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RESUMO

As religiões de matriz africana no Brasil sempre despertaram os mais diversos sentimentos: da franca oposição e desconsideração (social, política, 
cultural), até o fascínio absoluto. Desde o final do século XIX e início do século XX, diversos autores discutem o surgimento e a organização dos 
chamados terreiros de candomblé no Brasil. Em função da escravidão, e como tentativa de reorganização de um modo de ser originário de países 
da África Ocidental, os candomblés buscam reconstruir na diáspora o que, à força e com imenso sofrimento, teve que ser deixado para trás. A 
travessia do Atlântico e a expropriação de bens materiais e simbólicos não foram suficientes para apagar da memória e do corpo de homens e 
mulheres negros o desejo de continuidade de sua existência, considerando a natureza e suas divindades. Questões ligadas à saúde da população 
religiosa e, particularmente, à saúde mental dos filhos e filhas de santo sempre estiveram presentes nas discussões de autores clássicos (e 
modernos). Pesquisas de pioneiros no campo das religiões afro-brasileiras oscilam entre a profunda rejeição pelo diferente, considerado primitivo 
ou anormal, passando por tentativas de compreensão mais positivas dos fenômenos religiosos, até o fascínio exacerbado. O modo de organização 
dos candomblés pressupõe a relação com o mundo natural e sobrenatural de forma a integrar todas as dimensões. Seus deuses estão próximos 
aos fiéis, estabelecendo com eles relações diretas, seja através do transe de possessão, seja através de movimentações oraculares e outros 
rituais. Assim, interroga-se a existência de possíveis estratégias de acolhimento e ressignificação no contexto religioso dos terreiros de candomblé 
do que se entende por sofrimento ou doença mental. A pesquisa tem por objetivo analisar as formas de representação e atenção à saúde mental 
em candomblés da Baixada Fluminense, região do estado do Rio de Janeiro com grande concentração de terreiros e numerosos fiéis. Para tanto, 
busca-se conhecer as significações dos processos de saúde e doença no âmbito das comunidades religiosas de candomblé, identificar processos 
de atenção à saúde nos terreiros e descrever práticas religiosas que tenham por finalidade atenção e cuidados às pessoas identificadas em 
sofrimento mental. O conhecimento das representações e modos de atenção próprios dos candomblés sobre o campo da saúde mental, permite 
que se aprofunde a compreensão do universo cultural e simbólico de importantes segmentos sociais e se amplie o diálogo entre estes e os 
profissionais de saúde. Em fase inicial, trata-se de pesquisa exploratório-descritiva, de abordagem qualitativa, procedimento de campo, com 
identificação de terreiros de candomblé localizados na Baixada Fluminense, visita e entrevistas com os líderes e outros membros das 
comunidades. Resultados preliminares parecem confirmar a hipótese de que os terreiros de candomblé significam a saúde mental de forma 
particular, atribuindo valores diferenciados daqueles presentes tradicionalmente na sociedade, minimizando eventuais prejuízos psicossociais. À 
bastante conhecida medicina nativa, utilizada para os mais variados fins, aliam-se rituais que focalizam à saúde física e o bem-estar psicológico, 
social e material, além do inequívoco caráter espiritual. Evidenciam-se formas de significação e trato com a saúde mental que refletem 
concepções próprias do mundo religioso afro-brasileiro dos candomblés.
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