mas, ao mesmo tempo, diz 

ter ficado com uma “interrogação na cabeça”. Por isso, está na expectativa para ver os 

resultados de seus exames, os quais poderão confirmar se houve ou não a graça 

esperada. De modo semelhante, Samuca acredita ter sido curado, mas seus exames 

apontam para o contrário: 

 

Olha, eu vou ser sincero. Por mim eu fui curado, mas o exame não mostra isso. Mas Jesus faz as 

coisas perfeitas, né, então o dia que for curado vai estar no papel, nos exames. Aí eu vou pegar 

os papéis e mostrar pra todo mundo: ‘Irmão, aqui quando eu tinha e aqui quando eu não tinha’. 

Curado é quando está no papel, não é? 

 

No depoimento de Samuca, a autoridade dos exames é inconteste, pois “curado 

é quando está no papel.” 103 Portanto, ao passo em que confere visibilidade à cura, o 

                                                 
103 Convém aqui atentar para uma experiência religiosa de Samuca que talvez justifique sua insistência 
em querer provas concretas de sua cura. Ele me relatou ter pertencido a uma denominação pentecostal 
cujo pastor o orientou a abandonar os anti-retrovirais, pois teria sido curado em uma das sessões curativas 
promovidas semanalmente pela igreja. Samuca assim o fez, mas em poucos meses sua condição de saúde 
se agravou e ele teve que ser internado com urgência, permanecendo na UTI hospitalar. Inconformado, 
depois de sua alta ele procurou o pastor e cobrou-lhe explicações. O pastor ponderou que Samuca não 
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exame atribui a ela uma condição diferenciada de realidade que, tal como a plumagem 

ensangüentada expelida pelo xamã Quesalid (LEVI-STRAUSS, 2008), possui grande 

eficácia simbólica. Essa noção levistraussiana é recuperada por Paula Montero (1986) 

que na mesma matiz teórica, postula que a magia é eficaz. A autora argumenta que, ao 

simbolizar aspectos fundamentais da vida coletiva, a magia faz sentido. Ao atribuir um 

significado estruturado pelo grupo às desordens individuais, o rito mágico se torna 

eficaz e retira o indivíduo da solidão de sua dor, pois localiza os infortúnios individuais 

do doente em seu universo social mais amplo: 

Ao associar distúrbios vividos como experiências caóticas 
estritamente pessoais à significação coletivas, o rito arranca o 
indivíduo do puro subjetivismo de sua dor. O distúrbio 
tornando-se acessível à linguagem dos símbolos míticos, se 
constitui, para o indivíduo, num instrumento de compreensão de 
seus conflitos e da forma como esses conflitos se relacionam 
com a ordenação do mundo social. (MONTERO, 1986: 65). 

Enfim, este capítulo não pretendeu fazer um histórico geral e exaustivo da 

ascensão da biomedicina. O intento foi mais apresentar linhas gerais de força, 

movimentos e direções e contrastá-los com a experiência etnográfica que tive. Certo que 

neste contraste a biomedicina aparece de forma homogênea e as contradições internas 

do campo, como salientam autores como Bruno Latour (1994), se dissolvem104. Assim, 

a despeito do fato de que religião e biomedicina não constituírem polaridades isoladas 

das práticas curativas, a medicina ocidental se esforçou em restringir as ações dos 

curadores não-acadêmicos. 

Este não é um diagnóstico definitivo, mesmo porque não creio que no campo do 

conhecimento sejam possíveis ossificações, soluções universais ou explicações 

totalizantes. O que se pretendeu, portanto, foi apontar alguns dos pressupostos que 

sustentam o modelo desta medicina. Se, por um lado, esses pressupostos fazem com que 

a medicina diplomada tenha uma incrível habilidade para lidar com os processos 

materiais da humanidade, por outro lado, quando se trata de confrontar a complexidade 
                                                                                                                                               

havia se curado porque não fora consistente em sua fé, responsabilizando-o pelo ocorrido. Todos esses 
acontecimentos fizeram com que Samuca procurasse outra denominação, na qual também teria sido 
agraciado com a tão esperada cura. Porém, dessa vez, ele espera pela confirmação da ciência. Essa 
situação vivida pelo interlocutor nos evidencia que a medicina de encantos possui também algumas 
mazelas e pode desencantar... 
104 Certamente a biomedicina não é um bloco homogêneo, já que em seu interior atuam agentes que 
empregam terapêuticas distintas. Para citar algumas, há a alopatia, homeopatia, acupuntura, terapias com 
laser, entre outras. 
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da vida e dos homens, essa mesma medicina se depara com limites (CAMARGO Jr. et 

al, 2006). Por isso, a questão não é desqualificar seu conhecimento constantemente 

aprimorado e mesmo valorizado pelos meus interlocutores. Ao contrário, o que tentei 

fazer foi mostrar como os itinerários terapêuticos operam de forma a borrar as 

diferenciações e as divisões estabelecidas. Vale insistir mais uma vez: nos depoimentos 

dos sujeitos não há priorização entre terapêuticas biomédicas ou religiosas. 

Mas, se no final, a idéia de uma biomedicina apartada das terapêuticas religiosas 

foi sopesada ou, para usar um termo comum e já meio desgastado na Antropologia, foi 

relativizada, este capítulo cumpriu o seu intento. Se as narrativas dos interlocutores 

dizem alguma, elas afirmam a constante interação de práticas terapêuticas: o universo 

mágico-religioso biomédico, leituras cruzadas de pessoas que se valem da biomedicina 

e vêem médicos como agentes religiosos. Sujeitos que fazem uso de técnicas ultra-

modernas e rezam; fármacos associados a orações; apelo aos santos curadores e aos 

médicos; espaços assépticos hospitalares com capelas. Na verdade, então, estamos 

sempre no universo do sagrado... Investir nessas relações foi um dos objetivos deste 

trabalho e, acredito, uma agenda para Antropologia e Saúde Coletiva no Brasil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Viver é muito perigoso... Porque aprender a viver 

é que é o viver mesmo... Travessia perigosa, mas é 

a da vida.  

(João Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas) 

 

A expectativa geral desta dissertação foi acompanhar a maneira pela qual os 

soropositivos – pessoas com o vírus HIV e aqueles que desenvolveram sua síndrome 

clínica, a Aids – constroem seus itinerários terapêuticos. Tais itinerários, uma vez que 

dizem respeito a eventos e agências que comprometem feições fundamentais e vitais de 

suas biografias, são reveladores sobre as possíveis relações e concepções de doença e 

cura. A partir de relatos sobre a experiência com a soropositividade, pretendi elucidar 

certos aspectos nas escolhas de tratamento dos interlocutores, esmiuçando a maneira 

pela qual estes articulam e manipulam os códigos e práticas das soluções biomédicas e 

religiosas. 

Não obstante o desenvolvimento biotecnológico imponente da sociedade 

contemporânea, transitam numerosos terapeutas que operam curas de maneiras variadas. 

Pontuei que essas terapias empregadas – ao menos no que tange às religiosas – 

estabelecem um continuum com os tratamentos da biomedicina, ao passo que ocorre um 

fluxo, agenciado pelos interlocutores ouvidos na etnografia, de saberes e práticas de 

ambas as soluções. Assim, os recursos religiosos e biomédicos seriam perpendiculares 

e, sem excluir um ao outro, são convocados pelos pacientes na construção de seus 

itinerários terapêuticos. 

No encontro etnográfico, essas práticas de terapia se apresentaram como campos 

de ação, de tal modo que busquei empreender um esforço de teorização e refletir os 

agenciamentos terapêuticos efetuados. A polivalência desse processo – transparecida na 

multiplicidade de noções e discursos – sugere a complexidade do objeto que, por 

conseguinte, suscita diversas abordagens de pesquisa, entre elas a persistência do olhar 

antropológico nas Ciências da Saúde. A tenacidade de tais lentes nesse campo, no 
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entanto, está submetida a contendas paradigmáticas – comuns às áreas de saber 

fronteiriças – que só tornam diminuta a capacidade reflexiva do saber e fazer científico, 

bem como depauperam seus possíveis benefícios à sociedade. 

Como discorri aqui, muitos foram os entraves que obstaculizaram a feitura da 

pesquisa e tais limites foram impostos em virtude de minha formação acadêmica, as 

Ciências Sociais. A burocracia com formulários, os problemas com as terminologias 

empregadas, as inflexibilidades das imposições dos Comitês de Ética em Pesquisa e as 

controvérsias com o fazer etnográfico quase impediram a realização do trabalho de 

campo. E este viria a ser mais um dilema em meu itinerário de antropóloga na saúde. A 

presença de uma subjetividade dissonante em um campo hegemonicamente biocêntrico, 

além de causar estranhamento face à alteridade que ali se tornaria constante, era tida 

como colidente no contexto de investigações acerca da epidemia HIV/Aids. 

Contrapondo-me a essa suposta incongruência, asseverei a validade das 

humanidades no âmbito da saúde, em particular as contribuições da reflexão 

antropológica ao campo. Entre elas, há o desenvolvimento de estudos a respeito de 

saberes, valores e práticas curativas; de análises sobre as concepções e representações 

de corpo e de saúde/doença; dos entendimentos do adoecer e as maneiras de se tratar e 

curar; das questões de gênero; da importância da relativização de categorias ossificadas; 

e da compreensão de doença como um fenômeno também sociocultural e não 

estritamente fisio/biológico. Na verdade, esse “também” não é de todo correto, pois 

talvez o que meus interlocutores nos ensinam seja a completa irrelevância da divisão 

entre biológico de um lado e social de outro. É a divisão mesma que as narrativas 

parecem desconstruir. 

É manifesto nos depoimentos e nas opções terapêuticas acompanhadas nesta 

dissertação o desejo e a utilização das biotecnologias existentes, bem como a crença 

dos efeitos positivos advindos dessa sofisticação tecnológica. Há respeitáveis 

progressos na aceleração e ampliação de diagnósticos; precocidade da intervenção 

terapêutica; aumento da eficiência; exatidão e segurança de muitas dessas intervenções; 

melhora do prognóstico e qualidade de vida dos pacientes. Mas esses itinerários 

revelam também uma crítica à excessiva segmentação do paciente em órgãos e funções, 

o intervencionismo descomedido, os infindáveis e onerosos procedimentos diagnósticos 
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e de tratamento e a desatenção com os aspectos psicossociais do adoecimento – fatores 

que se transformam em evidentes limites da assistência. 

Quem sabe essa experiência esteja nos ensinando que, além de indagarmos 

acerca dos dispositivos sanitaristas e das diferentes possibilidades de intervenções 

clínico-biomédicas concernentes à erradicação da doença, é necessário também inserir 

as inúmeras leituras de constituição de sujeito e de corpo no vasto campo de bens 

simbólicos. As dimensões culturais, políticas e éticas das Ciências Humanas no campo 

da saúde podem colaborar para ampliar o escopo da reflexão relativo à complexidade 

humana e de seus processos, bem como ponderar as múltiplas maneiras de sua 

subjetivação 

Esses itinerários podem, se atentarmos com seriedade ao que estão a nos dizer, 

nos conduzir a uma reflexão crítica a respeito dos alicerces sobre os quais se pautam 

esse vasto campo. Uma consolidação efetiva de novas propostas em saúde dependerá de 

transformações profundas em nosso modo de pensá-la e de promovê-la – tal qual fazem 

os interlocutores aqui apresentados. Os serviços de saúde, então, poderiam realizar um 

movimento ativo no sentido de aperfeiçoar e diversificar as formas de interação nesses 

espaços, num encontro realmente intersubjetivo.  

Como corroborou a etnografia, a atuação conjunta e solidária na gerência dos 

anseios, interesses e necessidades dos interlocutores é fundamental à construção e 

manutenção de sujeitos saudáveis. Enriquecer os saberes e fazeres em saúde, numa 

perspectiva que contemple os diferentes atores sociais e as diversas soluções curativas 

inseridas neste intricado campo, só tende a beneficiar aqueles que recorrem aos 

tratamentos. Assim aconteceu com as pessoas que aqui relataram suas experiências.  

Também a convivência no Grupo de Trabalho Religiões demonstrou que a 

receptividade à alteridade, fomentando a sociabilização de conhecimentos, só tende a 

ser profícua. E no contexto do HIV/Aids, a necessidade de saberes que se articulam e se 

interpenetram é ainda mais urgente, pois, como procurei indicar nas páginas anteriores, 

a epidemia mobilizou com contundência esferas diversas da sociedade. Em virtude de 

sua letalidade e transmissibilidade, instituições como a biomedicina – principalmente a 

epidemiologia –, a mídia, a política e a religião fizeram-se atuantes na edificação do 

itinerário da doença. 
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A estigmatização de certos segmentos sociais, homo/bissexuais, travestis, 

prostitutas, usuários de drogas injetáveis –, o “grupo de risco” –, culminou em medidas 

preventivas ineficazes que não abarcavam a complexidade e amplitude da doença. As 

respostas dos governos foram lentas em virtude da suposição de que não se tratava de 

uma “questão de saúde pública”, já que somente os desviantes dos padrões morais 

estariam suscetíveis a contrair a doença e se tornar um infectado- infectante. 

A situação de temor viria se intensificar quando a heterossexualidade se viu 

também ameaçada pela moléstia. A velocidade da disseminação viral por todo o planeta 

culminaria na alteração dos discursos epidemiológicos, intensamente reproduzidos pela 

mídia e internalizados pela população alarmada. Não obstante, as conotações 

pejorativas continuavam a se multiplicar, de modo que se procedeu a uma divisão entre 

vítimas e culpados. Metáforas de impureza – física, social e moral – são criadas, 

tornando o soropositivo uma pessoa descartável, sem a qual a sociedade viveria dentro 

dos padrões de valores “normais”. 

O conjunto de definições assim formado se impôs com intensidade a toda 

sociedade e, com força impetuosa, às pessoas afetadas pelo vírus. Estas se viram 

despossuídas de seus direitos de cidadania e tornaram-se “mortos civis”, isolados e 

exilados da vida. Nesse contexto de “risco global” eminente, as religiões e as igrejas 

acentuaram o caráter de impuridade da doença, apregoando que o desvirtuamento da 

moral – um “pecado” – teria provocado a moléstia. Aqueles atingidos por ela estariam 

sendo punidos pela vida desregrada e apartada dos desígnios divinos. Então, para se 

proteger, a população deveria seguir os valores morais ditados pelas instituições 

religiosas – repetidos e corroborados por instâncias governamentais e biomédicas. 

Ao final da primeira década da epidemia, no entanto, diferentes denominações 

mudaram sua postura para com os adoecidos. As instituições religiosas perceberam a 

urgência da questão no interior de suas próprias comunidades e tornaram-se conformes 

às necessidades emocionais e terapêuticas dos soropositivos. Segundo discorreram os 

interlocutores acometidos pela epidemia há mais tempo e que, portanto, vivenciaram 

essa alteração de conduta, as religiões passaram a lhes oferecer uma escuta sensível, 

amparo e solidariedade. Adaptando seus preceitos ao contexto em questão, algumas 

igrejas mobilizaram seus adeptos, disseminando informação e promovendo campanhas 

preventivas. Os cultos de curas – comuns em diversas denominações – começaram a 
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atentar para a epidemia e muitos deles organizaram um ritual “especial”, como foi 

apontado pelos atores entrevistados, para os praticantes soropositivos, pois o caso deles 

demandaria mais atenção e oração. 

Portanto, as terapias religiosas se tornaram uma possibilidade de tratamento ou 

uma nova modalidade de cura para a doença. Seus saberes e práticas trouxeram novas 

interpretações à epidemia, as quais passaram a negociar com os significados 

previamente adquiridos pela ciência biomédica. Em um movimento pendular, tais 

significados se agregaram, mesclando-se e (re)criando sentidos e experiências da 

doença. E os sujeitos, regendo com maestria essas vozes multíplices em diálogo, criam 

seus itinerários terapêuticos. 

Esses itinerários dizem respeito a uma dinâmica relacional complexa, na qual a 

articulação e manipulação das terapias são agenciadas consoantes aos planos e intenções 

dos sujeitos. São interações concretas que viabilizam modos de manejar a enfermidade e 

ordenar a experiência com ela. Uma construção sempre em fluxo, sujeita às vivências, 

interesses pessoais e a motivos pragmáticos, enfim a situações biograficamente 

colocadas. A doença assim controlada é absorvida ao cotidiano e torna-se parte dos 

afazeres diários – como descreveram os interlocutores a respeito da adaptação dos 

medicamentos anti-retrovirais à suas rotinas. 

As narrativas revelaram que a elaboração desses itinerários é uma realidade 

processual, posto que continuamente renovada e recriada. Assim, o que se pôde inferir é 

que os interlocutores, circulando por ambas as agências de solução, de formas variadas 

e fluidas, não se detêm com fixidez a nenhum modelo. Ao invés de uma totalização a 

priori de uma ou de outra, ou da conjugação das duas, evidenciou-se, ao contrário, um 

campo de possibilidades fadado a ser continuamente repensado e refeito. São 

experiências de natureza mutável que, de maneira inacabada e indefinida adquirem 

novos contornos e tonalidades. 

Ponderar sobre essas terapêuticas – biomédicas ou religiosas – e do caráter 

subjetivo das experiências dos sujeitos com elas, conduziu-me a uma apreciação da 

realidade do mundo cotidiano e à reflexão das experiências de meus interlocutores. E 

sendo a saúde um valor central à nossa sociedade, creio eu que nossos encontros com 
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terapias, sejam elas quais forem, estejamos doentes ou sadios, assumirão formas 

diversas e sempre mais complicadas. 

É evidente que os agenciamentos e os fluxos que se mantêm entre as soluções 

curativas são bem mais complexos do que pude registrar nesta narrativa. Minha 

descrição apenas mapeou algumas nuances de suas manifestações, a minha versão dos 

fatos. Um texto construído por alguns conceitos e definições lapidados durante meus 

estudos acadêmicos, mas, principalmente, trata-se de um saber atualizado nos contatos e 

interações construídos no trabalho de campo. E por ser um conhecimento obtido da 

relação entre sujeitos, seu horizonte de significações não se estabiliza: é sempre passível 

de transformar-se na ação. 

Não há aqui, portanto, conclusões definitivas ou verdadeiras. Trata-se de um 

desenho parcial e inacabado de uma realidade que está sempre em fluxo. Uma 

interpretação com incertezas e aberta a novas definições, pois não há como impedir as 

vicissitudes. É a partir do escorregar das passagens que se estabelecem continuidades, 

por vezes não muito bem definidas ou apuradas. Certezas e incertezas, crenças, sentidos 

e ações insistem em transitar, conclamando alguma autenticidade. Refugiando-se no 

núcleo dos sujeitos, esses movimentos compõem suas trajetórias.  

À Antropologia permanece o desafio de acompanhar atentamente essa 

diversificação, de estreitar esses itinerários continuamente modificados pelas 

subjetividades em construção. A responsabilidade é grande, pois apreender tais 

percursos significa compreender mais amiúde essas pessoas e sua marcha para 

manutenção da vida. E a travessia, como nos ensinou Guimarães Rosa, é sempre 

perigosa. 
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Anexo I 

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 196, de 10 de outubro de 1996 

 
 

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde em sua Quinquagésima Nona Reunião 
Ordinária, realizada nos dias 09 e 10 de outubro de 1996, no uso de suas competências 
regimentais e  atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 
8.142, de 28 de dezembro de 1990, RESOLVE: 

 
Esta Resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, os quatro 

referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, entre 
outros, e visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos 
sujeitos da pesquisa e ao Estado. 

O caráter contextual das considerações aqui desenvolvidas implica em revisões 
periódicas desta Resolução, conforme necessidades nas áreas tecnocientífica e ética. 

Ressalta-se, ainda, que cada área temática de investigação e cada modalidade de 
pesquisa, além de respeitar os princípios emanados deste texto, deve cumprir com as exigências 
setoriais e regulamentações específicas. 

 
II - TERMOS E DEFINIÇÕES 
A presente Resolução, adota no seu âmbito as seguintes definições: 
II.1 - Pesquisa - classe de atividades cujo objetivo é desenvolver ou contribuir para o 

conhecimento generalizável. O conhecimento generalizável consiste em teorias, relações ou 
princípios ou no acúmulo de informações sobre as quais estão baseados, que possam ser 
corroborados por métodos científicos aceitos de observação e inferência. 

II.2 - Pesquisa envolvendo seres humanos - pesquisa que, individual ou 
coletivamente, envolva o  ser humano, de forma direta ou indireta,  em sua totalidade ou partes 
dele, incluindo o manejo de informações ou materiais. 

II.10 - Sujeito da pesquisa - é o(a) participante pesquisado(a), individual ou 
coletivamente, de caráter voluntário, vedada qualquer forma de remuneração. 

II.11 - Consentimento livre e esclarecido - anuência do sujeito da pesquisa e/ou de 
seu representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação 
ou intimidação, após explicação completa e pormenorizada sobre a natureza da pesquisa, seus 
objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa 
acarretar, formulada em um termo de consentimento, autorizando sua participação voluntária na 
pesquisa. 

II.14 - Comitês de Ética em Pesquisa-CEP - colegiados interdisciplinares e 
independentes, com “munus público”, de caráter consultivo,  deliberativo e educativo, criados 
para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e para 
contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 

III - ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS 
As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender às exigências éticas e 

científicas fundamentais. 
III.1 -  A eticidade da pesquisa implica em: 
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a) consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-alvo e a proteção a grupos 
vulneráveis e aos legalmente incapazes (autonomia). Neste sentido, a pesquisa envolvendo 
seres humanos deverá sempre tratá-los em sua dignidade, respeitá-los em sua autonomia e 
defendê-los em sua vulnerabilidade; 

b) ponderação entre riscos e benefícios, tanto atuais como potenciais, individuais ou 
coletivos (beneficência), comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos 
e riscos; 

c) garantia de que danos previsíveis serão evitados (não  maleficência); 
d) relevância social da pesquisa com vantagens significativas para os sujeitos da 

pesquisa e minimização do ônus para os sujeitos vulneráveis, o que garante a igual consideração 
dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio-humanitária (justiça 

e eqüidade). 
III.2- Todo procedimento de qualquer natureza envolvendo o ser humano, cuja 

aceitação não esteja ainda consagrada na literatura científica, será considerado como pesquisa e, 
portanto, deverá obedecer às diretrizes da presente Resolução. Os procedimentos referidos 
incluem entre outros, os de natureza instrumental, ambiental, nutricional, educacional, 
sociológica, econômica, física, psíquica ou biológica, sejam eles farmacológicos, clínicos ou 
cirúrgicos e de finalidade preventiva, diagnóstica ou terapêutica. 

III.3 - A pesquisa em qualquer área do conhecimento, envolvendo seres humanos 
deverá observar as seguintes exigências: 

a) ser adequada aos princípios científicos que a justifiquem e com possibilidades 
concretas de responder a incertezas; 

b) estar fundamentada na experimentação prévia realizada em laboratórios,  animais 
ou em outros fatos científicos; 

c) ser realizada somente quando o conhecimento que se pretende obter não possa ser 
obtido por outro meio; 

d) prevalecer sempre as probabilidades dos benefícios esperados sobre os riscos 
previsíveis; 

e) obedecer a metodologia adequada. Se houver necessidade de distribuição aleatória 
dos sujeitos da pesquisa em grupos experimentais e de controle, assegurar que, a priori, não seja 
possível estabelecer as vantagens de um procedimento sobre outro através de revisão de 
literatura, métodos observacionais ou métodos que não envolvam seres humanos; 

f) ter plenamente justificada, quando for o caso, a utilização de placebo, em termos  de 
não maleficência e de necessidade metodológica;  

g) contar com o consentimento livre e esclarecido do sujeito da pesquisa e/ou seu 
representante legal; 

h) contar com os recursos humanos e materiais necessários que garantam o bem-estar 
do sujeito da pesquisa, devendo ainda haver adequação entre a competência do pesquisador e o 
projeto proposto; 

i) prever procedimentos que assegurem a confidencialidade e a privacidade, a proteção 
da imagem e a não estigmatização, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das 
pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de auto-estima, de prestígio e/ou econômico 
- financeiro; 

j) ser desenvolvida preferencialmente em indivíduos com autonomia plena. Indivíduos 
ou grupos vulneráveis não devem ser sujeitos de pesquisa quando a informação desejada possa 
ser obtida através de sujeitos com plena autonomia, a menos que a investigação possa trazer 
benefícios diretos aos vulneráveis. Nestes casos, o direito dos indivíduos ou grupos que queiram 
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participar da pesquisa deve ser assegurado, desde que seja garantida a proteção à sua 
vulnerabilidade e incapacidade legalmente definida; 

l) respeitar sempre os valores culturais, sociais, morais, religiosos e  éticos, bem como 
os hábitos e costumes quando as pesquisas envolverem comunidades; 

m) garantir que as pesquisas em comunidades, sempre que possível, traduzir-se-ão em 
benefícios cujos efeitos continuem a se fazer sentir após sua conclusão. O projeto deve analisar 
as necessidades de cada um dos membros da comunidade e analisar as diferenças presentes 
entre eles, explicitando como será assegurado o respeito às mesmas; 

n) garantir o retorno dos benefícios obtidos através das pesquisas para as pessoas e as 
comunidades onde as mesmas forem realizadas. Quando, no interesse da comunidade, houver 
benefício real em incentivar ou estimular mudanças de costumes ou comportamentos, o 
protocolo de pesquisa deve incluir, sempre que possível, disposições para comunicar tal 
benefício às pessoas e/ou comunidades; 

o) comunicar às autoridades sanitárias os resultados da pesquisa, sempre que os 
mesmos puderem contribuir para a melhoria das condições de saúde da coletividade, 
preservando, porém, a imagem e assegurando que os sujeitos da pesquisa não sejam 
estigmatizados ou percam a auto-estima; 

p) assegurar aos sujeitos da pesquisa os benefícios resultantes do projeto, seja em 
termos de retorno social, acesso aos procedimentos, produtos ou agentes da pesquisa; 

q)assegurar aos sujeitos da pesquisa as condições de acompanhamento, tratamento ou 
de orientação, conforme o caso, nas pesquisas de rastreamento; demonstrar a preponderância de 
benefícios sobre riscos e custos; 

r) assegurar a inexistência de conflito de interesses entre o pesquisador e os sujeitos da 
pesquisa ou patrocinador do projeto; 

s) comprovar, nas pesquisas conduzidas do exterior ou com cooperação estrangeira, os 
compromissos e as vantagens, para os sujeitos das pesquisas e para o Brasil, decorrentes de sua 
realização. Nestes casos deve ser identificado o pesquisador e a instituição nacionais co-
responsáveis pela pesquisa. O protocolo deverá observar as exigências da Declaração de 
Helsinque e incluir documento de aprovação, no país de origem, entre os apresentados para 
avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição brasileira, que exigirá o cumprimento 
de seus próprios referenciais éticos. Os estudos patrocinados do exterior também devem 
responder às necessidades de treinamento de pessoal  no Brasil, para que o país possa 
desenvolver projetos similares de forma independente; 

t) utilizar o material biológico e os dados obtidos na pesquisa exclusivamente para a 
finalidade prevista no seu protocolo; 

u) levar em conta, nas pesquisas realizadas em mulheres em idade fértil ou em 
mulheres grávidas, a avaliação de riscos e benefícios e as eventuais interferências sobre a 
fertilidade, a gravidez, o embrião ou o feto, o trabalho de parto, o puerpério, a  lactação e o 
recém-nascido; 

v) considerar que as pesquisas em mulheres grávidas devem, ser precedidas de 
pesquisas em mulheres fora do período gestacional, exceto quando a gravidez for o objetivo 
fundamental da pesquisa; 

x) propiciar, nos estudos multicêntricos, a participação dos pesquisadores que 
desenvolverão a pesquisa na elaboração do delineamento geral do projeto; e  

z) descontinuar o estudo somente após análise das razões da descontinuidade pelo 
CEP que a aprovou. 
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VI - PROTOCOLO DE PESQUISA 
O protocolo a ser submetido à revisão ética somente poderá ser apreciado se estiver 

instruído com os seguintes documentos, em português: 
VI.1 -  folha de rosto: título do projeto, nome, número da carteira de identidade, CPF,  

telefone e endereço para correspondência do pesquisador responsável e do patrocinador, nome e 
assinaturas dos dirigentes da instituição e/ou organização; 

VI.2 - descrição da pesquisa, compreendendo os seguintes itens: 
a) descrição dos propósitos e das hipóteses a serem testadas; 
b) antecedentes científicos e dados que justifiquem a pesquisa. Se o propósito for 

testar um novo produto ou dispositivo para a saúde, de procedência estrangeira ou não, deverá 
ser indicada a situação atual de registro junto a agências regulatórias do país de origem; 

c) descrição detalhada e ordenada do projeto de pesquisa (material e métodos, 
casuística, resultados esperados e bibliografia); 

d) análise crítica de riscos e benefícios; 
e) duração total da pesquisa, a partir da aprovação; 
f) explicitação das responsabilidades do pesquisador, da instituição, do promotor e do 

patrocinador; 
g) explicitação de critérios para suspender ou encerrar a pesquisa; 
h) local da pesquisa: detalhar as instalações dos serviços, centros, comunidades e 

instituições nas quais se processarão as várias etapas da pesquisa; 
i) demonstrativo da existência de infra-estrutura necessária ao desenvolvimento da 

pesquisa e para atender eventuais problemas dela resultantes, com a concordância documentada 
da instituição; 

j) orçamento financeiro detalhado da pesquisa: recursos, fontes e destinação, bem 
como a forma e o valor da remuneração do pesquisador; 

l) explicitação de acordo preexistente quanto à propriedade das informações geradas, 
demonstrando a inexistência de qualquer cláusula restritiva quanto à divulgação pública dos 
resultados, a menos que se trate de caso de obtenção de patenteamento; neste caso, os resultados 
devem se tornar públicos, tão logo se encerre a etapa de patenteamento; 

m) declaração de que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles 
favoráveis ou não; e 

n) declaração sobre o uso e destinação do material e/ou dados coletados. 
VI.3 -  informações relativas ao sujeito da pesquisa: 
a) descrever as características da população a estudar: tamanho, faixa etária, sexo, cor 

(classificação do IBGE), estado geral de saúde, classes e grupos sociais, etc. Expor as razões 
para a utilização de grupos vulneráveis; 

b) descrever os métodos que afetem diretamente os sujeitos da pesquisa; 
c) identificar as fontes de material de pesquisa, tais como espécimens, registros e 

dados a serem obtidos de seres humanos. Indicar se esse material será obtido especificamente 
para os propósitos da pesquisa ou se será usado para outros fins; 

d) descrever os planos para o recrutamento de indivíduos e os procedimentos a serem 
seguidos. Fornecer critérios de inclusão e exclusão; 

e) apresentar o formulário ou termo de consentimento, específico para a pesquisa, para 
a apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa, incluindo informações sobre as circunstâncias sob 
as quais o consentimento será obtido, quem irá tratar de obtê-lo e a natureza da informação a ser 
fornecida aos sujeitos da pesquisa; 

f) descrever qualquer risco, avaliando sua possibilidade e gravidade; 
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g) descrever  as medidas para proteção ou minimização de qualquer risco eventual. 
Quando apropriado, descrever as medidas para assegurar os necessários cuidados à saúde, no 
caso de danos aos indivíduos. Descrever também os  procedimentos  para monitoramento da 
coleta de dados para prover a segurança dos indivíduos, incluindo as medidas de proteção à 
confidencialidade; e 

h) apresentar previsão de ressarcimento de gastos aos sujeitos da pesquisa. A 
importância referente não poderá ser de tal monta que possa interferir na autonomia da decisão 
do indivíduo ou responsável de participar ou não da pesquisa. 

VI.4 - qualificação dos pesquisadores: “Curriculum vitae” do pesquisador responsável 
e dos demais participantes. 

VI.5 - termo de compromisso do pesquisador responsável e da instituição de cumprir 
os termos desta Resolução. 

 
 

ADIB D. JATENE 
Presidente do Conselho Nacional de Saúde 

 
 

Homologo a Resolução CNS nº 196, de 10 de outubro de 1996, nos termos do Decreto 
de Delegação de Competência de 12 de novembro de 1991. 

 
 

ADIB D. JATENE 

Ministro de Estado da Saúde 
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Anexo II 

 

 

QUADRO METODOLÓGICO 

 

Procedimentos Instrumentos Conteúdos Fontes dos dados 

Entrevista 

estruturada  

Formulário com 

perguntas 

fechadas  

Dados sobre a doença, 

socioeconômicos e 

ocupacionais  

Todos os 

interlocutores  

Entrevista semi-

estrutura e relato 

oral dirigido  

Roteiro 

temático e 

entrevistas 

gravadas   

Representações e 

aspectos da 

experiência com o 

HIV e os itinerários 

terapêuticos. 

Todos os 

interlocutores 

Observações e 

anotações  

Diário de 

campo  

Registro de conversas 

informais, 

observações, reflexões  

Pesquisadora e 

elementos ou 

situações atinentes ao 

objeto de estudo, 

identificados ao longo 

do processo 

investigativo  
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Anexo III 

Roteiro de Questionário – Entrevista Estruturada 

 

1 – Nome fictício. 

2 – Quantos anos você tem? 

3 – Você mora em São Paulo? 

3.a Se sim, em que bairro?  

3.b Se não, em que cidade?  

4 – Qual a sua profissão? 

5 – Há quanto tempo você sabe que é soropositivo? 

6 - Como você descobriu?  

7 – Há quanto tempo você freqüenta o Centro de Referência em DST/Aids? 

8 – Você confia plenamente nos exames, diagnósticos e tratamentos biomédicos para 

tratar a Aids? 

9 – Você toma os medicamentos anti-retrovirais? 

10 – Você acredita que a cura da Aids esteja próxima? 

11 – Você faz tratamento não-alopático em outro espaço? Qual? Por quê? 

12 – Você tem religião ou freqüenta algum espaço religioso? Qual? 

13 - Se a resposta for sim, você realiza algum tratamento religioso com a intenção de ser 

curado da Aids?  



157 

Anexo IV 

Roteiro de Questionário – Entrevista Semi-Estruturada 

 

1 – Você mudou depois que você descobriu que era soropositivo? A forma como você 

vê o mundo mudou?  

(Verificar como o interlocutor situa o surgimento do HIV na sua vida.) 

(Verificar de há ruptura biográfica). 

2 – O que é fé? 

3 – Houve mudança em sua vida depois que você iniciou o tratamento religioso? 

4 – Houve mudança em sua situação clínica após a adesão a esse tratamento religioso? 

5 – A sua relação com a doença mudou depois que você passou a freqüentar o culto? 

6– A comunidade e o líder da instituição religiosa que você freqüenta sabem que você é 

soropositivo?  

7 – Alguma vez você foi desrespeitado na instituição por isso? 

8 – O que é cura? 

9 – Você acha que a Aids tem cura?  

10 – Que tipo de ajuda obteve após o diagnóstico? De quem?  

(Verificar influências positivas ou negativas da rede de relações para lidar com a 

doença) 

(Verificar se participa de atividades organizadas – grupos, associações, ONGs) 

11 – Verificar possíveis alterações trazidas pela doença nas relações sociais em 

diferentes esferas da vida diária (família, trabalho, instituições de saúde, lazer, 

vizinhança, amizade)  
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12 – Tratamento e gerenciamento da doença: 

- O que acha/como avalia o tratamento prescrito pelo médico do CRT?  

- Tem alguma dificuldade para seguir as prescrições? Qual(is)? Por quê?  

- O que considera mais importante no seu tratamento? Por quê? 

13 – Especular a respeito de expectativas futuras: 

- Há algo que o preocupa? O quê? Por quê? 

- Você tem medo de morrer? 

- O que espera acontecer? 
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Anexo V 

 

São Paulo, 25 março de 2009. 

 

Prezados Senhores, 

 

O Programa Estadual de DST/Aids de São Paulo tem como uma de suas estratégias 
de prevenção o Grupo de Trabalho Religiões que é formado por religiosos, representantes da 
Secretaria de Estado da Saúde/ Coordenação Estadual de DST/Aids, Programas Municipais de 
DST/Aids, ONGs que desenvolvem trabalhos com grupos religiosos, e membros da sociedade 
civil com especial interesse no tema.  

Nosso trabalho tem como objetivo ampliar o acesso à informação e aos serviços de 
prevenção e assistência as DST/Aids da sociedade em geral. Partimos do conhecimento que 
os diversos grupos de Tradições e Religiões possuem para que através de troca de saberes e 
experiências possamos reduzir a exposição do grau de vulnerabilidade ao HIV-Aids de suas 
comunidades, discutindo caminhos que levem á reeducação de comportamento. 

Desde 2002 estamos propondo e efetivando estratégias de prevenção junto a grupos 
religiosos respeitando seus valores, crenças e saberes. 

Assim sendo, esperamos contar com a sua contribuição para discutir e amadurecer 
tema de relevante importância para todos os órgãos públicos e comunidades religiosas, para 
um bom desenvolvimento de todos os aspectos da saúde humana, incluindo-se a sexualidade, 
independente de tradições religiosas. 

 

 
 

A próxima reunião do GT será dia 27 de abril 

Das 10hs às 15hs no município de São Paulo no  

Centro Formador de Recursos Humanos 

Rua Dona Inácia Uchoa 574 

Metrô mais próximo – Vila Mariana  

 

Maiores informações pelo telefone (11) 5087-9901 
 ou pelo e-mail paulasousa@crt.saude.sp.gov.br 
Paula Sousa Oliveira – Gerência de Prevenção 
Programa Estadual de DST/Aids de São Paulo 

 
 
 
 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

       COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS 

       CENTRO DE REFERÊNCIA E TREINAMENTO 

DST/AIDS 


