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Resumo:

A literatura  acadêmica  sobre possessão,  tem se pautado em três  estilos  de  abordagem: modelo
baseado na explicação biomédica, centrado nas análises psiquiátricas sobre a possessão; modelo
sociológico-funcionalista  que  busca  explicar  o  fenômeno  como  mecanismocompensatório  às
pressões sociais; e o modelo antropológico voltado para a questão da construção ritual da pessoa no
candomblé. No entanto, ao que me parece, estas duas abordagens não contemplam a possessão a
partir  do  lócus  dos  possuídos.  Este  é  o  objeto  de  investigação do presente  trabalho.  Proponho
acompanhar aqui as trajetórias de três iniciados rodantes, focando a atenção no desenrolar de suas
relações  com seus  orixás ou Bakisi.  O método utilizado foi  a  coleta  de relatos autobiográficos
através de entrevistas semiestruturadas e a partir de observação participante. Ao me propor entender
as relações entre osBakisi busquei me aproximar de uma corrente teórica, a fenomenologia, que tem
seu ponto de partida numa noção de experiência que procura escapar tanto ao objetivismo quanto ao
subjetivismo. Ou seja, que se recusa a conceber a experiência, a partir de uma dicotomia entre
sujeito, concebido como interioridade, e objeto, isto é, como modo pelo qual uma subjetividade re-
presenta um mundo exterior. Experiência, tal qual referida aqui, diz respeito ao ser-no-mundo, a
uma dinâmica de envolvimento e engajamento em um mundo que inclui a presença de outros. Os
resultados  obtidos  apontaram  para  uma  dinâmica  de  relações  entre  filhos-de-santo,  Bakisi  e
comunidade afetada pela experiência de alteridade.
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