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Resenha do livro Antropologia da dor1

Karine Assumpção2

O Livro “A antropologia da dor”,  de David Le Breton3,  traz uma rica explanação

antropológica  sobre os  significados,  rupturas  e  ambivalências  que a  dor  e  o sofrimento

suscitam nos “homens” - colocados no plural não por acaso, uma vez que a característica

mais enfatizada nessa obra é o caráter situacional/pessoal e cultural  da dor, sendo esta

utilizada e  interpretada de formas diferentes  por  diferentes homens culturais.  Com essa

obra, o autor dá sequencia a uma série de publicações (Le Breton 2003, 2010, 2011, para

citar  algumas  obras  já  traduzidas)  sobre  o  corpo  e  as  sociedades  ocidentais  onde  a

antropologia aparece como contraponto às práticas e teorias cientificistas e biologizantes

que cindem o corpo humano físico de seus aspectos sociais e psicológicos, além de diminuir

a importância de tais elementos nas pesquisas e negligenciá-los em seus procedimentos

terapêuticos.

Logo no início de seu trabalho,  Le Breton constrói  uma visão ampliada da dor,

contra pressupostos errôneos, vulgares ou limitados, relacionados a esse fato. Assim, a dor

seria um fato situacional, pois “A dor é íntima, certamente, mas é também impregnada de

social, de cultural, de relacional, é fruto de uma educação. Ela não escapa ao vínculo social”

(p.14).  O aspecto situacional da dor estará presente por toda sua obra, seja através de

descrições  comparativas  de  pessoas  de  diferentes  culturas  em  situações  parecidas  de

dor/sofrimento, seja quando menciona pesquisas médicas sobre a dor, até o capítulo final,

onde se enfatiza os usos sociais  da dor. Ou seja,  para ele,  o social  não está presente

somente  na  expressão da  dor,  como também na  impressão da  mesma nos  indivíduos,

realizada muitas vezes de forma consciente e até mesmo desejada pelo sofredor, o que

agrega também à sua obra o lado particular, pessoal, do fato “dor”. 

Na obra nota-se uma ênfase em mostrar que, estando incluída na “ambivalência e

complexidade  da  relação  que  une  o  homem  ao  mundo”  (p.23),  a  dor  é  simbólica  e

significativa, e não puramente fisiológica. Vulgarmente interpretada como um “sinalizador de

desordens corporais”, como um “instrumento de proteção”, a dor, grande motivadora para

um  sujeito  decidir  procurar  ajuda,  revela  um  número  ínfimo  de  doenças  e,  quando

1 Resenha da obra de LE BRETON, David. Antropologia da dor. São Paulo: Fap-Unifesp, 2013, 248p. Os trechos citados no
trabalho sem referência, apenas com indicação da página, são da mesma obra.
2 Graduada e aluna do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
Contato: karine.assumpcao@gmail.com
3 Publicado no ano de 1995 e traduzido para o português em 2013. Tradução: Iraci D. Poleti.
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acompanha enfermidades,  engana,  manifesta-se em locais  distintos  do foco real  ou até

mesmo é sentida quando as possibilidades de cura estão reduzidas.

No primeiro  capítulo,  “Experiências  da dor”,  o  autor  traça,  em linhas gerais,  as

formas  da  dor,  definição  relevante  devido  à  posterior  análise  que  ele  fará  das reações

suscitadas por cada uma delas. Sinteticamente, partindo das explicações do autor, podemos

chegar a dois grandes grupos: as “dores agudas” e as “dores crônicas”. O primeiro engloba

as  dores  transitórias,  banais  e  aquelas  que  acompanham  algum  mal  já  identificado  e

remediável. Elas são uma espécie de “mau momento a enfrentar” que não chegam a abalar

o sentimento de identidade do indivíduo (atrelado ao seu papel funcional na sociedade) e

que, ao terem uma previsão de alívio, alimentam a resistência do doente, que diminui suas

queixas.

 Por outro lado, “a dor aumenta até o pavor quando está associada ao irremediável,

quando ameaça se instalar” (p.31), ou seja, quando seu significado torna-se obscuro e seu

aspecto  simbólico  não  se  concretiza.  Essas  seriam  as  dores  pertencentes  ao  segundo

grupo, as quais se tornam um “entrave a existência”. Elas têm intensidades diferentes, que

vão desde uma barreira à plena satisfação da vida cotidiana até uma paralisia de quase

todas  as  atividades.  Incluo  nesse  grupo  aquelas  dores  que  acompanham  doenças

degenerativas e as que o autor chama de “dor total”, que marcam “o momento em que o

indivíduo já não está ligado ao mundo, a não ser apenas pelo fulgor de sua dor” (p.34).

Todas essas dores não possuem a perspectiva de solução próxima, gerando uma ansiedade

comum a pessoas que não sabem o que têm, bem como um sentimento de solidão, onde se

experiência  os  limites  da  condição  humana.  Há  ainda  aqueles  que  o  autor  denomina

“doentes  funcionais”:  pessoas  que  fazem  fracassar  o  domínio  dos  médicos,  os

procedimentos de imagens médicas ou os exames, pois continuam sofrendo sem que os

médicos  descubram a  causa.  Esse  sentimento  não  comprovado,  “incomunicável”,  como

denomina o  antropólogo  em um subitem desse capítulo,  pode duplicar  o  sofrimento  do

doente que não possui o reconhecimento de sua dor e ainda pode ter sua acuidade posta

em dúvida.

É partindo desses casos não resolvidos pelas práticas médicas que Le Breton inicia

seu  segundo  capítulo:  “Aspectos  antropológicos  da  dor”,  relacionando  com maestria  os

aspectos sociais, psicológicos e morais com os aspectos físicos que permeiam a dor. Aqui é

salientado o fator simbólico da dor, uma vez que da mesma forma que o homem consegue

forjar e/ou alimentar sua dor, o placebo consegue livrá-lo dela, “desde que sejam reunidas

as condições favoráveis” (p.49). E quais seriam essas condições favoráveis? Partindo das

relações  que  não  são  favoráveis,  o  autor  observa,  por  um lado,  a  revolta  do  paciente
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incompreendido frente à impotência do médico em decifrar o que lhe faz sofrer, e, por outro,

as  suspeitas  dos  médicos  frente  esses  “doentes  funcionais”  que  os  irritam por  não  se

mostrarem aliviados  com os  esforços  investidos.  Como em nossa  sociedade  existe  um

monopólio  médico  do  diagnóstico,  onde  somente  o  médico  está  habilitado  a  justificar

socialmente o sofrimento do outro, quando os exames atestam a boa saúde do paciente, o

médico sentencia “ele não tem nada”, e:

Permanecendo no plano estrito de uma organicidade convencional, olhando
os papéis originados pelo exame e não o rosto do homem doente, o médico,
inconscientemente,  cristaliza  ainda  mais  sua  doença.  (...)  A suspeita  de
perturbações psiquiátricas também aumenta o sofrimento desses doentes
convencidos de serem vítimas de desprezo ou de injustiça. A dissociação
entre medicina (ciência do corpo doente) e psiquiatria (ciência do resto?),
esse  dualismo,  herdeiro  da  história  médica,  divide  o  homem num corpo
ligado a um espírito. Fragmentado, o doente escapa da possibilidade de um
reconhecimento  de  suas  dores  (...).  Os  serviços  médicos  ou  sociais
mandam-no de um para outro, incapazes de ajudá-lo. Essa incapacidade de
ouvir exacerba um sofrimento que se tornou um desafio de identidade, sinal
insistente de uma boa fé posta em dúvida (p.51-52).

Assim, ressalta-se: (1) a rede tecida pela dor, que comunica não só o estado físico

ou moral do sujeito, mas também o estado de suas relações com os outros, estando sempre

presa aos “fios emaranhados de uma história pessoal” (p.57); (2) o lado perverso de uma

ciência médica inteiramente voltada para o corpo doente e seus processos,  pautada no

homem cindido entre corpo (carne) e alma (indivíduo), que desconsidera os saberes sobre o

homem e sua relação com o mundo.

Em seguida, Le Breton parte para uma análise mais estrutural da dor e da cura

para, a partir  das dimensões simbólicas elencadas no início do capítulo, encontrar quais

condições  favorecem  o  queixoso,  amenizando  sua  dor.  Aproximando  discussões  sobre

diferentes noções de pessoa e corpo (citando seus trabalhos anteriores) das discussões

sobre diferentes artes de cura (Levi-Strauss, 1975), o autor nos faz compreender que só

existe uma grande quantidade de sistemas terapêuticos porque existem múltiplas realidades

do corpo. Tal multiplicidade existe porque cada sociedade humana constrói o sentido e a

forma do universo em que se move (p.59) e, sendo assim, seus curadores são responsáveis

por introduzir uma coerência à desordem. Ou seja, a forma e o sentido do corpo, quando

abalados  pela  dor/doença,  precisam  de  um  caminho  para  se  restabelecerem,  de  um

significado, isso porque “o significado dado à dor não tem apenas valor de informação, mas

também precede a ação e supõe que, identificada sua natureza, o meio de combatê-la é

evidente”  (p.68).  Pesquisas  quantitativas  comprovam  que  pacientes  que  recebem  mais

informações e explicações dos procedimentos, queixam-se menos de dor. 
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No terceiro  e  quarto  capítulo,  o  autor  tratará  de  forma  mais  detalhada  desses

sentidos e significados que o homem constrói para a dor que sofre, sendo ressaltados os

aspectos metafísicos e sociais, respectivamente. Assim, no terceiro capítulo, “Jó ou a busca

de significado”, é trabalhada a dimensão moral da dor, pautada pela religiosidade ou não.

Na  perspectiva  religiosa,  o  autor  traz  exemplos  ocidentais  e  orientais  de  significações

metafísicas para as provações enfrentadas pelo indivíduo. No caso cristão, o homem de fé

aceita seu sofrimento baseado em duas causas: ou é uma provação enviada por Deus para

que ele repense seus atos e se afaste de atitudes indignas, ou lhe é dada a oportunidade de

partilhar com ele o sofrer (lembrando o pesar pelo qual passou Jesus Cristo na terra) –

explicação que soluciona casos de homens direitos, como Jó, que caem em sofrimento.

Nessa visão, o doente é inocentado. Já na espiritualidade oriental, a dor ganha aspectos de

uma justiça transcendente, onde as mazelas de um ser nessa vida são resultados de seu

comportamento em existências anteriores.  Mas,  ao mesmo tempo, a dor não é de todo

punitiva, já que a ela é atribuído “o valor de purificação das más ações acumuladas” (p.104),

e sua superação significa uma evolução da alma, ampliando sua consciência sobre si.

Porém,  mesmo livre  de  uma perspectiva  religiosa,  o  homem não  está  livre  da

dimensão moral da dor, estando seu aparecimento atrelado à ideia da doença merecida,

profundamente  introjetada  nas  consciências  contemporâneas,  o  que  diferenciaria  os

homens decentes dos indignos. Esse julgamento gera a revolta de quem não se vê no papel

de culpado e merecedor de castigo, ou provoca a resignação de quem tem consciência de

ter falhado em sua moral pessoal (p.106). 

No extenso capítulo quatro, “A construção social da dor”, o autor traz uma riqueza

de exemplos de semelhanças e diferenças entre “homens doentes”, e não mais de “tipos de

dores”. Le Breton traça uma narrativa que vai de dados mais generalistas a dados mais

subjetivistas, demonstrando sensibilidade ao apontar as generalidades culturais e sociais

sem, contudo,  perder a perspectiva íntima da dor, diretamente relacionada às trajetórias

pessoais  de  cada  indivíduo.  Sendo  assim,  nos  é  apresentado  primeiramente  os  dados

educativos,  referentes  à  introjeção  da  cultura  na  criança  e  no  jovem,  bem  como  as

influências (ou não) que a relação com os pais geram nesse processo, e em seguida os

efeitos  desse  aprendizado na percepção  das sensações  internas do  homem:  “A cultura

interiorizada adere ao indivíduo, orienta as percepções sensoriais e dá, diante da dor, as

categorias de pensamento que provocam o medo ou a indiferença” (p.119).

Esse sujeito  cultural  interpretará suas mazelas de uma forma que nem sempre

corresponde ao saber científico-médico. Em uma consulta, o médico fica esperando uma

descrição objetiva e caça, na interpretação que o paciente lhe narra, aquilo que lhe será útil
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para descobrir e curar a doença, não se aproximando da cultura do cotidiano desse sujeito,

como o faz os curandeiros populares, por exemplo, imersos na mesma trama cultural do

paciente. Criticando estudos generalistas não sensíveis às diferenças de classe, idade e ao

protagonismo dos sujeitos, Le Breton aprofunda nos aspectos de classe da manifestação da

dor, observando  que  a  classe  trabalhadora  –  e,  consequentemente,  menos  abastada  –

utiliza a aptidão (ou não) ao trabalho como padrão de medida de saúde, levando uma vida

tão precária que o cuidado com o corpo é deixado de lado, tratando a doença como mero

“cansaço”,  até o momento que sua dor lhe impede de trabalhar. Já na classe média e,

sobretudo,  na  privilegiada,  há  uma  preocupação  aguçada  com  o  corpo  e  se  segue

cuidadosamente as recomendações médicas para o alcance de um bem-estar. Outro dado

ressaltado pelo autor é que também os médicos,  enfermeiras e demais profissionais  da

saúde são sujeitos culturais e, portanto, projetam seus valores e preconceitos sobre aquilo

que vivem seus atendidos, provando o caráter relacional da medicina.

Logo, assim como não é proveitoso desconsiderar as origens culturais e sociais do

doente, o antropólogo ressalta que 

Não se pode, entretanto, creditar a dor e suas manifestações unicamente à
cultura, esquecendo que esta só existe através dos homens que a vivem. A
cultura não é uma espécie isolável em linhas gerais, não é uma, monolítica,
impondo-se como uma estrutura maciça a atores condicionados (...). Cada
homem se apropria dos dados de sua cultura ambiente e os reinterpreta
segundo seu estilo pessoal. A relação íntima não coloca frente a gente uma
cultura e uma lesão, mas mergulha numa situação dolorosa particular um
homem cuja história é única, mesmo que o conhecimento de sua origem de
classe,  de  seu  pertencimento  cultural,  de  sua  religião  dê  indicações
preciosas sobre suas reações (p.140).

No final  do  capítulo,  o  autor  discute  os  aspectos  contextuais  (situacionais)  que

influenciam  na  manifestação  da  dor,  pois  dependendo  das  circunstâncias  (ambiente,

possibilidade ou não de cura) e dos interlocutores (enfermeira, mãe, cônjuge etc.), o doente

vivenciará sua dor com intensidades distintas. Ou seja, “um mesmo indivíduo não tem uma

relação constante com sua dor” (p.149), nem pessoas de uma mesma cultura, classe ou

religião agem todas de forma igual. E, como no contexto da nossa sociedade é a medicina a

referência absoluta, imaginamos a dor como consequência de alguma lesão orgânica que,

quando  descoberta,  terá  uma  solução  imediata.  Sendo  assim:  “A  relação  terapêutica

aparece, então, como uma 'ilusão partilhada', e o encontro entre a solicitação do paciente e

a resposta do médico alimenta-se, sobretudo, da obstinação de ambos na ilusão: a medicina

pode tudo” (Jallade apud Le Breton, 2013: p.151).
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É esse contexto ocidental  e  contemporâneo que é abordado no capítulo  cinco,

“Modernidade e dor”.  Como a medicina “pode tudo”,  a questão da dor  (e da saúde)  foi

inteiramente absorvida por ela, tornando-se apenas um obstáculo a ser neutralizado. Logo,

em uma sociedade dominada pela analgesia:

A resistência  à  dor  deixa  de  existir  no  momento  que  surge  no  ator  o
sentimento de que a dor pode desaparecer completamente com a simples
ingestão  de  remédio.  Percebida  como  inútil,  como  estéril,  a  dor  é  uma
escória que o progresso tem obrigação de dissolver, um anacronismo cruel
que  deve  desaparecer  (...)  a  oferta  de  serviço  cria  uma  demanda
inesgotável  que se mantém por si  mesma e se amplia  à  medida que é
satisfeita.  A técnica  médica  interfere,  assim,  nas  visões  de mundo e as
altera  gradualmente.  E  convence  o  usuário  da  possibilidade  de  uma
onipotência sobre si, onipotência da qual ela seria intermediário necessário
(p.170).

Quando essa solução não vem, como no caso dos crônicos, seu problema se torna

social, envolvendo pessoas ao seu redor, e pessoal, envolvendo sua identidade. O status de

doente  quando  se  prolonga  começa  a  gerar  mal-estar  e  todas  as  desconfianças  já

mencionadas.  Essas  dores  persistentes  impõem  à  medicina  um  novo  paradigma:  “a

passagem de  uma  medicina  do  corpo  a  uma  medicina  centrada  em toda  a  espessura

identitária do homem” (p.172)4, e então se prevê que: “a panacéia contra a dor nunca será

descoberta.  Em  vez  disso,  o  futuro  dos  tratamentos  da  dor  parece  estar  na  utilização

racional de tratamentos conjuntos múltiplos” (Melzack e Wall apud. Le Breton, 2013: 173).

O livro não possui uma conclusão consistente - ou talvez essa não fosse a intenção

do autor. Novamente trazendo diferentes exemplos de significar  a dor, o  sexto  e último

capítulo, “Os usos sociais da dor”, dialoga muito com o quarto capítulo, mas dessa vez com

o olhar mais focado no indivíduo e suas metamorfoses, proporcionadas pela experiência da

dor.

As pessoas podem escolher sentir dor ou suportá-la sem demonstrar sofrimento, ou

ainda  demonstrá-lo  de  forma  intencional.  É  o  caso  daqueles  que  desejam  atestar  sua

determinação  ou  demonstrar  a  intensidade  de  sua  fé  (p.175),  manifestando  vontade  e

resistência para alcançarem o aperfeiçoamento moral ou a salvação, além de certa irritação

se alguém vem resgatá-lo do martírio sacro. Há também pessoas que se apegam à dor

como “estilo  de vida”,  expressando-a por querer, inconscientemente ou não,  compaixão.

4No capítulo quatro, Le Breton faz uma nota crítica à “dor experimental”, se permitindo aconselhar os profissionais quanto à maneira certa
de utilizar tais dados: “a dor experimental não conhece o medo, o sentimento de impotência. Se ela dá informações preciosas, é preciso
abster-se de fetichizá-las e, em vez disso, ouvir o paciente a sua cabeceira, em situação real de sofrimento, e reunir, por meio de conversas e
observações, os traços particulares de suas respostas à doença, recorrer a testes comprovados, solicitar sua família ou seus amigos próximos,
aqueles que partilham elementos culturais com ele” (p.162).
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Estas cessam suas queixas somente quando estão doentes, ou seja, quando seu pesar é

visível, retornando à elas pouco tempo após a cura da doença passageira.

A dor também pode ser infligida no outro para discipliná-lo, como aquela praticada

contra  os  mais  jovens,  ou  para  se  impor  à  alguém,  como nas torturas  e  suplícios.  No

primeiro caso, a dor tem como tarefa “inscrever na memória a correção operada” (p.196)

para o sujeito não esquecer mais o comportamento adequado, não sendo mais visto como

inocente em uma situação semelhante. Já no segundo caso, se infringe a dor para “punir

uma afronta, uma infração ou impor uma ordem (...) uma maneira de ter domínio sobre o

outro na proporção de sua impotência para se defender” (p.199). Na tortura, a imposição da

dor e da humilhação segue uma lógica de anulação da vítima, que não possui perspectiva

de quando retomará o domínio sobre si, vivendo seu corpo como um tormento, o que lhe

provoca  a  implosão  do  sentimento  de  identidade:  “À  dor  inextinguível,  diariamente

reproduzida,  acrescentam-se a  angústia  da  expectativa,  da  incerteza,  da humilhação,  o

horror de estar submetido a uma imaginação sádica sem controle externo, num lugar onde

domina somente a vontade dos torturadores” (p.201). Como nesses casos o objetivo não é a

morte do sujeito, mesmo após seu fim, ela fica incrustada na memória, sendo lenta ou, às

vezes, impossível, “a volta do sentimento de segurança ontológica necessário à existência e

à confiança em relação aos outros” (p.204).

Existem também experiências  limítrofes  que  são  consentidas  pelo  sofredor.  No

esporte, os atletas vivem a dor visando ganhos simbólicos, como uma boa classificação ou

um novo recorde. Para além de um prestígio social, “quanto mais intenso é o sofrimento,

mais garantida é a conquista de um significado íntimo, e mais completa a satisfação por ter

sabido resistir à tentação do abandono” (p.209). Senhor de sua dor e da duração da mesma,

ele  emociona  as  multidões  pela  sua  perseverança  e  caráter.  De  uma forma um pouco

diferente,  é digno de respeito e admiração aquele que supera,  sem fraquejar, as dores

iniciáticas. Em muitas sociedades, a passagem para um novo status social é acompanhada

de muita dor, feita para marcar no físico do iniciado a “tinta da lei comum” (p.211). Mas como

a própria expressão já sugere, todos passaram, passam ou passarão pelo mesmo ritual, o

qual enuncia os valores fundamentais do grupo, dando a seus membros uma experiência

ritual da dor para, a partir de então, não temerem nada.

Le Breton termina o livro colocando a dor como uma abertura para o mundo, pois

“uma virtude paradoxal da dor consiste na lembrança do valor da existência e na lembrança

da felicidade elementar de dispor de si sem obstáculos, sem nada que torne estranho a si e

afaste dos outros” (p.219).  Apoiando-se em uma associação entre dor e prazer feita por

Sócrates, o antropólogo procura exemplificar quão inerente à vida é a dor, sendo esta uma
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perturbação da quietude do sentimento de identidade que, quando passageira, traz, com o

seu fim, um sentimento de renascimento, uma nova intensidade e vontade para viver, sendo

uma renovação do sujeito. Quando instala-se, porém, ela não gera tal metamorfose, e pode

inclusive roubar a identidade do sujeito, tornando-o somente dor-doente. Talvez o posfácio

possa  ser  considerado  uma  conclusão  tardia  do  estudo,  estando  ali  presentes  alguns

exemplos de atitudes médicas que amenizam quadros de dor e sofrimento,  como saber

ouvir e reinventar a medicina, ajudando o doente a se manter ator de sua existência (p.229).
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