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PARA “TIRAR LOUCOS DO HOSPÍCIO”:  

  Aplicação de um ritual religioso afro-brasileiro de cura em dois pacientes 

psiquiátricos.  
                                                                                             

                                                                                                Norton F. Corrêa1  

                                                                                     nortonfc38@gmail.com 

                                                                                                                       

À memória de Ronaldo Moreira Brum, grande e 

inesquecível amigo e companheiro de pesquisa, a 

quem devo preciosos ensinamentos.  

 

Este artigo aborda um experimento, realizado em 1970, que viabilizou a alta de dois pacientes do 

Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre. A técnica utilizada foi a aplicação, em ambos, de 

um ritual do batuque, religião afro-brasileira característica do Rio Grande do Sul.2 Participaram da 

equipe o médico psiquiatra Ronaldo Moreira Brum, pertencente à instituição, a estudante de História, 

Maria Alice Morais3 e eu.     

Para contextualizar tal experimento, levanto, num primeiro momento, aspectos gerais do 

universo do batuque. Num segundo, me debruço um pouco sobre algumas dimensões das histórias-

de-vida do Ronaldo e da minha. De um lado, para situar o leitor sobre quem éramos, o que fazíamos. 

De outro, porque imagino que tais caracteres – em que a curiosidade científica sobressaía - 

certamente contribuíram para que nos dispuséssemos a realizar a tarefa a que nos propusemos.  

Menciono, ainda, nosso contato com a sacerdotisa que nos estimulou a realizar a experiência, Mãe M. 

do Xapanã. Num terceiro momento, descrevo e analiso o próprio experimento em si a partir de dois 

enfoques: o religioso, fundamentado na visão de mundo dos filiados ao batuque; e o médico, para o 

qual trago autores que escreveram sobre um fenômeno provavelmente similar ao aqui estudado, a 

chamada “morte vodu”.  

  

As religiões afro-brasileiras do Rio Grande do Sul  

Existem três modalidades religiosas de matriz africana no Rio Grande do Sul, a umbanda branca, 

o batuque e a linha-cruzada. Neste artigo enfoco o batuque. Essa religião teria surgido em Rio 

Grande, porto de mar, no Sul do Rio Grande do Sul, nos meados dos anos 18004.  

Há cerca de 50.000 templos das três modalidades, no Estado, a maioria deles “casas abertas”, 

isto é, em que seus sacerdotes e sacerdotisas, denominados de pai (ou mãe) de-santo, iniciam filhos-

de-santo e promovem grandes solenidades públicas. Outros chefes, porém, conservam apenas um 

altar doméstico com suas divindades padroeiras, executando somente pequenos rituais para a 

clientela – jogo de búzios, limpezas místicas. A maioria dos integrantes do batuque são negros.  

Para se ter ideia da abrangência da crença nessas religiões, é muito difícil, entre as famílias 

pobres, mas especialmente nas negras, não haver um ou mais de seus membros que não sejam 

iniciados ou ao menos não frequentem regularmente rituais em templos afro-brasileiros. Nestas 

famílias, a incidência é maior, mas o fenômeno também ocorre em muitas das brancas, de origem 

portuguesa e mesmo alemã ou italiana – e há numerosos e conhecidos pais e mães-de-santo desta 

origem. Não se exclua a classe média e alta, que costumeiramente  evita de se expor em público, 

especialmente em casas mais pobres. Mas se valem, historicamente, dos serviços dos sacerdotes afro-

brasileiros para a solução de problemas de saúde, amorosos, econômicos. Várias vezes ouvi, da parte 

 
1 Professor da Universidade Federal do Maranhão. 
2 Sobre o batuque,  ver (Corrêa, 2006 
3 A estudante  de História, Maria Alice Morais,   que participou do experimento,  nos acompanhava ocasionalmente.   
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de sacerdotisas e sacerdotes, descrições bem detalhadas dos interiores de grandes estabelecimentos 

industriais, comerciais, escritórios de advocacia e consultórios médicos famosos, nos quais foram 

feitas “limpezas” espirituais para afastar “coisas ruins” e trazer o sucesso.  Contam-se, ainda, na 

comunidade religiosa, vários casos de políticos de alto escalão que, no passado e atualmente,  

valeram-se e valem-se  de tais serviços.  O ato de ir aos templos para jogar búzios, também, é muito 

difundido entre a população em geral, no Rio Grande do Sul, muitas pessoas sabendo quem são as 

suas divindade protetoras, no panteon do batuque.  

Como sinais externos da presença dessas religiões, basta observar a grande abundância de 

“despachos”, isto é oferendas, nas esquinas, mesmo as mais centrais das cidades, incluindo Porto 

Alegre, além de praias, cemitérios e certos acidentes geográficos.  

 

O batuque  

A expressão batuque, com certeza atribuída pela sociedade envolvente,  provavelmente vem de 

bater, ou seja, do ruído dos tambores. Embora os integrantes do culto normalmente se 

autodenominem de batuqueiros, seguidamente  utilizam a palavra  “nação” (leia-se “nação africana”), 

termo que  reflete a ideia de pertencimento de seus integrantes aos ancestrais,  na África. Das três 

modalidades, é a que mais fielmente conserva tradições religiosas oriundas das regiões do hoje Benin 

(jêje) e  Nigéria (nagô), tendo  similaridades com o candomblé baiano de mesma origem, mas mais 

especialmente com o xangô de Pernambuco.   

A história oral afirma  e dados históricos mais recentes corroboram5 o fato de que os primeiros 

templos de batuque teriam surgido entre 1850-60  na cidade e porto de Rio Grande, como mencionei. 

A fundação destes núcleos deve-se, certamente, ao grande número de escravos  concentrados no 

local,  que atuavam no setor de serviços – embarcadiços, carregadores, construção civil,  domésticos, 

negros de ganho e aluguel.  Posteriormente, outros templos surgem na cidade de Pelotas, mais ao 

norte, de lá se expandindo para Porto Alegre, a Capital. Nas  décadas de 1950-60 em diante, outros 

são criados no Uruguai e Argentina.   

Ao longo do tempo, o batuque assimilou alguns  elementos do contexto cultural rio-grandense. 

Ogum, o orixá da guerra e do ferro, recebe como oferenda principal o churrasco, o mais típico dos 

típicos alimentos locais.  Aos  eguns – espíritos dos mortos – é oferecido uma espécie de caldo, o 

mieró-de-egum, no qual é misturada erva-mate, com que se faz o chimarrão, também típico. A 

polenta, uma pasta de milho moído cozida,  difundida pela colônia italiana,  é o alimento preferido da 

deusa Oxum.  Batata “inglesa”, por sua vez popularizada pela colônia alemã, é oferecida, assada na 

brasa, para o orixá Bará.  Finalmente a bombacha, veste característica do  gaúcho fronteiriço com os 

países do Prata, é o uniforme ritual do batuqueiro.  

   

As entidades sobrenaturais  

As entidades sobrenaturais cultuadas no Batuque são os orixás, os deuses,  e os eguns, os  

mortos.   

Os orixás, também chamados de “pai” ou “mãe”  são benfazejos e protegem e ajudam os 

humanos. Há 12 orixás, basicamente, que compõem uma família patriarcal e se desdobram em  

velhos e jovens, cada um deles se dividindo,  por sua vez, em vários outros. Na visão de mundo 

batuqueira, cada pessoa, indiferentemente de ser ou não iniciado na religião, é filho espiritual de dois 

orixás: o principal,  que preside a cabeça, e um secundário, do corpo. Ambos formam um casal: se o 

da cabeça é homem, o do corpo é mulher e vice-versa. Quando invocados através de seus respectivos 

cânticos e toques de tambor, podem se apossar  das mentes e corpos  de seus filhos,  para dançar, 

receber as oferendas que lhes foram dadas, consolar e aconselhar as pessoas. 

 
5 O historiador  gaúcho Jovani Scherer  identificou um significativo número de escravos e livres autodenominados nagô 

em Rio Grande (ver internet pelo nome do autor)..   
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É interessante observar que, ao contrário do deus cristão, que se mantém muito distante dos 

humanos, as divindades afro-brasileiras, na possessão,  vêm “ao mundo”, nas  solenidades rituais, 

permitindo que sejam vistas, abraçadas, conversem tête-à-tête com as  pessoas, com isto, na crença 

batuqueira, reiterando a veracidade de sua existência e de seu poder de proteção. Tal presença é 

muito significativa,  psicologicamente falando, tendo em vista a situação de pobreza e desamparo da 

maioria dos integrantes do batuque.   

Quanto aos espíritos dos mortos, estes são considerados extremamente  perigosos, para os 

humanos, mas  submissos aos orixás, a quem muito temem.  O perigo representado pelos eguns está 

no fato de que, por não se darem conta de que morreram, tentam, a todo o custo,  voltar à vida. Para 

isto se “encostam” nas pessoas  para sugar-lhe a vitalidade, representada pelo sangue.  Alguns 

filiados à religião dizem que  agem assim  por serem “burros”, “tapados”, isto é, não têm perfeita 

consciência do que fazem. Outros,  que são  intrinsecamente maus. O outro lado da moeda é que,  

graças aos  mesmos fatores  -  perigosos, enganáveis e maus -  são muito invocados para  trabalhos de 

feitiçaria. 

Quando um  iniciado morre, todos os seus objetos rituais – vestes, implementos – são 

cuidadosamente quebrados, retirados do templo e colocados em água corrente,  juntamente com 

alimentos rituais que  são oferecidos o seu egum, para aplacá-lo.  Quebrar os objetos  corresponde a 

cancelar  sua identidade batuqueira anterior e a imposição de uma nova, como morto.  Devido ao 

medo-pânico em relação aos eguns, os rituais fúnebres são eventos muito tensos, porque, conforme a 

religião,  é um dia em que a “lei” deles é a que vale: qualquer infração ritual, por mínima que seja, 

lhes dá o direito de matar o infrator, levando-o junto consigo para que não se sinta tão só. Se o morto, 

entretanto,  é um chefe, instaura-se um clima de verdadeiro pavor ao egum -  que beira as raias do 

ódio -  entre seus ex-iniciados. Tal  sentimento pode  perdurar por considerável  tempo.   

Cabe dizer que, diferentemente da maciça  maioria dos católicos, por exemplo, em que a prática 

da religião   se reduz quase que ao comparecimento à missa aos domingos, o batuque é uma religião 

totalizante, vivida intensamente no cotidiano. Os filiados a um templo comumente visitam-no 

diariamente, cumprimentando o quarto-de-santo, onde estão os objetos sagrados de seus orixás, 

tomando a bênção de seu sacerdote, conversando com companheiros de religião, que lá se fazem 

presentes, também. O vínculo filiado-sacerdote, ainda, quase sempre  é muito  mais forte do que a 

ligação com os  pais biológicos: um  chefe normalmente têm  conhecimento mesmo das coisas mais 

íntimas do indivíduo, não raro escondidas da família; é a ele que seus ungidos  recorrem  para 

resolver seus problemas, chorar tristezas e frustrações e serem  consolados;  mas também, para relatar 

suas vitórias.  A relação, ainda, de um batuqueiro  com o seu templo e  irmãos-de-santo,  não raro  

costuma  se estender até sua a morte.  

Interpretativamente, o fato de o egum, obsessivamente, ter o objetivo de  voltar a seu templo,  

pode ser entendido como uma projeção, um  reflexo da experiência  religiosa vivida pelos humanos, 

no batuque: assim como estes centram sua vida, enquanto vivos, em torno a  seu sacerdote e templo, 

o mesmo desejo é atribuído ao egum. Quanto ao  caso da morte de chefes, eu diria que o surgimento 

do pavor-ódio seria um mecanismo psicológico reversor, de defesa, do indivíduo, uma tentativa de 

ruptura extremada   quanto ao  profundo sentimento afetivo que o ligava a seu iniciador.  

   

Nós, pesquisadores  

Ronaldo Moreira Brum 

Conheci o Ronaldo quando eu tinha cerca de sete anos, pois era amigo inseparável do meu primo 

Régis Bruck, que morava na casa vizinha à nossa. Ambos frequentavam o então curso ginasial no 

mesmo colégio e ingressaram, também juntos, na faculdade de Medicina. Conforme meu primo, o 

Ronaldo era “uma rara combinação de inteligência e aplicação nos estudos”, obtendo, 

invariavelmente, notas muito altas. Grande leitor, discorria com   familiaridade sobre uma série de 

assuntos, inclusive alheios aos conteúdos escolares, sendo, ainda, aos treze anos, um bom pianista 

erudito. Educado, ar sério, óculos fortes para miopia, era, entretanto,  divertido e brincalhão, com um 
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humor crítico e refinado ao qual nada escapava.  Na faculdade,   optou pela   psiquiatria freudiana, 

tornando-se um psicanalista bastante ortodoxo, como a praticamente totalidade  de seus colegas de 

profissão, na época. O detalhe interessante é que aprendeu alemão especialmente  para poder ler 

Freud no original... Quando minha família se mudou para um bairro mais distante, pouco nos 

encontrávamos, mas sabíamos um do outro, sempre, através do Régis. 

Em 2006, vítima de câncer, o Ronaldo faleceu, em Porto Alegre.  

  

Eu, Norton 

Nasci em uma família branca,  católica praticante  e muito  racista – no que, aliás,  não se 

afastava muito das demais da mesma categoria. Meu pai,  um médico com considerável nível de 

conhecimentos gerais,  reunira uma biblioteca selecionada com cerca de três mil volumes. Aprendi a 

ler com seis anos e meio, me tornando um grande devorador de livros: da literatura infantil passei 

rapidamente à juvenil e daí a explorações na  biblioteca doméstica.   Acrescente-se a leitura de 

revistas médicas e mesmo das bulas de remédio que meu pai recebia. Das revistas, lembro a 

“Rassegna”, que trazia artigos científicos de ponta sobre a fisiologia humana, como o funcionamento 

do cérebro, o que muito me fascinava.  

O que eu ignorava  é que a carga diversificada de conhecimentos  que ia acumulando a partir das 

muitas e variadas leituras, das observações que fazia sobre o que me cercava, como curioso de 

carteirinha,  vivências diversas, inclusive  como católico, que fui, até uns 18 anos, e aluno de colégio 

jesuítico, por exemplo, seriam extremamente úteis,  no futuro, para a minha formação como  

antropólogo.   

Depois do  Segundo Grau, ingressei, em 1969,  na Escola Gaúcha de Folclore,  fundada e  

dirigida pelo professor Carlos Galvão Krebs, um erudito e respeitado pesquisador da cultura popular 

rio-grandense,  que também ministrava disciplinas. Suas aulas eram tão interessantes que assisti, 

durante dois anos, apenas a elas. Regadas a eslaides que fizera em campo, versavam sobre teorias do 

folclore, folclore rio-grandense e brasileiro.  

 Nem bem aprendera rudimentos de técnicas de pesquisa, comecei a fazer, nos fins de semana,  

pequenos levantamentos  e documentação fotográfica de manifestações culturais populares na zona 

rural  de Porto Alegre e   cidades diversas.  Num Projeto Rondon, participei de uma equipe, chefiada 

por nosso professor, onde passamos duas semanas fazendo uma verdadeira varredura da cultura 

popular local, na região do Chuí,  fronteira com o Uruguai.   

Como os  folcloristas da  época, Krebs adotava as teorias historicistas-difusionistas clássicas. 

Resumidamente, a  metodologia se limitava a identificar detalhadamente “traços” (elementos) de tal 

ou qual manifestação e, através de bibliografia, compará-los com outras similares, para rastrear sua 

origem no tempo e no espaço. Logo percebi  que qualquer pessoa bem escolarizada poderia  realizar 

tais tarefas:  bastava ser atento e paciencioso, para registrar detalhes, e depois ir aos livros, para fazer 

as comparações que indicariam a  localização da origem.6 

Um dia, o professor nos levou a uma  solenidade  do batuque,  na casa de uma das mais famosas 

sacerdotisas de então,  a Mãe Ester da Iemanjá.   Naquela noite, que representou um divisor de águas, 

em minha vida,  fui bombardeado por várias e profundas surpresas: o contraste entre a sisudez e 

semi-imobilidade das pessoas, na missa, e aqui, onde elas, além de dançarem e  com evidente 

expressão de prazer, riam e brincavam muito, se abraçavam calorosamente.  Quando perguntei ao 

tamboreiro-chefe da casa, Ademar (do Nascimento Carvalho) do Ogum,     o motivo de tanta 

descontração, respondeu:  “É porque o santo quer é festa!”. O interessante é que, ao confrontar  um 

ritual com o outro eu estava, automaticamente, mas   sem   consciência do que fazia, aplicando o  

velho método antropológico da comparação, que também muito usaria no futuro.   

 
6 Não foi por outra razão que surgiram, no auge destas teorias, uma grande quantidade de folcloristas, no Brasil, a maior 

parte deles com formação em outras áreas totalmente alheias às humanas. 
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A segunda surpresa foi ter uma certeza definitiva sobre a metodologia historicista:  face a toda a 

riqueza simbólica  daquele mundo novo,   que  me produzia, já,  um sem-número  de interrogações,  

não conseguia imaginar a possibilidade de reduzir tudo a uma simples busca de supostas  origens. Saí 

dali com uma irresistível vontade de compreender aquele universo que me desafiava. A partir daquela 

noite, passaria vinte anos pesquisando intensamente sobre o batuque, até ir trabalha como professor 

na Universidade Federal do Maranhão, em São Luís, em 1990.  

Numa das incursões  à biblioteca doméstica,  vasculhando novamente o setor de cultura popular,  

encontrei, caído por trás de outros livros, uma obra de Arthur Ramos, “Estudos de Folk-lore”(1958). 

Baseando-se nas teorias de Freud, principalmente, o autor  comenta sobre a aplicação da psicanálise 

aos mitos e aos contos populares. Eis aí, pensei, algo muito mais interessante do que buscar  origens. 

Mas eu quase nada sabia sobre as teorias psicanalíticas. 

 

Reencontro 

Não havia passado um mês da leitura do livro, reencontrei o Ronaldo no aniversário do meu 

primo Régis.  Nesta época, além da clínica particular, trabalhava no hospital  São Pedro, a maior 

instituição psiquiátrica pública do Rio Grande do Sul. 

Logo  lhe falei das   minhas pesquisas sobre o batuque e a cultura popular,   o trabalho de Arthur 

Ramos e meu interesse em saber mais sobre a  psicanálise.  O que eu não esperava foi a resposta que 

recebi: desde tempos estava interessado justamente na cultura popular.... Daí em diante, nos cerca de 

dez anos seguintes,  passamos a pesquisar em dupla,  comparecendo tanto a festas públicas do 

batuque como a rituais restritos em um número considerável de templos,  observando, anotando e 

fotografando o que víamos. Seguidamente,  a mulher do Ronaldo, Tereza, estudante de Ciências 

Sociais, nos acompanhava, participando dos trabalhos. Éramos muito bem recebidos nos templos,  

sendo que seguidamente o pessoal, muito pobre,  “tirava consultas” com o Ronaldo, ganhavam  

remédios.   

Um ano depois do reencontro ingressei no curso de Ciências Sociais, na UFRGS, logo me 

concentrando nas disciplinas de Antropologia.   Neste meio tempo, sabendo que havia disciplinas 

específicas sobre a temática negra, decidi cumprir um ano de estudos na  Universidade Federal da 

Bahia. Lá, tive a oportunidade de frequentar as aulas do professor Vivaldo da Costa Lima,  o maior 

expoente dos  estudos sobre o candomblé, o que representou um grande impulso  em minha carreira.   

Além das pesquisas,  o Ronaldo e eu passamos a ler   obras clássicas  sobre as religiões afro-

brasileiras,  como as de Nina Rodrigues,  Arthur Ramos e Roger Bastide, que privilegiavam 

abordagens psicológico-psicanalíticas e antropológicas. Quanto a outras, fizemos uma troca: o 

Ronaldo lia clássicos da antropologia  e eu Freud. Mas não era apenas isto: combinávamos alguns  

encontros semanais para discutir o que lêramos e o que observáramos nos templos. Seguidamente a 

conversa enveredava para temas afins, como as possíveis relações entre a cultura e as questões 

genéticas que envolvem o comportamento humano,  por exemplo.    

Entre os resultados deste convívio, leituras e experiências no campo de pesquisa, o Ronaldo, 

antes um psicanalista freudiano ortodoxo 7 , adquiriu um viés culturalista, ou seja,  começou a 

considerar a cultura como um fator tão interveniente quanto  importante  para a compreensão de  

processos mentais. De minha parte, percebi que é impossível compreender a cultura sem 

compreender seu portador:  um ser extremamente complexo, justamente por combinar fatores como  

possuir alto  grau de inteligência,  viver em sociedade, ter uma dimensão biológica muito similar a 

outros animais e ser detentor de cultura.  Muito mais do que isto, porém, pude contar com a  

inestimável amizade e os também inestimáveis ensinamentos,  estímulo e apoio, do Ronaldo,  nos 

rumos de  me tornar um antropólogo e sobretudo entender que são praticamente ilimitados os 

horizontes do campo da  Antropologia.   

 
7  Basicamente, a psicanálise freudiana ortodoxa entende os problemas do indivíduo como endógenos, isto é, não 

relacionados à cultura em que se insere.  
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A  Mãe M. do Xapanã 

A  mãe do Ronaldo  morava no mesmo edifico da Mãe M. do Xapanã, do batuque, de quem era 

muito amiga.  Como muitas pessoas que atingiram  o grau de chefe,  a sacerdotisa preferira não ter 

“casa aberta”, isto é iniciar filhos-de-santo e promover solenidades públicas de iniciação, o que 

demanda uma dedicação total à religião. Com trabalhava fora, mantinha apenas um altar doméstico 

com seus orixás (“ocutás”,  pedras sagradas onde estes são ritualmente “sentados”), imagens 

católicas, vasilhas com  alimentos rituais,  atendendo uma clientela relativamente reduzida, para a 

qual jogava búzios, fazia pequenos  “serviços” (práticas religiosos menores).  Quando soube que o 

Ronaldo, além de trabalhar no São Pedro, estava pesquisando o batuque, chamou-o para conversar. 

Fomos ambos.  

Acompanhada de um café da tarde, a conversa foi longa e girou sobretudo em torno à “religião”, 

a autodenominação dos batuqueiros  para a sua própria crença. Lá pelas tantas, a Mãe M. declarou o 

verdadeiro motivo do convite: queria que o Ronaldo facilitasse sua entrada no hospital para que, 

aplicando determinado ritual em um paciente, permitir que recebesse alta.  Já ouvíramos várias vezes, 

nos templos, conversas sobre tais práticas. Mas agora, porém,  teríamos chance de observar de perto a 

questão. Claro, ficamos interessadíssimos, ele concordou imediatamente com o pedido. Mas 

deveríamos aguardar.    

Quase um mês depois, novo chamado. Informou que a negociação com os  familiares do paciente 

dificilmente iria dar certo.  Percebendo, talvez, nossa frustração, voltou-se  para o Ronaldo e  

comentou que nós mesmos poderíamos fazer isto. Certamente, nas conversas, percebera que 

tínhamos um conhecimento razoável sobre a religião. Ficamos espantadíssimos, nos entreolhamos 

por alguns intermináveis segundos. Que condições  tínhamos, me perguntava, de enfrentar um 

desafio destes? Mas a resistência foi breve:  aceitamos. Então a  Mãe M. começou a fazer uma lista 

de ingredientes: quatro rosas brancas com cheiro, meio quilo de milho de galinha, um pequeno vidro 

de azeite de dendê,  uma bandeja grande de papelão,  uma garrafa grande vazia, quatro velas comuns.    

Alguns dias depois voltamos -  o Ronaldo já selecionara dois pacientes,  e marcara a data: hoje, 

sexta-feira. A Mãe M. colocou o milho em uma frigideira de ferro, mexendo, até que ficasse 

semitostado, transferindo-o, já morno, para um saco plástico, amassando, então, as pétalas das rosas, 

na água de uma bacia, até que  ficasse cheirosa.  Em seguida, lavou a cabeça do   Ronaldo  com a 

água de rosas sobre bacia,  a sobra  sendo posta em uma garrafa. Depois,  colocou-lhe um colar-de-

guia marrom no pescoço, uma fileira de contas de plástico enfiadas em uma linha, o complemento 

dos preparativos para o ritual a ser aplicado nos pacientes. Emprestou-nos a bacia e nos deu uma 

folha de papel aluminizado para colocar sob a bandeja. Dali, os ingredientes colocados em sacolas 

plásticas escuras, para não despertar desconfianças, seguimos direto para o hospital. A  Maria Alice 

nos esperava no portão de entrada, para participar dos trabalhos.   

 

O ritual 

Instalado em sua sala, o Ronaldo chamou o primeiro interno, fechando a porta a chave para 

evitar intrusos. X. era um homem com cerca de 1,75 m de altura,  forte, cabelo escuro, pele 

amorenada. Vestia o uniforme do São Pedro, uma calça comprida e algo que se assemelhava a um 

casaco de pijama, com listras azuis verticais claras e brancas. Na altura do mamilo esquerdo, o casaco 

apresentava um buraco circular com pouco mais de um centímetro,  as bordas escuras, aparentemente  

aberto  com brasa de cigarro. Ao lado,  uma cruz, as linhas desenhadas com caneta esferográfica. Do 

outro lado do peito, assim como nas mesmas posições, nas costas, cruzes idênticas.  

Para nos enfronhar na questão, o Ronaldo começou a entrevistar o paciente, que conversava 

normalmente, mostrando um temperamento alegre, rindo e brincando o tempo todo. Tanto ele, como 

o seu companheiro de hospital, que foi atendido depois, pareciam gostar muito de seu médico. X. 

declarou que não sabia por que estava ali. Possuía uma chácara,  na qual trabalhava antes de vir para  

o São Pedro,  além de um carro, e  queria voltar para lá. E então viria trazer umas frutas e legumes 
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para o Ronaldo. Quanto ao orifício no peito, informou que a banda 

musical da Polícia Militar   viera fazer  uma apresentação no hospital.  

Terminada esta, os músicos já  se dirigindo para a porta, um soldado 

virara para trás e lhe dera um tiro no peito. Quando lhe perguntei como 

estava vivo, disse que se tratava de um tiro espiritual. E as cruzes? Neste 

momento, sempre sorridente,  levantou ambos os braços, na posição das 

imagens de Cristo na cruz, dizendo: “Eu sei que querem me matar, para 

salvar  a humanidade. Pois podem me matar, podem me matar!”.  

Perguntado se poderíamos lhe esfregar algumas coisas no corpo, 

concordou imediatamente, repetindo o que   dissera, que não se importava, 

já que de qualquer jeito terminariam por matá-lo. Enquanto o Ronaldo se 

encarregava da tarefa, a Maria Alice anotava e eu fotografava as cenas.  

As instruções dadas pela Mãe M. foram seguidas à risca. O Ronaldo 

lavou a cabeça do X. com a mesma água e bacia que trouxéramos. Ato 

contínuo, começou a passar o pacote de milho, com pequenas batidinhas 

ao longo do corpo, de cima para baixo, incluindo a sola dos pés, como 

tantas vezes víramos fazer.  

Terminada a aplicação, o X. foi levado embora, pelo enfermeiro, 

entrando o Y. Ao contrário do outro, era um sujeito franzino, cerca de 

1,60 m, mais claro, pouco falava, consentiu, sem problemas, com o que 

lhe solicitamos.  

 Ao sair, o Ronaldo nos relatou que Y. fora soldado, em um quartel. 

O comandante lhe pedira que lavasse o seu carro particular, dando-lhe as 

chaves. Cumprida a tarefa, saiu com o veículo, para passear. Talvez 

pouco hábil na direção, causou um acidente grave, demolindo o carro e sofrendo ferimentos bastante 

sérios. A partir do momento do acidente, relataram seus parentes, enlouqueceu, sendo internado no 

São Pedro. O Ronaldo ainda relatou que, tempos antes, quando 

aparentemente poderia ter alta, abriu a gola de outro paciente e despejou-

lhe um bule de café muito quente nas costas, produzindo-lhe queimaduras 

consideráveis. 

Quando o segundo paciente saiu, passamos ao outro momento do 

ritual. A bandeja foi posta no solo, sobre a folha de papel alumínio, o saco 

de milho despejado sobre ela e recoberto com azeite de dendê.  As quatro 

velas foram acesas e fixadas na bandeja em quadrilátero. Esperamos 

alguns minutos, devolvemos a água para a garrafa, as velas foram 

quebradas em três pedaços, pelo Ronaldo, guardamos tudo e saímos.  

Não muito longe do hospital, à beira de uma rua pouco trafegada, 

encontramos uma franja de mato. Colocamos o papel entre o capim e as 

folhas, a bandeja sobre ele e nela distribuímos o milho, sendo as velas 

novamente postas sobre o conjunto.  Seguindo, também, o que fora dito, 

molhamos as mãos com a água de rosas e “limpamos” simbolicamente o 

corpo, passando-as sobre ele, de cima a baixo, como se tirássemos uma 

sujeira invisível. Em seguida, sempre cumprindo as recomendações, a 

garrafa foi despejada sobre as folhas e saímos andando de costas até certa 

distância, entrando nos carros.  

 Na semana seguinte, mal o Ronaldo chegou, foi procurado pelos 

colegas. O pessoal da enfermagem lhes havia comunicado que os 

pacientes haviam sofrido uma mudança inexplicável, indicando alta. 

Os remédios receitados a ambos, segundo os enfermeiros, eram os 

mesmos, de rotina. Chamaram os pacientes, entrevistaram-nos, tiveram a mesma impressão que 
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aqueles. Muito intrigados, perguntavam 

insistentemente o que o Ronaldo havia 

feito na semana anterior. Nada além, 

claro, da entrevista e dos remédios de 

praxe, respondeu. E então voltou a 

entrevistar os dois internos, constatando, 

também, que a mudança fora 

significativa e o diagnóstico era alta, 

mesmo. Para a sua grande surpresa, 

entretanto, embora lhes perguntasse com 

muita insistência, nenhum deles se 

lembrava do que ocorrera.    

Tempos depois, o X. reapareceu. 

Vinha em visita ao seu ex-médico. Na 

mão, uma sacola com frutas e hortaliças. 

Continuava risonho e brincalhão, nem a 

menor lembrança do que se passara, 

mas, curiosamente, lembrava da 

promessa, feita na ocasião, de trazer 

para o Ronaldo o que plantaria, quando saísse do hospital. Rindo, dizia: Mas como eu estava louco, 

heim?, doutor, como eu estava  louco!  

Há, aqui, porém, uma variável que deve ser considerada, quanto ao caso. Lévi-Strauss 

(1967:194-5) comenta que a eficácia das práticas mágicas depende de três fatores: que tais crenças 

sejam comuns, à sociedade onde a questão se insere; que o consulente acredite no poder do feiticeiro 

e, finalmente, que o feiticeiro acredite no que faz.  Temos, então, por um lado, a abrangência da 

crença no poder simbólico do batuque, no Rio Grande do Sul, como foi visto anteriormente. Por 

outro,  um convívio consideravelmente longo entre o  Ronaldo e “seus” pacientes,  o que pressupõe 

intimidade e a confiança destes nele.   Mas, confesso, nós, os “feiticeiros”, pouco acreditávamos que 

a experiência tivesse êxito... Daí, uma questão pertinente: o efeito curativo foi devido à  eficácia 

propriamente dita do ritual, sua natureza,   à crença dos  pacientes quanto ao poder de cura do “seu” 

médico?  É difícil, claro, se obter uma resposta taxativa, neste campo. Mas, por uma ou outra razão, 

nosso objetivo foi atingido.  

 

A fundamentação religiosa do fenômeno   

No panteon batuqueiro, lembrando,  há os orixás e os eguns, os  espíritos dos mortos, estes  

inferiores, na hierarquia sobrenatural, e obedientes aos primeiros. Enquanto os orixás ajudam e 

protegem os humanos, os eguns, pelo contrário, prejudicam-nos,  causando-lhes doenças e mesmo a 

morte, porque se “encostam” neles  para sugar-lhes a vitalidade, digamos, representada pelo sangue. 

Por isto, são considerados a tal ponto perigosos que a palavra egum é sistematicamente evitada pelo 

batuqueiro, sendo substituída por expressões como “eles”, “os que já foram”, “a turma do lado de lá”.  

A razão é que acreditam que algum destes  pode entender que está sendo chamado e atacar quem o 

chamou.  

Os espíritos são, também, associados à escuridão. Segundo a crença, moram nos cemitérios,               

ficam   vagando  ou,   dependendo   do  caso,  permanecem no balé,   um   local   especial no fundos 

do  terreno do  templo. Entre as doenças que podem causar, na perspectiva do batuque, estão certas 

formas de demência.  Uma   das maneiras   de exorcizá-los é submeter a pessoa a um ritual idêntico 

ao  que  foi  realizado com os internados do hospital, o que é chamado de “serviço”. Em certos casos, 

animais sacrificados (normalmente  galinhas, mas podem ser  quadrúpedes) compõem a oferenda. 

Como o egum não percebe bem a realidade, se deixa facilmente enganar, aceitando o sangue  e a 

carne do animal que lhe oferecem, ao invés dos humanos. Por isto, tal ritual é comumente chamado 
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de “troca”: trocar a vitalidade, o sangue do indivíduo, pelo do animal. Para melhor aceitação, a 

oferenda é levada a um cemitério.   

Há trocas de vários tipos, de acordo com a intensidade do problema, o poder do egum e seu grau 

de resistência em deixar a vítima.                                                                                                                            

No caso, foram utilizados apenas   a lavagem de cabeça com água de rosas, o milho torrado 

recoberto de dendê e as velas. Lavar a cabeça com água de rosas é uma primeira e mais simples 

iniciação ritual na longa sequência que leva ao sacerdócio, criando, já, uma ligação mística formal 

entre a pessoa e uma  divindade. Por serem brancas a cor de Oxalá, as rosas são consagradas a  ele – 

certamente, a sacerdotisa identificou tal divindade como o orixá da cabeça do Ronaldo. 

 O colar-de-guia marrom pertence à deusa Obá, guerreira, orixá do corpo  da Mãe M. Mesmo 

com essa  pequena consagração aos orixás, dia a crença que o Ronaldo já passara  a gozar de uma 

proteção especial  destes, o que ficou  reforçado pelo colar. Com isto, já que assumiria o comando do 

ritual, o egum não se aproximaria dele.  O milho torrado a que se adiciona  dendê é alimento sagrado 

do Bará, orixá que preside os caminhos e encruzilhadas e comumente “trabalha” com o Ogum, 

guerreiro “dono” do mato e que também mora nele.   Ao serem esfregados nos corpos das pessoas, 

automaticamente afastam  eguns.  As velas  podem atender à crença, certamente  assimilada do 

espiritismo kardecista, de que o egum é um espírito “obscuro”, de nível inferior na hierarquia 

espiritual,   e  a luz poderá retirá-lo aos poucos da inconsciência e levá-lo a evoluir, transformando-se  

um “espírito de luz”, de alto nível, que não perturbará mais os humanos.  

O segundo momento  começa após os pacientes saíram da sala, com a bandeja sendo colocada no 

chão, as quatro velas acesas, de pé, em quadrilátero, em torno ao milho, sobre o qual o Ronaldo 

derramou o dendê.  E depois, quando o material  foi  levado para o mato, a água da garrafa despejada. 

Temos, aí, vários elementos simbólicos, valendo destaque o tratamento dado às velas. De possível 

inspiração nos rituais fúnebres cristãos, em que quatro velas são dispostas nos ângulos do  caixão, as 

velas em quadrilátero  compõem um código, no batuque, que informa ao  egum que o que ali está  lhe 

pertence. Colocar a bandeja no mato corresponde a afastar o morto para longe de sua vítima, 

permitindo, ainda, que o Bará e o Ogum, donos dos caminhos e do mato, respectivamente – 

justamente para onde foi levado – o conduzam ao cemitério,  que é o seu lugar. Quebrar as  velas em 

três partes, como a sacerdotisa recomendou, é outro indicador:  não é mais um vivo, pois  “coisa 

quebrada é coisa de morto”, como é dito na religião. Finalmente, ainda propicia ao espírito a 

oportunidade de se alimentar, mesmo que apenas com milho.  

Refletindo sobre o caso, chegamos à conclusão de que a tarde em que passamos na casa da Mãe 

M. lhe serviu não só para saber o grau de conhecimento que tínhamos sobre o batuque, mas também 

para  identificar nossos respectivos orixás, como nos informou depois: atribuiu a mim a filiação a 

Ogum, o que eu já ouvira  várias  vezes, e ao Ronaldo, Oxalá. No panteon do batuque, o primeiro é o 

servo do segundo, o que representa um grande prestígio.  Graças a tal condição, encarregou-o de 

comandar  a cerimônia. Concluímos, ainda, que talvez resolvera partir para um balão de ensaio 

simples, apenas  para ver os resultados  (tanto que ficou muito surpresa quando lhe relatamos o caso). 

Como sabia não possuirmos  condições iniciáticas para sacrificar ritualmente uma galinha, optou por 

utilizar apenas o milho torrado e as velas. Ao mandar lavar a cabeça de ambos  os pacientes, também 

os colocou sob a proteção dos deuses,  ou seja, um elemento fundamental  para repelir os eguns neles 

encostados.   

 

A fundamentação médica  do fenômeno   

Há,  como vimos,  uma explicação religiosa bastante estruturada e internamente coerente, para o 

fenômeno. A científica remete para os campos da antropologia e da medicina, pois envolve a tríade 

cultura,  indivíduo e doença.  A doença, porém, é tida como relacionada apenas  com o campo 

médico oficial, mas este,  de maneira geral – e aqui há, também, uma questão de classe social, poder 

e status – continua oferecendo muita resistência  quanto a descer de seu pedestal  de  detentor do 

monopólio da saúde, para olhar ao redor com menos arrogância. Pois há toda uma gama de 
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especialistas populares - sacerdotes afro-brasileiros, benzedeiras – que dão conta dos bem conhecidos 

problemas de saúde “que o médico não cura”- e que, por isso, justamente, são perseguidos pela Lei.   

Na realidade, há uma série de fenômenos, tão complexos quanto pouco  estudados, tanto na área 

médica como na antropológica,  que dizem respeito às relações entre o psico, o soma e a cultura, 

componentes  indissociáveis dos também  ultracompletos seres que somos. Por tudo isto, tanto  mais 

se recuarmos no tempo até aquela época, vejo com muita admiração a  disposição e arrojo do 

Ronaldo, em nome de uma ciência com C maiúsculo,  em  realizar o experimento.  

Embora um tempo não muito longo de pesquisa, a intensidade das observações nos permitira 

presenciar muitas ocasiões em que rituais eram aplicados com considerável sucesso  em portadores 

de certas doenças. Um exemplo foi o caso de D. T., que pudemos acompanhar. Cardíaca,  se 

submetia, nas crises maiores,  a  rituais de troca similares ao do São Pedro, quando, então,  seu 

quadro revertia. A iniciação, na maioria das vezes, também é uma ação de cura 8 . Na crença 

batuqueira, o orixá, tendo escolhido alguém para ser seu  filho espiritual,  embora este não saiba,  

pressiona para que se inicie. Caso recuse, a forma mais comum é castigá-lo progressivamente, através 

de doenças,  via de regra clinicamente não constatáveis -  de simples  tonturas a “loucura”, mas 

contam-se casos de morte  - até que aceite a iniciação.   Afirmações  tipo “eu entrei louca (o), na 

religião” são muito recorrentes. Os sintomas normalmente desaparecem tão  logo é deflagrado o 

processo iniciático.  Ouvíamos falar muito,  também,   e em diversos templos, de pessoas que 

morreram em rituais para os eguns:  haviam cometido, mesmo inadvertidamente, infrações à “lei” 

dos mortos, sendo “levadas” por eles em poucas horas. Ou, chefes que se recusavam a atender 

insistentes  pedidos de oferendas por parte de seus orixás os quais,  diziam seus companheiros de 

religião,  muito os haviam  ajudado. Depois de aplicar-lhes inúteis castigos progressivos,  

simplesmente os eliminaram, como foi o caso da Mãe T.,  filha-de-santo de uma famosa sacerdotisa, 

Moça da Oxum, na casa da qual também pesquisávamos.   Em nenhum dos casos, afirmavam 

testemunhas,  as pessoas apresentavam quaisquer doenças “de médico”, simplesmente morriam. 

 

O pai-de-santo argentino 

 Destaco um caso que pude acompanhar, no templo da Mãe Santinha (Clementina Alves Ignácio) 

do Ogum, em Porto Alegre.  Um jovem  pai-de-santo argentino em estado aparentemente catatônico,  

foi trazido às mãos da sacerdotisa, em Porto Alegre. O  problema ocorrera, disseram,  porque em vez 

de chamar seu pai-de-santo, com quem estava brigado, para fazer certas cerimônias importantes, 

convidara outro sacerdote. Mas este, considerado, depois,  inábil,  havia manipulado erradamente os  

objetos rituais do doente. Os orixás deste, com raiva do tratamento que receberam, vingaram-se, 

deixando-o no estado em que se encontrava.  Durante o tempo da viagem de ônibus, mais de um dia, 

não dormiu,  comeu,  bebeu, falou ou urinou,  embora suasse muito, permanecendo imóvel. A 

catatonia diz respeito a estados em que o paciente não reage  a estímulos externos, incluindo a dor9.  

No templo, a  Mãe Santinha levou-o ao quarto-de-santo e aplicou-lhe um borí, cerimônia que consiste 

em sacrificar uma galinha sobre a cabeça do indivíduo. É um ritual impressionante, pois além da 

sensação do sangue quente  escorrendo pelo cabelo, face, olhos,  é efetuado num ambiente 

semiabafado, porque normalmente de  dimensões pequenas, as janelas e porta permanecem quase 

todo o tempo fechadas. No  piso,   diversas  vasilhas com oferendas que necessitam permanecer ali 

durante alguns dias. Com o tempo, passam  a exalar cheiros fortes e desagradáveis, que se misturam 

aos das frutas e flores ali presentes. Ao redor, prateleiras fechadas com  cortinas,   imagens de santos 

católicos. Castiçais com velas acesas completam o quadro,  um ambiente francamente misterioso. Na 

sala vizinha,  os cânticos em jêje-nagô e o pulsar forte do som dos tambores sagrados.   

O homem foi sentado em um pequeno banco, no quarto-de-santo, amparado, cabeça baixa, 

imóvel, aparentemente indiferente ao que se passava. Finda a cerimônia, trouxeram-no  para o salão, 

 
8 A principal razão de ingresso, nas religiões afro-brasileiras, são problemas de saúde.  
9 Nos hospitais psiquiátricos, na época, o tratamento era realizado via  choques elétricos e   insulínicos.  
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onde permaneceu  deitado numa cama, no piso, sempre imóvel. Inicialmente não teve qualquer 

reação, mas parecia estar  mais calmo, menos ansioso. Passados cerca de 45 minutos, começou a se 

mover e falar, manifestando que estava com fome, sede e queria tomar banho10. Realizado o que 

pedira, voltou a se deitar e  imediatamente  caiu em sono profundo,  apesar do barulho e 

movimentação de  muitas pessoas, no salão, pois os integrantes do templo combinaram reunir-se – 

era véspera de Natal – para passar a festa junto com sua sacerdotisa.  

A “morte vodu” 

Claro, mesmo considerando a possível existência de um discurso de poder emitido pela 

comunidade do batuque e embutido em alguns destes casos  (“cuidado conosco, porque lidamos com 

forças poderosas”),  os exemplos eram suficientemente recorrentes para merecer atenção.   

 Nossa conclusão, também levando em conta outras ocasiões que observáramos, é que certos 

rituais batuqueiros para cura, embora não soubéssemos as causas,  tinham,  efetivamente,   o poder de 

reverter determinados quadros patológicos psíquicos. E então, tais técnicas, nos perguntávamos, 

poderiam ter efeito em  doenças mentais mais complexas, como os que se denominam de  loucura?   

Daí a decisão de tentar o experimento com os internos do São Pedro.   Naquela época,  ignorávamos  

o fato de que alguns  estudiosos que trabalhavam sobre as relações psico-soma-cultura haviam feito 

descobertas importantes sobre  um assunto possivelmente correlato ao nosso, a  “morte vodu”.  A 

correlação está no fato de que tanto esse fenômeno como os que observávamos remetem para a  

tríade citada.  

O pioneiro dos estudos sobre a morte vodu foi o  médico fisiologista americano  Walter Canon, 

que em 1942 publicou um artigo seminal com este título.  Segundo ele,  emoções intensas, como as 

causadas pelo medo,    podem deflagrar reações orgânicas muito fortes,  que não raro resultam na  

morte.  Suas conclusões se embasam em um considerável número de  relatos de estudiosos e médicos   

na  Europa, África, Austrália, Nova Zelândia, Havaí e América do Sul (Haiti e Brasil).  

Na Europa,  analisa um relato médico sobre um homem que, sem querer, fez explodir uma 

bomba, que no entanto não o afetou fisicamente,  como a necrópsia mostrou, mas morreu em função 

do susto. A maioria dos relatos que analisa, porém, dizem respeito aos efeitos também letais causados 

pela sensação de   enfeitiçamento.   Cannon atribui tal fenômeno às reações do  sistema nervoso 

simpático, componente do sistema nervoso autônomo humano que controla certas  funções do corpo.    

O profundo estado emocional representado pela certeza que o  indivíduo tem de que  vai morrer,  

afirma,  determina, por reação do  simpático,  uma queda de pressão arterial e consequente  

diminuição progressiva do  suprimento de sangue e oxigênio que mantém as  funções orgânicas, 

principalmente das  vísceras abdominais.  Convicto que seu destino está traçado,  recusa alimento e 

água, o que mais  agrava o seu estado e antecipa a morte, também por inanição e sede.  

Em outro artigo (1929), falando sobre reações de  medo ou raiva, em animais,  (mas que são 

idênticas em humanos), esse estudioso comenta que um esforço muscular intenso provoca a liberação 

de açúcar pelo  fígado, aceleração cardíaca,  contração dos vasos sanguíneos, descarga de adrenalina 

e dilatação dos brônquios. Tais  mudanças tornam  o animal mais eficiente para a luta ou fuga. Se 

essas emoções fortes permanecerem e o estado de perturbação extrema continua, 

descontroladamente, por um considerável período, sem que a ação prevista ocorra, podem surgir 

problemas muito graves.  

O indiscutível mérito do trabalho de Cannon  foi perceber que havia uma constância de certos 

sintomas que associavam o medo à morte vodu nos abundantes relatos de quadros clínicos que 

cuidadosamente analisara,  a  maioria  efetuados por pessoas categorizadas e  confiáveis,  boa parte 

deles médicos. A partir daí emitiu interpretações teóricas muito procedentes e precisas à luz do 

provavelmente grande domínio  que possuía sobre o funcionamento da fisiologia humana.  É de se 

imaginar que, se tivesse conhecimento sobre o sistema parassimpático, o que a medicina talvez 

desconhecesse, em sua época, provavelmente teria chegado às mesmas conclusões de seus 

 
10 A recusa em tomar banho é um dos primeiros  indicadores de vários  surtos psicóticos.  
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seguidores. A impecável  qualidade de seu  trabalho,  na verdade,  não deixa muita margem  a críticas  

procedentes.     

 

Outros estudiosos 

No rastro de Cannon, ao longo do tempo, caminharam  vários outros estudiosos, boa parte deles 

também médicos fisiologistas. Sua maior contribuição é a descoberta da existência e  funcionamento 

do sistema parassimpático.  Dentre estes destaco Barbara Lex (1974), que publicou o artigo  “Morte 

Vodu: Novas ideias sobre uma velha explicação” 11 , onde elabora sobretudo uma  compilação 

avaliativa sobre  os autores mais importantes que estudaram o tema.  A grande crítica que faz   à obra 

de Cannon,  assim como os demais pesquisadores,  se reduz praticamente ao que referi acima:   

atribuir a  morte vodu aos efeitos do sistema simpático e não ao parassimpático e as relações entre 

eles,  como os outros também entendem.  No mais, simplesmente reiteram, observe-se,  as conclusões  

que aquele  obtivera.  

 Reunindo e sintetizando  opiniões  de estudiosos diversos,  mais do que as propriamente suas, 

Lex parte  das conclusões de Cannon. Ela, como os demais autores entende,  ao contrário deste, como 

mencionei, que não existe apenas o sistema nervoso simpático e sim outro, relacionado a ele, o 

parassimpático. E que ambos atuam de forma alternada:  quando um é ativado, o outro é inibido. Boa 

parte das doenças de natureza psicossomáticas, afirmam,  deve-se ao fato de os dois serem  acionados 

ao mesmo tempo.  Dos citados por ela, vale destacar  Gellhorn  e Kielv (1972) e Chaplle (1970),  que 

trazem opiniões originais e de  maior peso, quanto ao assunto, os demais praticamente se repetindo.   

 

Nosso  sistema nervoso 

O sistema nervoso autônomo, como um todo, garante o equilíbrio  do funcionamento do 

organismo, respondendo rapidamente  a certos estímulos, acionando músculos e o córtex cerebral. As 

manifestações do simpático consistem em incremento do tônus dos músculos do esqueleto e as do 

parassimpático resultam em relaxamento muscular e ritmos corticais sincronizados (Gellhorn e Kielv, 

1972, apud Lex, 1974).   

 A  exposição a certos estímulos,  como o susto causado por ruído mais forte,   determina um 

grau leve de resposta simpática.12  Uma vez acionado por sensações muito  intensas,   porém,  como o 

medo, o simpático mobiliza o organismo,  provocando uma série de consequências: excitação do 

córtex cerebral, aumento do  tônus muscular  (o que significa maior demanda de sangue, por parte 

dos músculos),  preparando o indivíduo  para “lutar  ou  correr”, como diz   Cannon. O fluxo  

sanguíneo que alimenta as atividades de  órgãos não  envolvidos no processo, especialmente  as 

vísceras,  tende a diminuir ou ser suspensa.  Tais sintomas são acompanhados por fatores como 

sudação abundante, constipação intestinal, musculatura enrijecida  e pupilas dilatadas. Já o  

parassimpático – e aqui um dado importante  - reage a estímulos provindos do meio ambiente (o que 

inclui a cultura, ressalto), como os cheiros, toques na pele, carícias   e outras impressões prazerosas 

ou não. A atividade do  parassimpático, que inibe a reatividade do simpático,  é caracterizada pela 

respiração e  frequência cardíaca desaceleradas,   contração da pupila, salivação e sudação 

abundantes, baixo grau de tonicidade muscular,  palidez da pele,  redução da pressão sanguínea  e 

desvio de sangue dos músculos para as  vísceras.   

Depois de uma elevada atividade simpática segue   uma parassimpática de mesma intensidade. 

Assim, um estado de estresse caracterizado pelo batimento cardíaco e respiração acelerados,  costuma 

ser seguido pela  desaceleração da frequência cardíaca, respiração reduzida   e queda de temperatura 

corporal, uma reação parassimpática contra a  condição inicial de excitação simpática intensa, 

visando produzir o equilíbrio orgânico. Uma atividade parassimpática  mais intensa, porém,  pode 

resultar em sintomas como o individuo recusar alimento por azia,  náuseas, vômitos,  diarreia - isto é, 

 
11 A tradução dos artigos de Cannon e Lex é minha.  
12 Efeitos de sustos, como tremores musculares e pele lívida são ampla e popularmente conhecidos.    
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seu corpo se torna intolerante para receber alimentos sólidos ou líquidos.  Apatia e fadiga também 

caracterizam tal estado de depressão, fatores subjacentes à morte vodu.   

Chapple (1970: 317, apud Lex, 1974),  antropólogo,  dedicou-se a estudar as relações entre a 

religião  e a magia e as reações do sistema nervoso autônomo no comportamento humano. Sua 

virtude maior é dar relevo  (mas afinal, convenhamos, é antropólogo...) ao que Cannon referira mas 

não, talvez, por  ter como foco a fisiologia: aa importância do ritual como elemento  deflagrador ou 

eliminador das características do quadro clinico que pode levar à morte. O fisiologista americano, a 

partir dos dados que reuniu,    menciona vários  casos de feiticeiros que apontam um osso para a 

vítima, o que basta para provocar-lhe a morte. Sobre  reversão de   sintomas,  traz  um relato de seu 

colega  Herberth Basedow (1925, apud Cannon, 1942), na Austrália, que faz referência, exatamente, 

na mediação de um ritual no processo:  os feiticeiros, depois de fazerem  um ritual junto ao doente 

para o qual outro apontara um osso, e certamente iria morrer,  exibem  nas mãos um pequeno objeto -  

graveto, osso,  seixo,  garra  de animal – alegando tê-lo  extraído do  enfeitiçado, que imediatamente 

se recupera, pedindo água para beber (ou seja, acrescento,  um dos sinais clássicos da cessação da 

crise).  

 

Funções dos rituais 

 Uma importante função do ritual, para Chapple,  é restabelecer a  sincronia autônoma, isto é 

harmonizar o funcionamento de ambos os sistemas.  Para ele, é  evidente o fato de que os ritos 

funcionam, pelo menos em parte,  como processos  estruturados  através dos quais  é restabelecido o 

equilíbrio em todo o complexo de padrões das  interações emocionais.  São tais  ritos,   em 

muitas sociedades, que  permitem aos indivíduos reagir a doenças originadas da assincronia entre 

ambos os sistemas.  Rituais de cura podem exercer a mesma função: manipulam  o sistema nervoso 

central, no todo ou em parte, permitindo que recupere o equilíbrio, aliviando, assim, os sintomas 

disfuncionais produzidos pela atividade simultânea do simpático e do parassimpático. Como 

exemplo, o autor  toma o caso das terapias rituais dos índios iroqueses,  que desenvolveram técnicas 

muito eficientes  para restaurar a dinâmica do equilíbrio autônomo. A partir destas considerações,  

afirma que   o  conhecimento prático dos xamãs e feiticeiros sobre as doenças deste tipo e os efeitos 

das emoções sobre  o funcionamento dos sistemas nervosos autônomos,   permite   manipulações no 

sentido de levar o funcionamento vital do organismo humano abaixo dos limites críticos, resultando 

na morte do individuo.   O mesmo pode ocorrer com o processo de cura ao reverter o quadro.   

 

O parassimpático:  interface entre a cultura e o indivíduo? 

A partir dessas questões, me inclino a pensar que  o sistema parassimpático atua como uma 

espécie de sensor de estímulos  fortes provindos do meio-ambiente, sejam naturais, digamos (como o 

caso do homem da bomba, referido por Cannon) como culturais, funcionando como uma espécie de 

interface entre os processos exteriores  e os psíquicos. Uma vez acionado, reage  a partir dessas  

impressões ou sugestões:   se percebidas como  maléficas, podem “desligá-lo”, levando o indivíduo à 

morte. O ritual, porém, pode religá-lo, revertendo seus efeitos.  

Os bons resultados  dos rituais, porém, como menciona Lévi-Strauss, dependem, 

fundamentalmente,  da confiança, por parte de quem a ele se submete (ou do qual é alvo),   na pessoa 

que o efetua. Ao mesmo tempo, na crença de  que é eficaz, ou seja dos referenciais culturais do 

indivíduo. Assim, tanto podem religar como desligar o parassimpático. Os rituais religiosos, embora  

tendam a ser mais ricos quanto a  produzir impressões, e portanto teoricamente mais eficazes, não 

deixam de ter certa relação com os placebos, bastante utilizados na medicina, que seguidamente têm 

efeitos muito positivos em certos pacientes. Seu grau de “impressionância”, digamos, é pequeno, mas 

a confiança no médico e na medicina são fundamentais para o seu sucesso.  Pode-se acrescentar, aí, 

ainda, o milagre, que parece se enquadrar nos mesmos fatores.    

Considerando os dados acima -  a   recorrência das afirmações dos  religiosos do batuque  quanto 

à eficácia dos  rituais de cura,  os resultados do experimento que realizamos  junto aos dois internos 
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do São Pedro, os processos de iniciação do batuque, que curam doenças não-médicas -    é bem 

possível que tais rituais também possam resolver certos casos de demência. Especialmente porque 

boa parte das doenças mentais ainda  oferece  muita dificuldade a uma compreensão satisfatória  de 

sua natureza e etiologia.   

 

Descer do pedestal 

A medicina ocidental aparentemente embarcou, como  outras áreas da ciência, na rigidez e 

suposta objetividade da  perspectiva positivista. O   foco médico, via de regra, é o  soma  - o corpo 

palpável,  digamos, -  havendo uma  desimportância quanto ao   psico, os processos mentais.  

Ignorados,  possivelmente,  porque  desconhecidos e  invisíveis à medicina oficial  – mas, sem 

dúvida,   também  por estarem na posse de negros,   “gente do povo”  -, subjazem, entretanto,  a  boa 

parte da etiologia das várias “doenças que médico não cura”. Os saberes da medicina popular, 

empírica, em  mãos de sacerdotes afro-brasileiros, pajés, benzedeiras, para se falar apenas de  Brasil,  

que usam o ritual  como técnica  de cura, não contam, obviamente,  com procedimentos formais, de 

controle laboratorial, científicos. Mas, em contrapartida, são o resultado  de milhares de experiências 

praticadas por milhares de pessoas ao longo de milhares de anos.  Por isto, efetivamente  funcionam.  

Tais questões nos levam a um dilema crucial:  se a cura é, por excelência,  o objetivo final da 

medicina, tanto oficial  quanto a popular,  pergunta-se, o que é importante: curar por curar ou o 

processo de cura deve ser mediado, indissociavelmente,  apenas pelos métodos oficiais?  

Uma associação, como a que fizemos, entre  o saber religioso  afro-brasileiro, médico-

psiquiátrico e o antropológico  – talvez não muito fácil, em função das  barreiras sociais e culturais 

que envolvem  - certamente  aumentaria consideravelmente  as possibilidades de se “tirar loucos do 

hospício”.   
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