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AS CONDIÇÕES E OS EFEITOS, INDIVIDUAIS E COLETIVOS, DE UMA 

UTILIZAÇÃO IDEOLÓGICA DA RELIGIÃO 

Denise Jodelet
1
 

A escolha do tema da conferência para este seminário se justifica por um duplo 

ponto de vista. Em primeiro lugar, por se levar em consideração a conjuntura pela qual 

passam as sociedades contemporâneas, em razão do avanço da violência de caráter 

religioso e suas repercussões psicológicas, tanto no plano individual como no coletivo. 

Em segundo lugar, pelas interpretações dessa situação, feitas por diferentes 

comentaristas que manifestam uma tendência a assimilar religião com ideologia. 

Após situar o binômio “tolerância/intolerância”, em consideração às 

problemáticas colocadas pelo título do Seminário, será feita uma reflexão sobre a 

religião como força social atuante. Serão abordados os sentidos atribuídos à noção de 

religião nas pesquisas que tratam dos efeitos positivos e negativos do religioso, bem 

como as dimensões que intervêm na sua mobilização: doutrinal, ideológica, intelectual, 

ritual, ética, experiencial, interpessoal, social. Estas dimensões são demarcadas e 

moduladas em diferentes perspectivas do papel do religioso em sua relação com a saúde 

e com as relações humanas 

A análise das problemáticas vinculadas à saúde será embasada na distinção entre 

“religião” (correspondente ao fato do engajamento em uma corrente doutrinal e de 

adoção das práticas preconizadas por ela) e “religiosidade” (remetendo aos processos 

psíquicos vinculados à fé e às experiências que a manifestam).  

No domínio da saúde, a perspectiva da relação entre religião, religiosidade e, 

estado físico e psíquico, se situa no nível individual. Ela é, sobretudo, o objeto de 

pesquisas em psicologia. Esta disciplina examina o efeito das posturas dos que creem, 

tanto de maneira intrínseca como extrínseca, para então, a partir delas, analisar as 

consequências positivas e negativas dessas posturas sobre os estados de saúde física e 

psíquica.  

Em sua maioria, os resultados de diferentes pesquisas destacam o papel positivo 

do religioso sobre o bem-estar percebido e a prevenção, ou melhoria, de estados 

patológicos. As razões deste efeito benéfico são relacionadas aos modelos de cuidado 

                                                           
1
 Diretora emérita de Estudos da Escola de Altos Estudos em Ciências sociais, Paris. Presidente da Rede 

Mundial Serge Moscovici, Fundação Maison des Sciences de l’Homme, Paris. Email: 

denise.jodelet@wanadoo.fr 

 



3 

 

ou conservação do corpo, fornecidos pela mensagem religiosa, ao recurso trazido pela 

oração, ao apoio moral e social encontrado no grupo dos que creem, e à valorização 

pessoal e identitária induzida pela participação social e pela adesão a valores 

compartilhados. 

Em se tratando do efeito de engajamento religioso sobre as relações sociais, 

destacam-se duas ordens de fenômenos, a primeira diz respeito aos efeitos pró-sociais 

da religião: altruísmo, compaixão, ajuda mútua, caridade, resultantes do reforço de 

atitudes pró-sociais conforme os standards morais. É a confirmação do papel que 

Durkheim atribuiu à religião, o de ser um fator de ordem, um “cimento social”, um 

meio de se evitar e prevenir a desafiliação social. Isto é acompanhado de uma fraca 

presença da criminalidade. Num segundo enfoque, entretanto, a discussão dos 

resultados obtidos por pesquisas recentes deixam transparecer que a religião, e a 

maneira como é vivida, nem sempre tem um efeito positivo. As representações dos 

objetos de fé e das finalidades atribuídas à prática religiosa variam conforme as 

religiões e a maneira pela qual se refere à religiosidade. Nos casos onde prevalece uma 

representação centrada na dualidade entre o bem e o mal, constata-se um aumento da 

violência e da criminalidade. 

A análise das condições e consequências do engajamento religioso servirá para 

elucidar a maneira pela qual a saúde mental, individual e coletiva, está desafiada pelas 

novas formas que este engajamento assume nos contextos sociais fortemente 

politizados. Para isto, vamos nos apoiar sobre os trabalhos que tratam dos conflitos 

intergrupais resultantes de uma diferença de status, de poder, de recurso ou de território, 

acarretando um sentimento de injustiça, que se traduz por processos de discriminação da 

religião. Alguns desses trabalhos relacionam a violência, a intolerância e a 

discriminação à religião, e outros, colocam a religiosidade decorrente da existência dos 

conflitos e da intolerância entre grupos. 

A agravação desses conflitos, na atual conjuntura, tem levado a considerá-los 

“intratáveis” e “insolúveis”, quando caracterizados por uma imbricação de elementos 

simbólicos de que a religião e a religiosidade compõem uma faceta, junto com aspectos 

políticos, históricos, culturais, étnicos, materiais. A dinâmica das relações entre religião 

e violência será ilustrada por alguns exemplos da atualidade. 

Nesta análise destaca-se o lugar que cabe às representações veiculadas nos casos 

em que a religião é colocada a serviço de objetivos que lhe são exteriores. Esses 

objetivos podem ser de ordem moral, política, territorial ou proselitista. Eles apelam a 
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um uso ideológico da religião. Esse processo será objeto de uma análise teórica, com 

um duplo objetivo: fazer emergir as especificidades das representações, crenças e 

ideologias e de suas relações; distinguir as condições e consequências dos usos sociais e 

políticos da religião, bem como de sua incidência sobre as identidades e relações entre 

indivíduos e grupos. 

Por fim, um retorno à concepção de Durkheim, que considera a religião como 

um “delírio”, por ser própria de grupos sociais que não respeitam as regras sociais 

habituais, o que levará ao aspecto ético dos atos e conflitos inspirados pela religião. 

 

Palavras-chave: Religião. Vantagens individuais. Relações sociais. Uso ideológico. 

 

THE CONDITIONS AND THE EFFECTS, INDIVIDUAL AND COLLECTIVE, 

OF AN IDEOLOGICAL USE OF RELIGION 

Denise Jodelet
2
 

 

The choice of the title of this paper is justified from two points of view. In the 

first place, taking into consideration the current context of contemporary societies, due 

to the increase of violence of religious nature and its psychological repercussions be it 

on the individual or collective level. In the second place, by the interpretations of this 

context, made by different commentators who manifest a tendency of assimilating 

religion to ideology.    

After situating the binomium “tolerance/intolerance , in consideration to the 

problems posed by the title of the Seminar, we will make a reflection about religion as 

an acting social force. We will consider the meanings attributed to the notion of religion 

in the researches that deal with the positive and negative effects of the religious, as well 

as the dimensions that intervene in its mobilization: doctrinal, ideological, intellectual, 

ritual, ethical, experiential, interpersonal, social. These dimensions are demarcated and 

modulated in different perspectives of the role of the religious in his relation with health 

and with human relations.  

The analysis of the questions related to health will be based on the distinction 

between “religion” (corresponding the fact of the engagement with a doctrinal current 
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and the adoption of the practices preached by it) and “religiosity” (referring to the 

psychic processes tied to faith and to the experiences that manifest it).  

In the realm of health, the perspective of the relation between religion, 

religiosity and the physical and psychic state is situated on the individual level. It is, 

above all, the object of researches in psychology. This discipline examines the posture 

of those who believe, both in an intrinsic and extrinsic way, so as to analyze, based on 

such postures,  the positive and negative consequences of these postures on the states of 

physical and mental health.  

The majority of the results of various researches highlight the positive role of 

religion on well-being and the prevention or improvement of pathological states. The 

reasons for this beneficial effect are related to the models of care or conservation of the 

body provided by the religious message, to the resources brought by prayer, to the 

moral and social support found in the group of believers, and to the personal esteem and 

identity induced by the social participation and adherence to shared values.  

   As regards the effect of religious participation on social relations, we 

emphasize two groups of phenomenon; the first has to do with the pro-social effects of 

religion: altruism, compassion, mutual help, charity, results of the reinforcement of pro-

social attitudes in accordance with moral standards. It is a confirmation of the role that 

Durkheim attributes to religion, that of being an element of order, a “social bond”, a 

way of avoiding and preventing a social de-affiliation. This is accompanied by a weak 

presence of criminality. In a second focus, however, the discussion of the results 

obtained in recent researches appear to reveal that religion, and the way it is lived, does 

not always have a positive effect. The representations of the objects of faith and of the 

ends attributed to religious practice vary in accordance with religions and in accordance 

with the way that religion is understood. In the cases whereby a representation based on 

the duality between good and evil prevails, an increase in violence and criminality is 

observed.  

An analysis of the conditions and consequences of religious engagement will 

serve to elucidate the manner by which mental health, be it individual or collective, is 

challenged by the new forms that this engagement takes in highly politicized social 

contexts. Therefore, we are going to base on the researches that deal with the intergroup 

conflicts result of a difference in status, power, resources or territory, leading to a sense 

injustice brought about by processes of the discrimination of religion. Some of these 
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researches make a link between violence, intolerance and religion, and others see 

religiosity as a result of the existence of conflicts and of the intolerance between groups. 

The aggravation of these conflicts, in the present context, has led us to consider 

them as “un-resolvable” or “untreatable”, when they are characterized by an 

intermingling of symbolic elements that are facets of religion and religiosity, together 

with political, historical, cultural, ethnic and material aspects. The dynamics of the 

relations between religion and violence will be illustrated by some recent examples.  

In this analysis we emphasize the role of the representations mentioned in the 

cases where religion is at the service of objectives alien to it. These objectives may be 

of moral, political, territorial or proselyte nature. They have recourse to the ideological 

use of religion. This process will be the object of a theoretical analysis, with a double 

objective: bring out the specificities of the representations, beliefs and ideologies and of 

its relations; distinguish the conditions and consequences of the social and political uses 

of religion, as well as its reflection on identities and relations between individuals and 

groups. 

Finally, a return to the thought of Durkheim, who considers religion as a 

“delirium”, for being characteristic of social groups that do not observe normal social 

rules, which leads to the ethical aspect of the acts and conflicts inspired by religion. 

 

Keywords: Religion. Individual advantages. Social relations. Ideological use. 

 

LES CONDITIONS ET LES EFFETS, INDIVIDUELS ET COLLECTIFS, D'UNE 

UTILISATION IDÉOLOGIQUE DE LA RELIGION 

Denise Jodelet
3
 

 

Le choix du thème de la conférence est justifié d’un double point de vue.  En 

premier lieu, par la prise en considération de la conjoncture que connaissent les sociétés 

contemporaines en raison du développement de la violence terroriste à composante 

religieuse, et ses retentissements psychologiques, au plan individuel et collectif. En 
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deuxième lieu par les interprétations qu’en donnent les divers commentateurs qui 

manifestent une tendance à assimiler religion et idéologie. 

Après avoir situé le binôme « tolérance/intolérance » en regard des 

problématiques posées par le titre du Séminaire, une réflexion sera menée sur la religion 

comme force sociale agissante. Seront précisées les sens accordés à la notion de religion 

dans les recherches traitant des effets positifs et négatifs du religieux ainsi que les 

dimensions intervenant dans sa mobilisation : doctrinale, idéologique, intellectuelle, 

rituelle, éthique, expérientielle, interpersonnelle, sociale. Ces dimensions se repèrent et 

sont modulées dans les différentes approches du rôle du religieux dans le rapport à la 

santé et aux relations humaines.  

L’examen des problématiques liées à la santé, sera basé sur la distinction entre 

« religion » (correspondant au fait de l’engagement dans un courant doctrinal et de 

l’adoption des pratiques qu’il préconise), et « religiosité » (renvoyant aux processus 

psychiques liés à la foi et aux expériences qui la manifestent). Dans le domaine de la 

santé, l’approche de la relation entre religion, religiosité et état physique et psychique  

se situe au niveau individuel. Elle a fait surtout l’objet des recherches en psychologie. 

Cette discipline examine l’effet des postures des croyants, intrinsèque et extrinsèque, 

pour en analyser les conséquences positives et négatives sur les états de santé physique 

et psychique. Pour la plupart, les résultats de différentes recherches soulignent le  rôle 

positif du religieux sur le bien-être ressenti et la prévention ou l’amélioration des états 

pathologiques. Les raisons de cet effet bénéfique sont rapportées aux modèles 

d’entretien du corps fournis par le message religieux, au recours qu’apporte la prière, au 

support  moral et social trouvé dans le groupe des croyants et à la valorisation 

personnelle et identitaire induite par la participation sociale et l’adhésion à des valeurs 

partagées.  

S’agissant de l’effet de l’engagement religieux sur les relations sociales, se 

dégagent deux ordres de phénomènes: les effets pro-sociaux de la religion : altruisme 

compassion, entraide, charité, résultant du renforcement des attitudes pro-sociales par 

les standards moraux.  La confirmation du rôle que Durkheim a attribué à la religion : 

celui d’être un facteur d’ordre, un « ciment social » et un moyen d’éviter ou prévenir la 

désaffiliation sociale. Cela s’accompagnerait par une faible présence de la criminalité. 

Cependant discussion des résultats obtenus par des recherches récentes, laissent 

apparaître que la religion et la façon dont elle vécue n’ont pas toujours un effet positif. 

Les représentations des objets de foi et des finalités attribuées à la pratique religieuse 
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varient selon les religions et la façon dont s’y rapporte la religiosité. Dans les où prévaut 

une représentation centrée sur la dualité entre le bien et mal, on constate une 

augmentation de la violence et de la criminalité. 

L’examen des conditions et conséquences de l’engagement religieux, servira à 

éclairer la façon dont la santé mentale, individuelle et collective, est mise en cause par 

les formes nouvelles que prend cet engagement dans des contextes sociaux fortement 

politisés. Pour ce faire, on s’appuiera sur les travaux portant sur les conflits intergroupes 

qui résultent d’une différence de statut, de pouvoir, de ressource ou de territoire, 

entraînant un sentiment d’injustice et se traduisant par des processus de discrimination, 

d’intolérance et des actions violentes. Certains de ces travaux rapportent la violence, 

l’intolérance, la discrimination à la religion, d’autres font découler la religiosité de 

l’existence des conflits et de l’intolérance  entre groupes.  

L’aggravation de ces conflits, dans la conjoncture actuelle, a conduit à les 

considérer « intraitables », « insolubles » quand ils sont caractérisés par une intrication 

d’éléments symboliques dont la religion et la religiosité composent une des facettes, 

conjointement avec des aspects politiques, historiques, culturels, ethniques, matériels. 

La dynamique des relations entre religion et violence sera illustrée par quelques 

exemples pris dans l’actualité.  

De cette analyse ressort la place qui revient aux représentations véhiculées dans 

les cas où la religion est mise au service de visées qui lui sont extérieures. Ces visées 

peuvent être d’ordre moral, politique, territorial, prosélyte. Elles appellent un usage 

idéologique de la religion. Ce processus fera l’objet d’un examen théorique ayant un 

double objectif. Dégager les spécificités de représentations, croyances et idéologies et 

leurs relations. Cerner les conditions et conséquences des usages sociaux et politiques 

de la religion et leur incidence sur les identités et les rapports entre individus et groupes. 

Enfin, un retour sur la conception de Durkheim qui fait de la religion « un délire » parce 

qu’elle est propre à des groupes sociaux qui ne respectent pas les règles sociales 

habituelles, débouchera sur l’aspect éthique des actes et conflits inspirés par la religion. 

 

Mots clés: Religion. Bénéfices individuels. Relations sociales. Usage idéologique. 
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AMOR E ÓDIO: RELACIONALIDADE, OBJETIFICAÇÃO E A PSICOLOGIA 

DA INTOLERÂNCIA RELIGIOSA 

Jeremy Carrette
4
 

Discursos psicológicos e filosóficos sobre intolerância e violência religiosa é 

abrangente em seu alcance teórico, abrangendo desde conceitos psicanalíticos de 

idealização (JONES, 2002) e noções aristotélicas de comunidade diante do medo 

público (NUSSBAUM 2012) a ideias evolucionárias e freudianas do macaco dominante 

(GARCIA, 2015) e modelos de coesão ritual na antropologia cognitiva 

(WHITEHOUSE, 2013). Essas perspectivas teóricas se derivam de conversações 

filosóficas sobre tolerância religiosa dos séculos XVII e XIX e das preocupações com a 

coesão e autonomia individual nos escritos de John Locke e John Stuart Mill. Estas 

tentativas de  conciliar uma análise da condição humana com a coesão social e a 

condição psicológica raramente abordam as emoções subjacentes e as condições das 

categorias associadas de amor e ódio, apesar do fato de essas emoções terem relação às 

nossas capacidades de tolerar ou não.  Os elementos relacionais raramente são 

compreendidos dentro da experiência da intolerância e as dinâmicas de objetificação.  

Se a tolerância e a intolerância são aspectos de relacionamento, então, como poderíamos 

compreender tais necessidades na capacidade humana de amar e odiar?  O movimento 

em direção a uma psicologia geral de intolerância baseada nos modelos de amor e ódio, 

ao invés de uma avaliação da intolerância ‘religiosa’ como tal, é compreender o que está 

oculto pela categoria ‘religião’ como uma forma específica de intolerância. Significa 

rejeitar, como James, a própria ideia de uma coisa específica chamada emoção 

‘religiosa, em contraposição às emoções humanas básicas. Da mesma forma, William 

Cavanaugh (2009, p. 230) rejeita o mito de uma violência ‘religiosa’ específica como 

permitir “o quadro completo e pleno” de toda violência, é importante perguntar o que o 

valor de distinguir entre várias formas de intolerância pode oferecer. Voltando para as 

emoções de amor e ódio, podemos ver como a intolerância e a tolerância são formadas 

no relacionamento. 

Para explorar essas questões, este trabalho vai examinar o modelo relacional de 

William James da atenção e relação e buscar mostrar como a relacionalidade é formada 

mediante a associação e dissociação. Enquanto muitos entendem que James apresentou 
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um quadro positivo da experiência religiosa, seu discurso sobre a experiência religiosa 

não abordou aspectos da intolerância religiosa, perseguição e emoções negativas. A 

devoção religiosa, de acordo com James, é aberta a ações excessivas. Foram “os deuses 

fixados em sua própria glória, e igrejas com políticas imperialistas” que desenvolveram 

“a intolerância e a perseguição”. Mapeando estes aspectos do pensamento de James e 

relacionando os a seu modelo de relacionalidade e atenção nos permite compreender as 

dinâmicas do amor e ódio na intolerância religiosa. Este trabalho vai desenvolver um 

modelo de tal relacionalidade junto com as ideias de James da experiência religiosa. 

Isso é desenvolvido mediante a conversação entre The Principles of Psychology 

(JAMES, 1890/983) e The Varieties of Religious Experience (JAMES, 1902/2008) de 

James. É importante frisar que James não aceita como válida todas as experiências 

religiosas e usa, portanto, critérios morais específicos para avaliar o valor pragmático da 

religião e formula um forte argumento contra as formas negativas da patologia religiosa. 

Para James, o pragmático, as emoções e experiências humanas classificadas como 

‘religiosas’ requerem avaliação moral de acordo com seus ‘frutos’. Nesse caso, 

compreender as ‘perversões’ e ‘patologias’ da experiência religiosa é tão importante 

quanto conhecer as ‘ perversões’ e ‘patologias’ do amor e ódio presentes em qualquer 

forma excessiva de devoção ou rejeição.  

Respondendo ao trabalho de James, este trabalho busca compreender o contexto 

moral e emocional da intolerância. Argumentamos que não podemos compreender a 

intolerância se não compreendemos o que gera tal resposta, porque os mecanismos da 

intolerância têm relação tanto com a nossa incapacidade de amar quanto com a nossa 

capacidade de odiar. Para sustentar essa posição, este trabalho pretende realizar duas 

tarefas na construção de um modelo relacional de amor e ódio. Primeiro, usa a noção da 

consciência de James para demonstrar como o amor e o ódio funcionam como 

mecanismos naturais de associação e dissociação. Nesse sentido, podemos ver o amor 

como atenção incorporada e a intimidade e o ódio como associação discriminativa e 

abstração ou objetificação. O amor permite pluralidades porque é um processo de 

experiência e atenção, ao passo que o ódio fecha e restringe. Tais mecanismos podem 

ter uma importante justificativa moral, mas o que demanda é uma apreciação de como a 

abstração e objetificação é uma prevenção da atenção aberta do amor. Explorando o 

trabalho sobre ‘objetificação’ de Kant e o feminismo vemos como o amor e ódio podem 

se emaranhar em objetificação.  
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O objetivo geral do trabalho é uma compreensão psicológica da tolerância e 

intolerância a partir da perspectiva jamesiana. Essa perspectiva compreende a 

intolerância como um movimento da atenção incorporada (amor) para um objeto 

desincorporado e horizonte abstrato (fanatismo odioso), porém, essa mudança é muito 

complexa e faz parte de respostas emocionais básicas subjacentes e do funcionamento 

cotidiano; algo evidente no trabalho psicanalítico posterior. A tolerância e a intolerância 

são tão complexas quanto o amor, que também estabelece uma intolerância moral diante 

da injustiça. Allport percebe justamente essa tensão em seu estudo de preconceito 

(ALLPORT, 1954).  Se os processos psicológicos de amor e ódio orientam nossa 

experiência, então, como é que nós desenvolvemos uma estrutura social para confrontar 

nossos excessos relacionais e vulnerabilidade? Nosso trabalho levanta a questão de 

como encontramos controles morais para nossa capacidade relacional de ser aberto e de 

ser fechado para o outro, a qual também inclui a compreensão das mudanças da 

sensação para a concepção, do vivido para o absoluto, desta vida para o imaginário da 

próxima vida. Concluímos fazendo uma reflexão sobre como a abertura e o fechamento 

são as bases do relacionamento humano e as bases do amor e ódio que se encontram na 

tolerância e intolerância.  

 

Palavras-chave: Amor. Intolerância. William James. 

 

LOVE AND HATE: RELATIONALITY, OBJECTIFICATION AND THE 

PSYCHOLOGY OF RELIGIOUS INTOLERANCE 

Jeremy Carrette
5
 

Psychological and philosophical accounts of religious intolerance and violence 

are far reaching in their theoretical scope, ranging from psychoanalytical concepts of 

idealization (JONES, 2002) and Aristotelean notions of community in the face of public 

fear (NUSSBAUM, 2012) to evolutionary and Freudian ideas of the dominant ape 

(GARCIA, 2015) and ritual cohesion models in cognitive anthropology 

(WHITEHOUSE, 2013). These theoretical perspectives derive from a longer 

philosophical conversation about religious tolerance from the 17th century and 19th 

century and the concerns with social cohesion and individual autonomy in the writings 
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of John Locke and John Stuart Mill. These searching attempts to reconcile analysis of 

the human condition with social cohesion and the psychological condition rarely touch 

the issue of the underlying emotions and the conditions of the associated categories of 

love and hate, despite the fact that these emotions relate to our abilities to tolerate or 

not. The relational elements are rarely understood within the experience of intolerance 

and the dynamics of objectification. If tolerance and intolerance are aspects of relating 

then how might we understand such needs in the human ability to love and hate? The 

move towards a general psychology of intolerance based on models of love and hate, 

rather than an examination of ‘religious’ intolerance as such, is to understand what is 

hidden by the category ‘religion’ as a specific form of intolerance. It is to reject, with 

James, the very idea of a specific thing called ‘religious’ emotion, as opposed to basic 

human emotions. In the same way William Cavanaugh (2009, p. 230) rejects the myth 

of a specific ‘religious’ violence as allowing “the full and complete picture” of all 

violence, it is important to ask what the value of distinguishing between different kinds 

of intolerance may offer. Returning to the emotions of love and hate we might be able to 

see how intolerance and tolerance are formed in relationship. 

In order to explore these questions, the paper will examine William James’s 

relational model of attention and relation and seek to show how relationality is formed 

through association and dissociation. While many assume James presented a positive 

picture of religious experience, James’s account of religious experience did touch on 

aspects of religious intolerance, persecution and negative emotions. Religious devotion, 

according to James, is open to excessive actions. It was the “gods mindful of their glory, 

and churches with imperialistic policies” that have developed “intolerance and 

persecution”. Mapping these aspects of James’s thinking and linking them to James’s 

model of relationality and attention allows us to understand the dynamics of love and 

hate in religious intolerance. The paper will develop a model of such relationality 

alongside James’s ideas of religious experience. This is developed through a 

conversation between James’s The Principles of Psychology (JAMES, 1890/1983) and 

The Varieties of Religious Experience (JAMES, 1902/2008). Importantly, James’s does 

not accept all religious experience as valid and he therefore uses specific moral criteria 

to assess the pragmatic value of religion and builds a strong case against negative forms 

of religious pathology. For James, the pragmatist, human emotions and experiences 

classified as ‘religious’ require moral assessment according to their “fruits”. In this 

sense, understanding the “perversions” and “pathologies” of religious experience is as 
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important as knowing the “perversions” and “pathologies” of love and hate found in any 

excessive form of devotion or rejection. 

Responding to James’s work, the paper seeks to understand the emotional and 

moral framework of intolerance. It argues that we cannot understand intolerance if we 

do not understand what generates such a response, because the mechanisms of 

intolerance relate to our incapacity to love as much our capacity to hate. In order to 

support this position, the paper goes on to carry out two tasks in building a relational 

model of love and hate. First, it uses James’s understanding of consciousness to 

establish how love and hate function as natural mechanisms of association and 

dissociation. In this sense we may see love as embodied attention and intimacy and hate 

as discriminative association and abstraction or objectification. Love allows pluralities 

because it is a process of experience and attention, while hate closes and restricts. Such 

mechanisms may have important moral justification, but what it requires is an 

appreciation of how abstraction and objectification is a prevention of love’s open 

attention. Exploring the work on ‘objectification’ from Kant and feminism we see how 

love and hate can be entangled in objectification.  

What the paper seeks to achieve overall is a psychological understanding of 

tolerance and intolerance from a Jamesian perspective. It frames intolerance as a move 

from embodied attention (love) to a disembodied object and abstract horizon (hateful 

fanaticism), but the shifts are very complex and part of underlying basic emotional 

responses and everyday functioning; something seen in later psychoanalytical work. 

Tolerance and intolerance are complex is so far that love also establishes a moral 

intolerance in the face of injustice. It is precisely this tension that Gordon Allport saw in 

his study of prejudice (ALLPORT, 1954). If the psychological processes of love and 

hate orientate our experience then how do we develop social frameworks for 

challenging our relational excess and vulnerability? The paper raises the question of 

how we find moral checks for our relational capacity to be open and to be closed to the 

other, which also includes understanding the shifts from sensation to conception, from 

the lived to the absolute, from this life to the imaginary of the next. It concludes by 

reflecting on how openness and closure are the basis of human relating and the basis of 

the love and hate inside tolerance and intolerance. 

 

Keywords: Love. Intolerance. William James. 
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VIOLÊNCIAS SIMBÓLICAS E SUBJETIVIDADES (DES)CRENTES: SOBRE O 

ETERNO RETORNO DO DOGMATISMO RELIGIOSO 

Paulo Renato Cardoso de Jesus
6
 

 
O processo psicológico de desenvolvimento de uma subjetividade religiosa ou 

espiritual, com suas dimensões cognitivas, emocionais e sociais, implica 

inevitavelmente alguma forma de “violência simbólica” (Bourdieu), no sentido lato e 

geral do termo, enquanto educação e aprendizagem cultural, transmissora contingente 

de um ou de múltiplos sistemas de crenças e de práticas que definem uma esfera de 

valores religiosos ou espirituais específicos.  

Cada sistema religioso ou espiritual transporta uma “tradição histórico-cultural” 

particular que tende a adotar uma atitude de fechamento dogmático, com isolamento 

intra-paradigmático, e a reivindicar uma validade intrínseca incomensurável, 

qualitativamente superior a outras tradições alternativas. Essa reivindicação de validade 

superior fundamenta a de verdade teórica e de verdade prática: a ortodoxia e a 

ortopraxia, configuradoras de um cânone identitário e de uma forma de vida, onde o 

individual e o coletivo, o biográfico e o histórico, se articulam intimamente.  

Do ponto de vista epistemológico, a psicologia da religião e da espiritualidade 

exige, por conseguinte, o horizonte e a ancoragem próprias da Psicologia Cultural. Com 

efeito, tornar-se crente ou descrente, converter-se ou desconverter-se consiste em 

assimilar instituições simbólicas e, segundo graus variáveis de criatividade, construir 

movimentos e posições singulares de sentido religioso ou espiritual no interior dessas 

mesmas instituições.  

A subjetividade religiosa, crente ou descrente, forma-se e transforma-se ao longo 

de um processo de estruturação simbólica que acompanha toda a trajetória biográfica 

subjetiva e que se exprime na construção de sentido religioso ou espiritual, onde a 

singularidade da experiência vivida interage com estruturas semióticas socioculturais 

propostas por uma certa “violência simbólica” contínua. Porém, esta violência 

simbólica, ou seja, esta socialização religiosa e espiritual não ocorre atualmente em 

espaços culturais perfeitamente homogêneos e herméticos. Ao invés disso, a violência 

simbólica realiza-se num campo sociocultural saturado de oposições e de composições 
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simbólicas que geram uma elevada complexidade estrutural e uma aceleração dinâmica 

da novidade simbólica: uma multiplicidade crescente de discursos e de práticas, de 

índole religiosa e espiritual, coexiste num mesmo espaço social-comunicativo, 

manifestando-se formas novas de conservadorismo e de sincretismo.  

A multi/inter-culturalidade atual intensifica a complexidade cultural e, deste 

modo, aumenta as possibilidades de produção de novas relações sócio-simbólicas 

através de sínteses combinatórias de elementos heterogêneos e da emergência de novas 

identidades grupais que podem criar novas instituições. Contudo, tal complexidade 

expansiva não atenua necessariamente a violência simbólica, porque a simples 

coexistência de múltiplos paradigmas ideológicos, religiosos ou espirituais, não produz 

uma cultura meta- ou trans-paradigmática com uma perspetiva axiológica pluralista 

igualitária. Ora, sem reconhecimento de uma axiologia criticamente igualitária entre 

paradigmas, prolonga-se a lógica identitária das oposições dogmáticas, axiologicamente 

assimétricas e hierarquizadas, entre a coesão interna e o caos externo, entre a afiliação e 

a alteridade.  

Numa perspetiva macro-sociológica, a formação de uma cultura meta-

paradigmática implicaria um novo universalismo ou cosmopolitismo crítico, 

simultaneamente multicultural e multi-religioso, capaz de promover, alargar e conjugar 

a polifonia das vozes ideológicas no mesmo espaço público, com políticas e pedagogias 

de reconhecimento ético, de comunicação empática e de hibridez inclusiva. Todavia, o 

processo de globalização com hegemonias desequilibradas suscitou, na atualidade, uma 

atração política pelas marcações territoriais e uma ansiedade psicossocial face à 

proximidade e à expressão das diferenças. Estas estruturas sociológicas, incluindo os 

seus fenómenos políticos e económicos, favorecem o “retorno” do dogmatismo 

ideológico em geral, do dogmatismo religioso em particular e das confrontações 

dogmáticas entre vozes ideológicas polarizadas sem dinamismos mediadores eficazes. 

No âmbito dos processos psicológicos, a eficácia anti-dogmática da 

complexidade cultural corresponde ao desenvolvimento da complexidade cognitiva 

subjetiva, nomeadamente ao nível das competências de pensamento formal e pós-formal 

de análise e crítica de oposições e contradições ideológicas, competências capazes de 

sustentar um conceito não-absolutista de verdade e a consequente humildade 

epistêmica, especialmente em matérias metafísicas. No entanto, a complexidade 

cognitiva permanece incompleta e, pelo menos, parcialmente inoperante, sem 
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complexidade afetiva, isto é, sem a consciência da ambivalência de todas as posições 

ideológicas, sempre imperfeitas e perfectíveis, “entre-bem-e-mal”.  

O dogmatismo procede da simplificação cognitiva e afetiva da experiência ou de 

um déficit de integração de diferenças pensadas e sentidas que permite a polarização 

axiológica total. De um lado, situa-se e delimita-se totalmente o “eu”, a verdade, o bem, 

o sagrado; de outro lado, confinam-se inteiramente anti-valores: o “outro”, o erro, o 

mal, o profano. Assim, o dogmatismo é profundamente “infantil”, confundindo símbolo 

e realidade, incapaz de relacionar o simbólico com a sua construção laboriosa na função 

imaginativa.  

O dogmatismo decorre de um grau elevado de passividade cognitiva, revelando-

se, na linguagem de Piaget, uma acomodação essencialmente pré-formal e mesmo pré-

operatória, incapaz de distinguir o possível e o real bem como de coordenar perspetivas 

interpretativas diversas. A superação do dogmatismo e do realismo religioso é 

cognitivamente e afetivamente exigente, pressupondo uma compreensão da irrealidade 

dos símbolos e da “ficcionalidade” das verdades mítico-teológicas. Por esta razão, o 

dogmatismo e a consequente segurança epistemológica e existencial encontram-se em 

permanente “retorno”.  

Segundo o modelo cognitivo-desenvolvimental de Piaget, Kohlberg e Fowler, o 

indivíduo pós-formal, pós-convencional ou pós-institucional atinge níveis de 

complexidade crescente com a diferenciação e integração de múltiplas perspetivas, 

reconhecendo contradições, ambiguidades e tensões essenciais entre perspetivas sem 

adotar uma resolução dogmática que favoreceria uma perspetiva particular investindo-a 

com valor absoluto e único.  

A lucidez semiótica do crente auto-crítico traduz-se na consciência clara de que 

há uma intimidade profunda entre metaforização e significação, entre invenção e 

verdade. A cognição formal e pós-formal do “crente auto-crítico”, no limiar do 

agnosticismo e do silêncio místico (ao modo wittgensteiniano), perceciona todo o 

paradigma possível de ortodoxia e ortopraxia como uma configuração contingente na 

história cultural das construções simbólicas. Este “crente auto-crítico” compreende-se 

como forma ativa, construtiva ou “poiética”, que se aplica à matéria simbólica dos 

sistemas culturais de sentido religioso, para produzir uma experiência significativa de 

religiosidade/espiritualidade vivida. Pela sua recetividade e espontaneidade, pela sua 

capacidade sintética inventiva, a subjetividade ideologicamente meta-paradigmática 

constitui o lugar potencial da crise no interior de cada tradição/instituição simbólica, 
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assim como o lugar potencial da conexão imponderável entre tradições teoricamente 

não-sintetizáveis.  

O crente auto-crítico encarna um ethos de autenticidade e de singularidade 

devido à criatividade simbólica, graças à qual a fidelidade aos textos/símbolos de uma 

tradição se subordina à fidelidade à escrita/simbolização aberta de si mesmo que inclui 

uma hermenêutica da desconstrução e da reconstrução metafísica da vida, identificando 

a primazia do possível face ao real e do imaginário face ao percetual e da relatividade 

face aos absolutos. A consciência da natureza simbólica da verdade religiosa e espiritual 

interrompe a estabilidade dogmática dos sistemas discursivos e performativos e quebra 

o círculo da sua repetição, mas afigura-se extremamente laboriosa e, portanto, 

vulnerável.  

 

Palavras-chave: Dogmatismo. Ceticismo. Pensamento crítico. Complexidade 

cognitiva. Desenvolvimento cognitivo religioso. 

 

 

SYMBOLIC VIOLENCE AND (UN)FAITHFUL SELVES: ON THE ETERNAL 

RETURN OF RELIGIOUS DOGMATISM 

 

Paulo Renato Cardoso de Jesus
7
 

 

The psychological process of developing a religious or spiritual subjectivity with 

its cognitive, emotional, and social dimensions, inevitably implies some form of 

"symbolic violence" (Bourdieu) in the broad and general sense of the term. For such 

process comprises cultural education and learning, by which an individual acquires the 

contingent contents of one or multiple systems of beliefs and practices that define a 

sphere of specific religious or spiritual values. 

Indeed, every religious or spiritual system carries a particular "historical-cultural 

tradition" that tends to adopt an attitude of dogmatic closure, with intra-paradigmatic 

isolation, and to claim an incommensurate intrinsic validity, qualitatively superior to 

other alternative traditions. This claim of validity underlies the conception of theoretical 
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truth and practical truth, that is to say, orthodoxy and orthopraxy, shaping an identity 

canon and a way of life, where the individual and the collective, the biographical and 

historical, are closely linked. 

From an epistemological point of view, it hence follows that the psychology of 

religion and spirituality requires the horizon and the basis of Cultural Psychology. In 

fact, to become a faithful or unfaithful self, to experience conversion or deconversion, 

consists in assimilating specific symbolic institutions and, with various degrees of 

creativity, in constructing unique meaningful movements and positions of religious or 

spiritual matter within those same symbolic institutions.  

Religious subjectivity, be it of faithful or unfaithful selves, forms and transforms 

itself along a process of symbolic structuring that accompanies the entire subjective 

biographical trajectory and appears as the construction of religious or spiritual meaning, 

where the uniqueness of lived experience merges together with semiotic sociocultural 

structures proposed by a certain continuous "symbolic violence". However, this 

symbolic violence, that is, this religious and spiritual socialization does not take place 

nowadays in perfectly homogeneous and hermetic cultural spaces. Instead, the symbolic 

violence occurs in a sociocultural field saturated with symbolic oppositions and 

compositions that generate a high structural complexity and a dynamic acceleration of 

symbolic novelty: a growing multiplicity of religious or spiritual discourses and 

practices coexist in the same social-communicative space, with ever new forms of 

conservatism and syncretism.  

The current multi- / inter-culturalism intensifies cultural complexity, and thus 

increases the possibilities of every one’s producing new socio-symbolic relationships 

through combinatorial syntheses of heterogeneous elements and the emergence of new 

group identities that may create new institutions. Yet, such expansive complexity does 

not necessarily decrease symbolic violence, because the simple coexistence of multiple 

ideological, religious or spiritual paradigms does not produce a meta- or trans-

paradigmatic culture with an egalitarian, pluralist axiological perspective. However, 

without recognizing the value and meaning of qualitative differences combined with a 

critically egalitarian axiology between paradigms, dogmatism solidifies. For, without 

critical metacognition, the identity logic of the dogmatic oppositions is prolonged, with 

its conception of axiologically asymmetric and hierarchical differences, between the 

value of internal cohesion and the anti-value of external chaos, between the value of 

affiliation and the anti-value of otherness.  
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From a macro-sociological perspective, the formation of a meta-paradigmatic 

culture would imply a new critical universalism or cosmopolitanism, simultaneously 

multicultural and multi-religious, capable of promoting, widening and combining the 

polyphony of ideological voices in the same public space, with policies and pedagogies 

aimed at ethical recognition, empathic communication and inclusive hybridity. 

However, the globalization process with unbalanced hegemonies has been stimulating a 

political attraction for territorial markers and a psychosocial anxiety about the proximity 

and expression of differences. These sociological structures, including their political and 

economic phenomena, favor the "return" of ideological dogmatism in general, and 

religious dogmatism in particular, as well as dogmatic confrontations between polarized 

ideological voices without efficient mediating dynamisms. 

In the context of psychological processes, the anti-dogmatic efficacy of cultural 

complexity corresponds to the development of subjective cognitive complexity, namely 

at the level of formal and post-formal thinking skills of analysis and criticism regarding 

ideological oppositions and contradictions. Only those skills do seem capable of 

sustaining a non-absolutist concept of truth, and consequently epistemic humility, 

especially in metaphysical matters. However, cognitive complexity remains incomplete 

and at least partially ineffective, without affective-emotional complexity, that is to say, 

without the awareness of the ambivalence inherent to all ideological positions, always 

imperfect and perfectible, "both-good-and-bad."  

Dogmatism derives from the cognitive and affective simplification of experience 

or from a lack of integration of thought and felt differences that allows total axiological 

polarization. On the one hand, the self, the truth, the good, the sacred are separated and 

form a bounded realm; on the other hand, anti-values are identified as the "other", the 

error, the evil, the profane. Thus, dogmatism is deeply "infantile", confusing symbol 

and reality, unable to relate the symbolic materials to their laborious construction by the 

imaginative function.  

Dogmatism stems from a high degree of cognitive passivity, revealing, in 

Piaget's language, an essentially pre-formal and even pre-operational accommodation, 

incapable of distinguishing the possible and the real as well as of coordinating diverse 

interpretive perspectives. Overcoming religious dogmatism and realism demands 

cognitively and affectively coordinated efforts, because it presupposes a cognitive and 

affective understanding of the unreality of symbols and the "fictionality" of 



22 

 

mythological-theological truths. For this reason, dogmatism and the respective search 

for epistemological and existential security are in permanent "return".  

According to the cognitive-developmental model of Piaget, Kohlberg and 

Fowler, the post-formal, post-conventional, or post-institutional individual attains levels 

of increasing complexity with the differentiation and integration of multiple 

perspectives, recognizing contradictions, ambiguities and essential tensions without 

adopting any dogmatic resolution that would favor a particular perspective by investing 

it with absolute and unique value. 

The semiotic lucidity of the self-critical believer translates into the clear 

awareness that there is a deep intimacy between metaphorization and meaning, between 

invention and truth. The formal and post-formal cognition of the "self-critical believer," 

on the brink of agnosticism and mystic silence (in the Wittgensteinian way), perceives 

every possible paradigm of orthodoxy and orthopraxy as a contingent configuration in 

the cultural history of symbolic constructions. This "self-critical believer" is here 

understood as an active, constructive, or "poietic" form, and this form is applied to the 

symbolic matter of cultural systems of religious meaning, thereby producing a 

subjectively meaningful experience of lived religiosity or spirituality. With its 

receptivity and spontaneity, which unfolds an inventive synthetic creativity, this self-

critical believer appears as an ideologically meta-paradigmatic subjectivity that 

constitutes the potential space of crisis and novelty within every symbolic tradition and 

institution, as well as the potential space of the imponderable connection between 

theoretically irreconcilable symbols belonging to seemingly non-synthesizable 

traditions.  

The self-critical believer incarnates an ethos of authenticity and uniqueness due 

to its symbolic creativity, where fidelity to the texts or symbols of a tradition is 

subordinated to faithfulness to open self-writing and self-symbolization which includes 

a self-hermeneutic process of deconstruction and reconstruction of meaningful life, 

identifying the primacy of possibility against reality, imagination against perception, 

and relativity against absolutisms. The consciousness of the symbolic nature of religious 

and spiritual truth interrupts the dogmatic stability of discursive and performative 

systems, and by the same token breaks the circle of its repetition. Nevertheless, the 

development of this symbolic self-consciousness is extremely effortful and therefore 

highly vulnerable. 
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MESA REDONDA 1 – ROUND TABLE 1 

Religiosidade, Espiritualidade e Saúde: representações e (in)tolerâncias 

Religiosity, Spirituality and Health: representations and (in)tolerances 

 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA DOENÇA E DA CURA NO VALE DO 

AMANHECER 

Ana Lúcia Galinkin
8
 

 

Este trabalho é o resultado de uma pesquisa de campo no Vale do Amanhecer, 

comunidade religiosa próxima a Brasília, capital do Brasil, fundada pela clarividente 

Tia Neiva e por ela liderada até seu falecimento, em 1985. Na ausência de uma 

liderança carismática que substituísse a profetisa, Mário Sassi, companheiro de Neiva, 

criou um colegiado, por ele presidido, para liderar a comunidade do Vale. Com a saída 

de Mário da ordem religiosa, dois filhos de Neiva assumiram a direção onde 

permanecem até hoje. O objetivo precípuo desta organização religiosa é promover a 

cura dos mais variados males e, para tanto, são realizados rituais de cura no Templo do 

Amanhecer.  

O objetivo da pesquisa aqui relatada foi levantar as representações sociais dos 

adeptos da doutrina do Vale do Amanhecer sobre doença e cura. Representações sociais, 

na concepção de Moscovici, são teorias do senso comum, elaboradas por uma sociedade 

ou segmentos de uma sociedade para explicar fenômenos novos e significativos para 

estes. Tais representações se constroem e circulam nas comunicações sociais e 

correspondem tanto aos aspectos simbólicos das comunicações e interações sociais 

quanto às práticas por elas orientadas. Correspondem a ideias, valores e práticas 

partilhados por um grupo social.  

Para a pesquisa de campo foi utilizado o método etnográfico, com várias visitas 

ao campo e realização de observação direta, observação participante, entrevistas com os 

líderes, adeptos e pessoas que ali foram buscar solução para os mais variados males. Os 

resultados mostram a adoção de uma doutrina eclética, ancorada em outras religiões, 

sendo possível identificar elementos doutrinários e entidades do Espiritismo Kardecista, 

da Umbanda e do Candomblé, além de algumas referências ao Cristianismo. Pressupõe 
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a reencarnação e a existência de Espíritos de Luz e das Trevas, sendo os últimos 

personalizados em Cobradores, Sofredores e Obsessores, como no Espiritismo 

Kardecista, e, também Cablocos, Exus e Preto Velhos, como na Umbanda e no 

Candomblé. Algumas entidades são originadas na própria doutrina do Vale, como os 

Capelinos, que vivem no Astral Superior, um lugar nos cosmo onde vivem os espíritos 

de Luz, além de Princesas, Nitiamas e Ciganas.  

Pai Seta Branca, apresentado como um índio com um grande cocar branco de 

penas, é o mentor principal da doutrina e, em encarnação passada, foi São Francisco de 

Assis, santo católico. Há também uma referência à Santa Clara, santa católica, sem um 

papel definido na doutrina. Cristo, que também é mencionado, assim como São 

Francisco de Assis e Santa Clara, são entidades que fazem referência ao cristianismo 

católico, religião que já foi oficial no Brasil e que hoje é ainda professada pelas classes 

sociais média e alta da sociedade.  

Trazer o cristianismo dá legitimidade à doutrina do Vale, uma vez que a 

umbanda e o candomblé são originários de religiões africanas, trazidas pelos escravos, 

tendo sido, então, desde sua origem, religiões das camadas mais pobres da população. 

Atualmente, entretanto, elas têm um grande apelo para um número significativo de 

brasileiros, de diversas camadas sociais. Estas duas religiões afro-brasileiras já foram 

perseguidas pela polícia em tempos passados e atualmente são discriminadas por alguns 

evangélicos neopentecostais que quebram as imagens de suas entidades quando 

expostas em lugares públicos. As representações icônicas das entidades que são 

representadas em pinturas – como, por exemplo, o Pai Seta Branca como um índio 

jaguar com um grande cocar de penas brancas, que fazia contato apenas com Tia Neiva 

– dão forma visível a seres invisíveis, tornando-as concretas.  

Nas representações sociais dos adeptos, as doenças podem ser materiais, 

causadas por agentes materiais e, neste caso, devem ser tratadas por médicos. Aqui, 

mais uma vez, a doutrina do Vale se legitima, desta vez junto à medicina oficial, 

demonstrado que não compete com esta forma de tratamento; pelo contrário, a 

recomenda. As doenças podem, ainda, ser espirituais, causadas por espíritos “pouco 

desenvolvidos” que “assediam” as pessoas. Neste caso, os médiuns da doutrina do 

Amanhecer podem tratar os doentes em seus rituais de cura. Há, também, causas 

conjuntas que podem ser tratadas por médicos, do sistema de saúde, e por médiuns da 

doutrina, cada um em seu campo de atuação.  
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Nas representações das doenças espirituais, existem três ordens de espíritos que 

provocam o adoecimento nas pessoas. A loucura, assim como o alcoolismo, é causada 

pelos Exus, espíritos das trevas que, em outras encarnações, foram intelectuais que não 

aceitaram a doutrina do amor cristão. Atacam pessoas que não conhecem o “amor 

crístico”, pessoas com as quais os Exus se identificam. Desequilíbrio emocional e 

angústia podem ser provocados por “Cobradores” encarnados ou desencarnados. Estes 

estão cobrando os males que os assediados lhes provocaram em outras encarnações. 

“Sofredores” são espíritos desencarnados que, inconscientes de seu estado 

desencarnado, acompanham as pessoas, muitas vezes querendo ajudá-las, mas 

provocam-lhes doenças.  

A cura dos males espirituais ocorre com os tratamentos espirituais realizados no 

Vale. São rituais de desobsessão, durante os quais se “doutrina” os espíritos que 

obssediam as pessoas e os encaminha para o Astral Superior, onde terão aulas na 

Faculdade de São Francisco de Assis, evoluirão ao adotar o amor cristão e não mais 

perturbarão as pessoas.  

A ancoragem da doutrina do Amanhecer em outras religiões, duas de cunho mais 

popular, a umbanda e candomblé, e outra, o espiritismo, menos popular, mas também 

com apelo à participação de entidades espirituais, permite o imediato reconhecimento de 

entidades e ritos das outras quatro religiões, familiarizando os visitantes com elementos 

da doutrina do Vale antes mesmo de se tornarem adeptos. As denominações das 

entidades e santos de outros contextos religiosos tornam familiar o não familiar, num 

processo de objetivação. Ao introduzir, também, elementos do cristianismo católico, 

como São Francisco de Assis e o próprio Jesus Cristo, a doutrina do Vale busca 

legitimidade diante das religiões cristãs, dando-se um caráter de “oficialidade”.  

Observa-se que nas representações das doenças não materiais estas ocorrem 

devido à proximidade de duas ordens cósmicas – das pessoas e dos espíritos que as 

assediam por vingança, ignorância de seu estado desencarnado ou por não aceitarem o 

amor “crístico”. As duas ordens, nessas representações, devem se manter separadas e os 

rituais do Vale tem a função de garantir essa separação, doutrinando e encaminhando os 

espíritos assediadores para o Astral Superior e, assim, curando as pessoas. A cura 

definitiva de todos os males, entretanto, ocorre com a adesão à Doutrina do Amanhecer. 

Esta adesão permitirá que o paciente participe do sistema de explicações, das 

representações sociais da doença e da cura e dos rituais de cura ali praticados. E o 

consenso coletivo é um elemento eficaz no tratamento e cura do paciente, que muda seu 
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status de paciente e, como membro, passa a tratar outros pacientes. Nas representações 

da doutrina do Vale os espíritos dos adeptos, quando desencarnarem, irão para a 

Faculdade de São Francisco de Assis, no Astral Superior, onde farão cursos superiores 

nas mais diversas áreas do conhecimento. Nessa representação, a cura total se dá no 

Astral Superior onde, em estado de espírito, estarão livres de todos os males físicos e 

espirituais e poderão obter conhecimento acadêmico de profissões prestigiadas como 

medicina, filosofia, entre muitas outras, o que a grande maioria dos adeptos não obteve 

nessa encarnação. Enquanto adeptos do Vale, realizam um mestrado sobre a doutrina e 

se tornam mestre, recebendo um diploma com o referido título. 

 

Palavras-chave: Representações Sociais. Vale do Amanhecer. Doença. Cura.  

 

SOCIAL REPRESENTATIONS OF DISEASE AND HEALING IN THE VALE 

DO AMANHECER 

 

Ana Lúcia Galinkin
9
 

 

This paper is the result of a field research at the “Vale do Amanhecer”, a 

religious community near Brasília, capital of Brazil, founded by the clairvoyant Tia 

Neiva and led by her until her death, in 1985. In the absence of a charismatic leadership 

that would replace the prophetess, Mário Sassi, companion of Neiva, created a 

collegiate presided by him, to lead the religious community. Following the exit of Mario 

from the religious order, two sons of Neiva took over the administration till today. The 

primary objective of this religious organization is to perform the healing of various 

ailments, and in this regard, rituals of healings are performed in the Temple of the 

community. 

The purpose of this research is to raise the social representations of the followers 

of the Vale do Amanhecer about the doctrine on disease and cure. Social 

representations, according to Moscovici, are theories of common sense, elaborated by a 

society or segments of a society to explain phenomena new and significant to them. 

Such representations are constructed and circulated in social communications and 
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correspond both to the symbolic aspects of communication and social interactions and 

to the practices guided by them. They correspond to ideas, values and practices shared 

by a social group.  

For the field research the ethnographic method was used, with several visits to 

the place and direct observation, participant observation, interviews with the leaders, 

followers and people who went there in search of solution to various problems. The 

results show the adoption of an eclectic doctrine, anchored on other religions, possible 

to identify doctrinal elements and entities of Kardecist Spiritism, Umbanda and 

Candomblé, as well as some references to Christianity. It presupposes the reincarnation 

and the existence of Spirits of Light and Darkness, being the last ones personalized in 

Cobradores, Sofredores and Obssessores, as in Kardecist Spiritism, and also Cablocos, 

Exus and Preto Velhos, as in Umbanda and Candomblé. Some entities originate in the 

community´s own doctrine, such as the Capelinos, who live in the Upper Astral, a place 

in the cosmos where the spirits of Light live, in addition to Princesses, Nitiamas and 

Gypsies. 

Father Seta Branca,  known as an Indian with a large white feathered headdress, 

is the main mentor of the doctrine and, in the past incarnation, was St. Francis of Assisi, 

a Catholic saint. There is also a reference to St. Clare, a Catholic saint, without a 

defined role in the doctrine. Christ who is also mentioned as well as St. Francis of 

Assisi and St. Clare, are entities that make reference to Catholic Christianity, a religion 

that was once official in Brazil and which today is still professed by the middle and 

upper classes of society. 

Bringing in Christianity gives legitimacy to the doctrine of the Vale do 

Amanhecer since Umbanda and Candomblé originate from African religions brought by 

the slaves, and being, from their origins, religions of the poorer strata of the population. 

Currently, however, they have a great appeal to a significant number of Brazilians, of 

different social classes. These two Afro-Brazilian religions have been persecuted by the 

police in times past and are currently discriminated against by some neo-Pentecostal 

evangelicals who break the statues of their entities when exposed in public places. The 

iconic representations of entities in paintings – such as, for example, Father Seta Branca 

as a jaguar Indian with a large white feather headdress, who made contact only with 

Aunt Neiva - give visible form to invisible beings, making them concrete. 

In the social representations of the followers, diseases can be material, caused by 

material agents and, in this case, they must be treated by doctors. This way, the doctrine 
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of the Vale obtains legitimacy through conventional medicine, demonstrating that it 

does not compete with this form of treatment but rather recommends it. Illnesses can 

also be spiritual, caused by "poorly developed" spirits that "harass" people. In this case, 

the medium of the doctrine of the Vale do Amanhecer can treat patients through their 

healing rituals. There are also joint causes that can be treated by physicians, the health 

system, and mediums, each in its field of action.  

In the representations of spiritual diseases, there are three orders of Spirits that 

causes illnesses in people. Madness and alcoholism are caused by the Exus, spirits of 

darkness, who in other incarnations were intellectuals who did not accept the doctrine of 

Christian love. They attack people who do not know "Christlike love," people with 

whom the Exus identify. Emotional imbalance and distress can be brought about by 

incarnated or disembodied "Collectors." These “Collectors” call to account the 

individuals for the evils they provoked in other incarnations. "Sufferers" are 

disembodied spirits who, unaware of their disembodied state, accompany people, often 

wanting to help them, but provoke illness in them. 

The healing of spiritual evils occurs with the spiritual treatments performed in 

the Vale. They are rituals of “disobsession”, during which are ‘doctrined’ the spirits that 

obsess people and guide them to the Superior Astral, where they will take some classes 

in the School of St. Francis of Assisi. They will evolve as they adopt the Christian love 

and will no longer disturb people. 

The anchoring of the doctrine of the Vale do Amanhecer in other religions, more 

popular of which are the Umbanda and Candomblé, and the less popular, Spiritism, the 

appeal of the participation of spiritual entities, allows the immediate recognition of 

entities and rites of the other four Religions, familiarizing visitors with elements of the 

doctrine of the Vale do Amanhecer even before they become followers. The 

denominations of the entities and saints of other religious contexts make familiar the 

unfamiliar, in a process of objectification. By introducing also elements of Catholic 

Christianity, such as St. Francis of Assisi and Jesus Christ himself, the doctrine of the 

Vale seeks legitimacy in the face of Christian religions, giving itself an "official" 

character. 

It is observed that in the representations of non-material illnesses, the illnesses 

occur because of the proximity of two cosmic orders – that of the persons and that of the 

spirits that harass them by revenge, ignorance of their discarnate state or by not 

accepting the "Christlike" love. The two orders in these representations must be kept 
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separate and the rituals of the Vale have the function of securing this separation, by 

indoctrinating and directing the stalking spirits to the Upper Astral and thereby healing 

the people. The definitive cure of all evils, however, occurs with adherence to the 

Doctrine of the Vale do Amanhecer. 

 This adherence will allow the patient to participate in the system of 

explanations, the social representations of the disease and in the cure and healing rituals 

practiced there. Collective consensus is an effective element in the treatment and 

healing of the patient. It changes the status of  ‘patient’ and as a member, starts to treat 

other patients. In the representations of the doctrine of the Vale, the spirits of the 

followers, when disincarnated, will go to the School of St. Francis of Assisi, in the 

Superior Astral, where they will take higher courses in various fields of knowledge. In 

this representation, the total healing takes place in the Superior Astral where, in a state 

of mind, they will be free from all physical and spiritual ills and can obtain academic 

knowledge of prestigious professions like medicine, philosophy, among many others, 

which the great majority of the followers did not get in that incarnation. As followers of 

the Vale, they hold a master's degree in doctrine, become Master and receive a diploma 

with the specific title. 

 

Keywords: Social Representations. Dawn Valley. Disease. Healing. 
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DEIXEM OS ATEUS EM PAZ: PROVOCAÇÕES PARA PESQUISA E 

ATENDIMENTO DE ATEUS, AGNÓSTICOS E APÓSTATAS 

Virginia Turra
10

 

 

O repórter André Bernardo publicou na página da Agência BBC Brasil uma 

reportagem que jogou luz numa realidade nem sempre visível ou admitida. Com o título 

Preconceito, agressividade e desconfiança: como é ser ateu no Brasil (2016) o repórter 

relata histórias de ateus em diversas áreas (política, ciência, cinema, música) e as 

dificuldades sentidas no cotidiano de trabalho e convivência, que coloca em cheque a 

cláusula pétrea da laicidade do estado brasileiro. Um dos entrevistados, Geraldo Paiva, 

do Instituto de Psicologia da USP, é citado pela frase: "mexer com Deus é como mexer 

com a mãe". Com este esclarecimento, este trabalho tem como objetivo "mexer com a 

mãe" lançando provocações pensadas a partir da prática de atendimento psicológico no 

serviço público e de pesquisas sobre saúde e religiosidade, utilizando o verbo provocar 

(provocatio) no sentido de chamar a si porções de curiosidade desafiadora. Como 

destaque, as provocações foram grafadas em forma de perguntas, em negrito.  

Ateus, agnósticos e apóstatas: farinha do mesmo saco? Uma das referências 

mais importantes e atuais está no capítulo “Ateus, Agnósticos e Apóstatas” (STREIB; 

KLEIN, 2013), no “Handbook sobre Psicologia, Religião e Espiritualidade” da 

American Psychological Association (APA). De uma maneira geral, os ateus são 

considerados aqueles que negam a existência de Deus, enquanto os agnósticos 

declaram-se céticos sobre a Sua existência. Ambas as posições em alguns contextos são 

consideradas crenças baseadas na fé teísta, ou falta dela, embora os ateus não se vejam 

incluídos nesta classificação (de serem os que creem em não crer). A relação piora 

quando o ateísmo envolve atitudes hostis em nome da razão, liberdade, autonomia 

contra religião organizada ou transcendências, que são consideradas como 

irracionalidades. A proposta dos autores, em um paradigma integrativo, é uma postura 

mais compreensiva, com foco na dimensão vivencial considerando os ateus como 

pessoas com sentimento antireligioso, agnósticos como pessoas com posicionamento 

mais brando de abstenção de religião, e apóstatas como pessoas que se afastaram de 
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religião. Esta proposta amplia a noção de serem apenas 'incrédulos'. Os apóstatas 

guardam um significado de desertores, dos que estão e foram para fora, o que lembra 

um dos significados de pecado (peccatum), que é estar longe de. Os apóstatas seriam os 

des-convertidos, os ex-crédulos. Ateus, agnósticos e apóstatas, em que pesem estarem 

interrelacionados ao não-crer, descrevem-se como humanistas, seculares, céticos, 

científicos, naturalistas, e precisam ser compreendidos nas suas particularidades. 

Ateus vieram para explicar ou confundir? Em outras palavras, os ateus são 

bons grupos de controle? Para mostrar a religião e espiritualidade como benéficas, é 

preciso mostrar se a falta de religião e espiritualidade não faz bem. Os ateus, como 

grupo não homogêneo, constituem-se em um problema metodológico (HWANG; 

HAMMER; CRAGUN, 2011). Não há concordância nem mesmo em relação ao 

vocabulário utilizado nas pesquisas, além de haver dificuldades com amostras que 

possam ser consideradas verdadeiramente seculares, pois baixos escores de 

religiosidade não podem ser igualados com ateísmo, agnosticismo ou apostasia. Streib e 

Klein (2013) chamam a atenção para o fato de que mesmo ateus, agnósticos e apóstatas 

podem ter escores maiores de ‘espiritualidade' do que 'religiosidade', uma vez que 

podem vivenciar tanto transcendência vertical (há algo acima de nós) como horizontal 

(religiosidade imanente), considerada como uma religiosidade pós-cristã, espiritualidade 

holística subjetiva. Speed e Fowler (2016) discutem que a relação entre ateísmo e saúde 

ainda é permeada mais por confusão do que por explicação, uma vez que a crença ou 

não crença em Deus está, ou não, relacionada inerentemente a uma melhor saúde. 

O sofrimento dos ateus: ovo ou galinha? Hwang, Hammer e Cragun (2011) 

questionam que a proposta crescente de tolerância à diversidade religiosa não incluiu até 

agora os ateus, que são, muitas vezes, considerados um grupo minoritário e 

marginalizado; com isso, eles acabam tendo uma experiência que produz efeitos físicos 

e psicológicos. Sendo assim, os ateus sofrem por serem marginalizados, ou por serem 

ateus? A resposta não é tão simples. Os autores mostram que muito do que se define 

como espiritual são elementos do sofrimento de processos humanos, como por exemplo, 

lidar com morte, doenças e questões carregadas emocionalmente. Ateus, agnósticos e 

apóstatas merecem atenção, respeito e apreço pelas suas crenças ou não-crenças 

específicas, e talvez haja uma certa inflação na palavra ‘espiritualidade' quando se 

coloca questões existenciais como espirituais. Weber, Pargament, Kunik, Lomax e 

Stanley (2012) mostram que a maioria dos estudos de saúde negligencia os ateus e 

agnósticos. Os autores documentam que a percepção negativa por outras pessoas é uma 
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importante fonte de distress para os não-crédulos. Em outro trabalho mais recente 

(WEBER; LOMAX; PARGAMENT, 2017) sobre religião e saúde mental, os autores 

confirmam tanto a percepção negativa como a relação com o sistema de saúde como 

fontes de distress. Por exemplo, a comunicação no setting de cuidados pode ser 

prejudicada por uma compreensão pobre do que é ser um ateu, agnóstico ou apóstata, e 

os ateus expressaram preocupação em serem objetos de proselitismo com a proximidade 

da morte. 

Viés clínico: o avesso do avesso? Em termos clínicos, sabe-se que as tradições 

de crença têm um impacto significativo na prática (PETEET et al., 2016). Os autores 

discutem que a visão de mundo de um clínico pode influenciar o tratamento através das 

virtudes preferidas dos terapeutas, das contra-transferências e das considerações dos 

limites, dos dilemas morais, da escolha do terapeuta e do uso de intervenções 

espirituais. Um outro trabalho, desenvolvido por Drobin (2014), mostra que o 

tratamento dos Alcoólicos Anônimos (AA) encorajam que a pessoa tenha uma vida 

espiritual. Os famosos passos do AA são populares no serviço público de saúde no 

Brasil, mas seria ético adotar uma forma de recuperação que implica em incentivo a 

uma vida religiosa, em que uma das condições para seguir é obter o perdão dos outros 

significativos? 

Diante dessas provocações, a título de considerações finais, fico com o 

questionamento de Kramp (2013) sobre se os debates metodológicos não teriam mais a 

ver com a personalidade dos pesquisadores do que com o propósito de se questionar a 

finalidade do conhecimento; e com os dez mandamentos, que por si só também são 

provocativos, de Zangari e Machado (2016), para a prática clínica, que incitam ao 

cuidado com as considerações apriorísticas. 

1. Não afirmarás a existência do transcendente (...); 2. Não afirmarás 

a inexistência do transcendente (...); 3. Compreenderás que não afirmar a 

existência ou inexistência do transcendente não significa que o transcendente 

inexista (...); 4. Não praticarás uma Psicologia da Religião Religiosa (...);  5. 

Não praticarás uma Psicologia da Religião Irreligiosa (...); 6. Respeitarás a 

crença ou a descrença religiosa de teu cliente (...); 7. Não praticarás religião, 

esoterismo ou pseudociência em teu consultório (...); 8. Compreenderás o 

discurso religioso de teu paciente a partir do referencial de tua teoria 

psicológica de referência (...); 9. Respeitarás suas próprias crenças e 

descrenças religiosas (...); e 10. Apesar de todo esse esforço, reconhecerás a 

impossibilidade de exercitar a plena e utópica neutralidade científica! (p.112-

14). 

 

 

Palavras-chave: Ateus. Agnósticos. Apóstatas. 
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LEAVE THE ATHEISTS ALONE: PROVOCATIONS FOR RESEARCH AND 

CARE OF ATHEISTS, AGNOSTICS AND APOSTATES 

 

Virginia Turra
11

 

 

André Bernardo (2016), journalist, published in BBC Brazil a report that shed 

light on a reality not always visible or admitted. Under the title Prejudice, 

aggressiveness and distrust: how it is to be an atheist in Brazil, the reporter outlines 

stories of atheists in several areas (politics, science, cinema, music) and the difficulties 

felt in daily work and living, which puts in check Brazil as a non-religious State. One of 

the interviewees, Geraldo Paiva, from the Institute of Psychology at USP, is quoted by 

the phrase: "to mess with God is like messing with one’s mother". With this 

clarification, this work aims to mess with one’s mother, raising provocations designed 

from the practice of psychological service in the public service and research on health 

and religiosity, by using the verb to provoke (provocatio) in the sense of challenging 

curiosity. As a highlight, the provocations were written in the form of questions, in bold 

letters. 

Atheists, agnostics and apostates: are they all of a kind? One of the most 

important and current references is the chapter “Atheists, Agnostics and Apostates” 

(STREIB; KLEIN, 2013), in the “Handbook on Psychology, Religion and Spirituality”, 

by the American Psychological Association (APA). In general, atheists are considered 

those who deny the existence of God, while agnostics declare themselves skeptical 

about His existence. Both positions in some contexts are considered beliefs based on 

theistic faith, or the lack of it, although atheists do not see themselves included in this 

classification (of being those who believe in not believing). The relationship worsens 

when atheism involves hostile attitudes in the name of reason, freedom, autonomy 

against organized religion or transcendences, which are considered irrationalities. The 

authors' proposal, in an integrative paradigm, is a more comprehensive posture, 

focusing on the experiential dimension considering the atheists as people with 

antireligious feelings, agnostics as people with a softer position of abstaining from 
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religion, and apostates as people who have turned away from religion. This proposal 

broadens the notion of their being just 'unbelievers'. The apostates hold a meaning of 

'deserters', of those who are and have gone out, which reminds us of one of the 

meanings of sin (peccatum), which is to be far from. The apostates would be the 

deconvert, the ex-believers. Atheists, agnostics and apostates, in spite of being 

interrelated to non-believing, describe themselves as humanists, secular, skeptical, 

scientific, naturalists, and they need to be understood in their particularities. 

Have atheists come to explain or confuse? In other words, are atheists good 

control groups? To show religion and spirituality as being beneficial, we need to show if 

the lack of religion and spirituality is not beneficial. Atheists, as a non homogeneous 

group, constitute a methodological problem (HWANG; HAMMER; CRAGUN, 2011). 

There is no agreement to vocabulary used in researches, besides there are difficulties 

with samples that can be considered truly secular, for low scores of religiosity cannot be 

equated with atheism, agnosticism or apostasy. Streib and Klein (2013) point out that 

even atheists, agnostics and apostates may have higher scores on 'spirituality' than 

'religiosity', since they may experience both vertical transcendence (something above 

us) and horizontal (immanent religiosity), considered as a post-christian religiosity, 

subjective holistic spirituality. Speed and Fowler (2016) argue that the relationship 

between atheism and health is still permeated more by confusion than by explanation, 

since the belief or not in God is, or is not, inherently related to better health. 

The suffering of atheists: egg or chicken? Hwang, Hammer, and Cragun (2011) 

argue that the growing proposal for tolerance of religious diversity has so far not 

included atheists, who are often considered to be a marginalized and are a minority 

group, an experience that produces both physical and psychological effects. So do 

atheists suffer because they are marginalized, or because they are atheists? The answer 

is not so simple. The authors show that much of what is defined as spiritual are elements 

of the suffering of human processes, such as dealing with death, illness, and emotionally 

charged issues. Atheists, agnostics, and apostates deserve attention, respect, and 

appreciation for their specific beliefs or non-beliefs, and there may be some inflation in 

the word 'spirituality' when one poses existential issues as spiritual. Weber, Pargament, 

Kunik, Lomax and Stanley (2012) show that most health studies neglect atheists and 

agnostics. The authors document that the negative perception by other people is an 

important source of distress for the non-believers. In another recent work (WEBER; 

LOMAX; PARGAMENT, 2017) on religion and mental health, the authors confirm 
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both negative perception and relationship to the health system as sources of distress. For 

example, communication in the care setting can be impaired by poor understanding of 

what it means to be an atheist, agnostic, or apostate, and atheists expressed concern 

about being proselytized at the proximity of death. 

Clinical bias: the reverse of the reverse? In clinical terms, belief traditions are 

known to have a significant impact on practice (PETEET et al., 2016). The authors 

argue that a clinician's world view can influence treatment through therapists' preferred 

virtues, countertransference and considerations of the limits, moral dilemmas, therapist 

choice and the use of spiritual interventions. Another work developed by Drobin (2014) 

shows that the treatment of Anonymous Alcoholics (AA) encourages one to have a 

spiritual life. The famous steps of AA are popular in the public health service in Brazil, 

but would it be ethical to adopt a form of recovery that implies encouraging a religious 

life, where one of the conditions to follow is to obtain the forgiveness of others 

significant? 

In the face of these provocations, as a final consideration, I have Kramp's (2013) 

questioning whether the methodological debates have more to do with the personality of 

the researchers, than with the purpose of knowledge; and with the ten commandments, 

which in themselves are also provocative, by Zangari and Machado (2016), for clinical 

practice, which incite to care with a priori considerations. 

(1) Thou shalt not affirm the existence of the transcendent (...), 2. Thou shalt 

not affirm the non-existence of the transcendent (...) 3. Thou shalt understand 

that not affirming the existence or nonexistence of the transcendent does not 

mean that the transcendent does not exist 4. Thou shall not practice a 

Psychology of Religious Religion (...) 5. Thou shall not practice a 

Psychology of Irreligious Religion (...) 6. Thou shalt respect the belief or 

religious disbelief of your client (...) 7. Thou shalt not practice religion, 

esoterism or pseudoscience in your office ... 8. Thou shalt understand the 

religious discourse of your patient from the frame of your psychological 

theory of reference ... 9. Thou shalt respect your own beliefs and religious 

disbeliefs (...), and 10. In spite of all this effort, thou shalt recognize the 

impossibility of exercising full and utopian scientific neutrality!  (p.112-14). 

 

 

Key words: Atheists. Agnostics. Apostates. 
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UM ESPINHO NA CARNE 

Francisco M. M. Catunda Martins
12

 

Marcelo Duarte Porto
13

 

 

A tendência da metaforização para o alto, largo e longínquo, com perspectiva e 

profundidade, se faz presente continuamente na obra de Freud. Tanto nas suas 

apresentações públicas quanto na sua correspondência mais íntima. Tanto na 

Interpretação dos Sonhos quanto nos seus grandes textos culturais, principalmente a 

partir dos anos 20, quando escreve acerca da religião, do mal-estar da cultura, da guerra 

e da transitoriedade humana. Não obstante, vemos que tudo que virá já está presente em 

potencial no Capítulo 1 da Interpretação dos Sonhos (FREUD,1900). Apresenta-se de 

tal maneira que somos compelidos a selecionar para guardarmo-nos ao nosso tema. 

Assim, na miríade metafórica freudiana, escolhemos tratar de  três exemplos de 

metáforas percutantes e admiradas por Freud. Uma de origem acadêmica, filosófica, 

acerca da moral, e duas bíblicas, que também pretendem gerir moralmente o psiquismo 

humano.  

Estudaremos Kant (1785/2007), pensando o ‘Imperativo Categórico’ no 

Inconsciente freudiano como uma escolta ético-moral. Em geral, salta aos olhos a 

estrutura argumentativa idealista de Kant. Ela também não largará Freud nem quando 

ele já havia passado pela escola positivista de seu professor Ernst Brücke. Freud mostra 

que os autores divergem acerca da responsabilidade daquele que sonhou com relação ao 

seu próprio sonho. Mas, independente de sua concepção superegóica futura, Freud 

mostra já existir o conceito de censura na primeira tópica. E ela não é propriamente um 

companheiro como consta na tradução ESB. Ela é uma escolta, coisa que envolve o 

xilindró com julgamento e condenação e impossibilidade de soltura. A censura é um 

xerife certamente. Mas, o Imperativo Categórico é nomeado como escolta, ou seja, 

                                                           
12

 Professor Emérito da Universidade de Brasilia (UnB), Psicólogo Clínico, Médico Psiquiatra, 

Psicanalista, membro da Academia de Letras de Brasilia, professor da Universidade Católica Brasilia 

(UCB). E-mail: fmartins@unb.br 
13

 Psicólogo, Mestre e Doutor em Psicologia/UnB. Pós-Doutor em Psicologia pela Universidade Católica 

de Brasília (UCB).  Professor titular na Universidade Estadual de Goiás (UEG). Membro da Academia de 

Letras de Brasília.      



40 

 

algum julgamento já se fez, o sujeito está preso, fazendo parte do sistema penal, e o 

condenado está sendo levado virtualmente para sua prisão. Distante estamos de um 

companheirismo. Estamos escoltados diuturnamente. 

É relevante lembrar o alto respeito de Freud pela questão do sentido moral nos 

sonhos. Existem asserções morais no sonho acerca do dever e, ao mesmo tempo, muitos 

autores não se querem responsáveis pelo ‘caleidoscópio’ de fenômenos imorais, até 

mesmo amorais, que assolam ou pululam na atividade onírica. Assim, o Imperativo 

Categórico de Kant é mais ético que moral, pois propõe-se ser um pensar que se impõe 

como dever e que, pelo esclarecimento, será livremente adotado. Não obstante, ele se 

encrava como asserção moral sentida no dia a dia daquele que renuncia. Trata-se da 

renúncia operando e gerando um sentimento ético (etischen Gefühle). O termo Gefühle, 

em alemão, remete diretamente para o sentir em ato (feeling em inglês) e não o 

sentimento que se trata de um sentir substantivado como experiência semantizada 

(feeling of). 

Freud, Nietzsche e Marx (ALTHUSSER, 1968, 1985) são profundos 

desconfiados dos dados imediatos da consciência. Marx, desconfiado da consciência do 

homem comum, mostra que a consciência de classe tem motivações históricas e 

econômicas que não estão dadas na consciência imediata. Nietzsche desconfia da 

consciência moral: milhões de homens renunciando à vida aqui submetida a uma moral 

que promete somente a promissão divina. Freud pensa que a consciência não ocupa o 

lugar central do psiquismo: ela é um produto transitório, descontínuo. A desconfiança 

de uma consciência transcendental e de um Eu todo poderoso se arrebenta contra as 

formulações e os argumentos dos ‘desconfiados’. 

Eis sua importância para todos. Trata-se de Ética, isto é, se existe um princípio 

universal que reja a nossa vontade mais além dos costumes e hábitos. A moral seria 

então submetida a tal princípio universal que, judiciosamente, Freud chama de etischen, 

e não mais de moral, posto que já estejamos profundamente desconfiados da moral 

vigente, nos chamados mores ou costumes que se tornam regras adotadas por grande 

parte da população. Julgar os índios inferiores e escravizá-los no período colonial 

brasileiro é um more, mas que ferirá a ideia de Kant, uma vez que os mesmos eram 

catequizados e teriam direito a entrada no Reino dos Céus como todo bom cristão 

colonizador. Basta lembrar sua infiltração nas leis acerca da igualdade entre os seres 

humanos e a necessidade da qualificação da empatia para apercebermo-nos que a 

escravidão, ainda que legal, era profundamente ilegítima. 
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Assim, a inserção nas carnes humanas do Imperativo se fez presente nos últimos 

séculos, resultando na criação das Nações Unidas, na injunção contra o canibalismo e o 

racismo por exemplo. A ideia de igualdade fica estabelecida como ideal que todos 

merecem e devem aceitar. Uma ordem lógica implanta-se dentro da ideologia vigente e 

se estende mundo afora. O Imperativo Categórico viverá na segunda tópica freudiana 

como componente intrínseco do Supereu. Essa ideia de sermos os melhores (orgulho do 

mito da própria horda, minimamente da família) pode até agradar, porém se vê afetada 

pelo Imperativo de Kant. Este está ancorado na tradição cristã mais fina que se efetiva 

na metáfora do “espinho na carne”, que o atingirá cada vez que venha a orgulhar-se. A 

palavra-espinho implantada na carne-corpo obriga à renúncia sob pena de ativar toda 

uma série de condenações: 

E, para que não me orgulhasse demasiadamente com a sublimidade dessas 

revelações, foi colocado um espinho em minha carne, um anjo de Satanás me 

esbofeteia. Esse foi o motivo pelo qual roguei ao Senhor por três vezes que se 

afastasse de mim. Mas ele me disse: “Basta-te a minha graça; que minha 

força se mostre perfeita na fraqueza” (BÍBLIA, 2 Coríntios 12: 7-9). 

 

Com o apóstolo Paulo, vemos o espinho fazendo-lhe enfraquecer, lembrando as 

permanentes impulsões da carne. Satanás se encarrega delas, deixando-o fraco para 

pecar. Eis o princípio do funcionamento abnegado do homem Paulo. Sua fraqueza 

carnal pulsional torna-se sua força divina, e seu orgulho fica sob controle. Kant quer ir 

mais adiante fazendo uma regulação via a lei de todo e qualquer orgulho. Isto torna 

sempre especial aquele que está sendo orgulhoso, posto que em sofrimento potencial 

massivo em função da crítica severa contra si mesmo. O orgulho é o oceano onde é 

lavrada a culpa. O racismo passa então a ser reconhecido como ignomínia humana e 

deve ser abolido. A escravidão não é mais somente uma questão legal. Depois de Kant, 

ela é ilegítima. Kant é enorme e magnífico, ainda que o psiquismo humano não se 

submeta e sofra. Com Freud, vemos que o Imperativo Categórico está implantado no 

Supereu moderno. De maneira que, mesmo quando a pessoa se achar superior à outra, 

obriga-se a se achar igual nos direitos. Senão a pessoa se confrontará com um 

Imperativo quístico implantado internamente na sua moral e externamente na ideologia 

vigente mais comum. O pensar de Kant trás consigo uma imposição ético-moral. Ética, 

pela pretensão de universalidade. Moral, pela pretensão de ajuste do comportamento e 

do pensamento da pessoa. Com Freud, o núcleo da neurose, a batalha da vida humana se 

faz agora tanto dentro de cada um, no sentir e pensar, quanto fora de cada um, no campo 

da política e da guerra. 
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A THORN IN THE FLESH 
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14
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The tendency of a high metaphorization, wide and far-reaching, with perspective 

and profundity, is continuously present in the Works of Freud. This occurs both in his 

public presentations and in his most intimate letter.  Both in the Interpretation of 

Dreams and in his great cultural texts, especially from 20 years onwards, when he 

writes about religion, about the malaise of culture, about war and about human 

transience.  Nevertheless, we see that all that would come ahead is already potentially 

present in Chapter 1 of The Interpretation of Dreams (FREUD, 1990). As it appears, we 

are obliged to choose in order to keep to our topic. Thus, in the myriad Freudian 

metaphors, we choose to address three examples of striking metaphors admired by 

Freud. One is of a philosophical, academic origin, on morals, and two are biblical, that 

also intend to morally administer the human psyche.  

We shall study Kant (1785/2007), thinking of the ‘Categorical Imperative’ on 

the Freudian unconscious as an ethical-moral escort. In general, Kant’s idealist 

argumentative structure is striking. And it does not leave Freud even when he passed 

through the positivist school of his professor Ernst Brucke. Freud shows that authors 

diverge on the question of the responsibility of he who dreamt as regards his own 

dream. But, regardless of his future superegoic conception, Freud shows that the 

concept of censure already exists in the first topic. And it is not properly a companion as 

it appears in the ESB translation. It is an escort, something that involves prison with 

judgement and condemnation and an impossibility of freedom. Censure is certainly a 

lord. But, the Categorical Imperative is named as an escort, that is, some judgement has 

already been done, the individual has been imprisoned, and is part of the penitentiary 
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system, and the condemned person is virtually being led to his prison. We are distant 

from companionship. We are escorted daily.  

It is important to remember the high regard that Freud attributes to moral sense 

in dreams. There are moral assertions in dreams about duty, at the same time, many 

authors do not want to be responsible for the ‘kaleidoscope’ of immoral phenomena and 

even amoral, that razes or pullulate oneiric activity. Thus, the Categorical Imperative of 

Kant is more ethical than moral, for it proposes to be a thought that imposes itself as 

duty and that, by elucidation, will be freely adopted. Nevertheless, it is fixed as a moral 

assertion felt in the daily life of he that renounces. This is a renouncement that that 

operates and causes an ethical feeling (etischen Gefühle). The term Gefühle, in German, 

directly denotes feeling in act (feeling in English) and not the feeling that implies a 

substantivated feeling by way of semanticized experience (feeling of). 

Freud, Nietzsche and Marx (ALTHUSSER, 1968, 1985) are people that are 

deeply suspicious of the immediate data of conscience. Marx is suspicious of the 

conscience of the common man, he shows that the conscience of class has historical and 

economic motivations that are not given in immediate conscience. Nietzsche is 

suspicious of the moral conscience: millions of men renouncing the life here that is 

subject to morals that promise only divine promise. Freud thinks that conscience does 

not occupy a central place in the psyche: it is a transitory product, non-continuous. A 

suspicion of a transcendental conscience and of an all-powerful self smashes against the 

formulations and arguments of the ‘suspicious’. 

Thus its importance for all. It is Ethics, that is, if there exists a universal 

principle that guides our will beyond customs and habits. Morals would then be subject 

to such a universal principle that, Freud judiciously calls etischen, and no longer moral, 

being that we are already deeply suspicious of the prevailing morals, in the so called 

mores or customs that become rules adopted by a greater part of the population.   To 

judge the native Indians as inferior and enslave them in the Brazilian colonial period is a 

more, but which will hurt the idea of Kant, inasmuch as these Indians were catechized 

and would have the right to enter the Kingdom of Heaven just like any good Christian 

colonizer. It is enough to remember his infiltration into the laws about equality among 

human beings and the necessity of the approval of empathy in order to perceive that 

slavery, even though legal, was deeply illegitimate. 

Therefore, the insertion of the Categorical Imperative into human flesh has been 

present in the last centuries, resulting in the creation of the United Nations, in the 
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injunction against cannibalism and racism for example. The idea of equality is 

established as an ideal that all merit and should accept. A logical order is implanted in 

the prevailing ideology and extends to the outside world. The Categorical Imperative 

lives in the second Freudian topic as an intrinsic component of the Super self. This idea 

of we as the best (pride of the myth of one’s herd, at least from the family) may even be 

of appeal, but is affected by the Imperative of Kant. This is anchored on the finest 

Christian tradition   that is effected in the metaphor of the “thorn in the flesh”, that will 

hit him each time he becomes haughty. The word-thorn planted in the flesh-body makes 

renouncement obligatory at the risk of unleashing a series of condemnations: 

 
“And, in order that I may not boast too much about the sublimity of these 

revelations, a thorn was placed in my flesh, an angel of Satan strikes me. This 

was why I prayed to the Lord three times to take it away from me. But he 

replied me: ‘My grace is enough for you; that my strength be made perfect in 

weakness’ (BIBLÍA, 2 Corinthians 12: 7-9). 

 

With the apostle Paul, we see the thorn making him weak, remembering the 

permanent impulses of the flesh. Satan takes charge of them, making him weak to sin. 

This is the principle of the abnegated functioning of the man Paul. His weak carnal 

drive becomes his divine strength, and his pride is under control. Kant wants to go 

further making a regulation through the law of all and whichever pride. This always 

makes special he that is haughty, being that he is in a great potential suffering because 

of the severe criticism against himself. Pride is the ocean where guilt is washed. Racism 

comes to be recognized as human ignominy and should be abolished. Slavery is no 

longer a legal question. After Kant, it is illegitimate. Kant is enormous and magnificent, 

even though the human psyche is not subjected and does not suffer. With Freud, we see 

that the Categorical Imperative is implanted    in the modern Super self. In such a way 

that, even when someone thinks himself superior to the other, he is obliged to think 

himself equal in rights. Otherwise, the person will be confronted by an Imperative 

implanted internally in his morals and externally in the most common prevailing 

ideology. The thought of Kant brings up an ethical-moral imposition. Ethical, because 

of the claim to universality. Moral, because of the adjustment of the behavior and 

thought of the person. With Freud, the nucleus of neurosis, the battle of human life is 

waged now both inside each person, in his thoughts and feelings, and outside each 

person, in the field of politics and war. 
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INTOLERÂNCIA A IMAGENS: UMA LEITURA PSICANALÍTICA 

 

José Francisco Miguel Henriques Bairrão
16

 

 

A ocorrência de imagens é consubstancial à vida psíquica, na qual ocorrem, por 

exemplo, como percepções, memórias, ideais, representações e em fantasias e 

devaneios. Também nas práticas religiosas recorre-se frequentemente a objetos que são 

entendidos como réplicas imaginárias das divindades cultuadas. Para contribuir com o 

tema proposto por esta Mesa-Redonda decidi pôr em diálogo o estatuto psicológico das 

imagens e o seu uso no campo religioso.  

Este é um ponto de intersecção óbvio ente psicologia e religião que, no entanto, 

em geral é considerado de forma cindida, sem levar em conta a possibilidade de diálogo 

aqui proposta. Embora à primeira vista possa parecer estranho que seja feita uma 

correlação no atinente ao imaginário entre essas duas esferas da experiência humana, a 

psicológica e a religiosa, esse não deveria ser o caso, na medida em que não se pode 

dissociar a experiência religiosa de sua vivência psicológica. 

A psicologia ressalta sob diversas denominações o cunho impregnante e 

onipresente das vivências imagéticas no âmbito do psíquico. Em contrapartida, os 

discursos religiosos dividem-se entre os que acolhem bem o uso de imagens como uma 

referência para a concentração dos fiéis no divino e aqueles que veementemente o 

repudiam. 

Muitos discursos religiosos se constituem em contraposição ao uso de imagens, 

que tomam como uma espécie de afronta a uma experiência religiosa legítima. Do lado 

destes são comuns dois tipos de argumentos. O primeiro afirma que nenhuma imagem 

poderia ser associada a Deus, na medida em que este está para além de toda a 

compreensão humana. O segundo declara que ao criar imagens o homem estaria 

imitando espuriamente a Deus, uma vez que não pode transmitir-lhes vida e para sempre 

estarão condenadas a serem cópias sem alma.  

O primeiro argumento merece uma atenção especial, uma vez que dele pode 

decorrer uma impossibilitação da experiência religiosa. Do ponto de vista psicológico, a 

vida psíquica ordinária decorre de permeio a imagens, sem as quais a experiência e a 

compreensibilidade são praticamente impossíveis. Se isso for verdade, então a objeção a 
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imagens e a sua interdição funcionaria como um obstáculo a qualquer experiência 

psíquica e especificamente também a uma experiência religiosa. O legislador religioso, 

em vez de salvaguardar a autenticidade da vivência religiosa, demarcando a diferença 

entre o ser divino e uma sua representação, poderia estar impedindo toda e qualquer 

experiência religiosa e também toda a interlocução com o sagrado. 

Esta contradição não deixou de ser apontada por autores como Henry Corbin 

(1981), no que denominou de paradoxo do monoteísmo. Este autor investigou 

esmiuçadamente e interpretou as soluções encontradas pelas tradições religiosas sobre 

as quais se debruçou (nomeadamente o islamismo xiita) para este problema. A sua 

reflexão é indubitavelmente útil para o presente propósito, que também se norteia pela 

contribuição ao estudo do papel psíquico das imagens que encontramos em psicanalistas 

como Françoise Dolto (2004), Jacques Lacan (1998) e mais recentemente Juan-David 

Nasio (2009).  

Para abordar este ponto convém resgatar o modo como as imagens podem ser 

entendidas em psicologia. Na psicanálise, por exemplo, a vida psíquica é inicialmente 

compreendida como dinamismo entre representações, uma parte das é necessária ou 

potencialmente inconsciente. A própria constituição do eu, em Freud (1980) e 

posteriormente em Lacan (1998), depende de um jogo de emissões, reflexões e 

recuperação de imagens, por meio das quais, nessas interações, um eu se constitui. 

Essas interações sempre supõem uma posição de alteridade, um outro que percebe as 

ações do sujeito e, de algum modo, as reflete e devolve.  

Resumidamente, em psicanálise, abordagem que aqui adotamos no intuito de ter 

uma base para refletir psicologicamente esta questão, nós lidamos sempre com objetos, 

ações e outros sujeitos que as refletem e nos devolvem uma imagem deles e de nós 

mesmos. Embora não necessariamente, na sua máxima radicalidade e abrangência, esse 

outro pode se situar como Deus. 

Há também uma literatura psicanalítica que explora as consequências psíquicas 

da ausência ou inexistência de imagens, da falta de representações, e as patologias disso 

derivadas (por exemplo, GREEN, 2010). Teríamos assim estados psíquicos sem 

memória, sem devir, associáveis a um comprometimento de uma função representativa. 

Estados desprovidos de memória e de expectativas de futuro elaboráveis 

imageticamente e concomitantemente associados a vivências psíquicas extremamente 

virulentas e destrutivas. Ainda assim, quer se trate de acolher ou de repudiar as imagens, 



48 

 

quer elas estejam positivamente dadas, quer primem pela ausência, a negatividade do 

imagético ainda assim se situa no campo de uma elaboração referenciada ao imagético.  

Nesta comunicação vai ser discutida a hipótese de que o surgimento de uma 

epidemia de casos clínicos caracterizados pelo depauperamento ou ausência de imagens 

pode estar relacionado à hipertrofia social de vertentes e interpretações religiosas 

fundamentalistas iconofóbicas.  

De um ponto de vista psíquico, o repúdio a imagens pode estar igualmente 

associado a estados de grave comprometimento psíquico. Em primeiro lugar, um 

depauperamento do senso de alteridade, que ora se apresenta como egolatria e 

relativismo radical, ora como dogmatismo e fundamentalismo religioso. Estaria 

comprometida uma função de mediação entre o self e os outros, proporcionada pelo 

jogo de representações e especificamente no atinente a uma experiência religiosa, que é 

uma apreensão de um sentido do transcendente humanamente acessível. 

Interditado o acesso a uma experiência apreensível de Deus mediante imagens, 

só haveria duas alternativas, as quais no fundo seriam duas manifestações do mesmo 

quadro de deficiência do senso de alteridade: por um lado o relativismo radical, de cariz 

niilista, e por outro, o fundamentalismo religioso, provavelmente um estado de 

desespero e de defesa contra a ausência de Deus, antecedente do ateísmo. 

Ao repudiar as imagens, na verdade, o iconoclasta se apega a um avesso do 

imaginário cristalizado e insuscetível de servir de base para mediações, ao invés de 

transcendê-las. Talvez o perseguidor de idólatras seja, pelo avesso, um idólatra 

aterrorizado com o poder das imagens de afastar os outros do verdadeiro Deus, sem se 

dar conta de que ele é o primeiro que se perdeu. Ao destruí-las, lhes dá uma importância 

que os que convivem com elas parecem nunca lhes terem dado. 

 

Palavras-chave: Psicologia da religião. Alteridade.  Imagem 
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IMAGE INTOLERANCE: A PSYCHOANALYTIC READING 

José Francisco Miguel Henriques Bairrão
17

  

 

The occurrence of images is consubstantial to the psychic life, in which they 

occur for example as perceptions, memories, ideals, representations and in fantasies and 

daydreams. Also in religious practices there is frequent recourse to objects which are 

understood as imaginary replicas of worshiped divinities. In order to contribute to the 

theme proposed by this Roundtable I decided to put into dialogue the psychological 

status of images and their use in the religious field. 

This is an obvious point of intersection between psychology and religion, which, 

however, is generally considered in a split-off manner, without taking into account the 

possibility of dialogue proposed here. Although at first sight it may seem strange that a 

correlation should be made in the imaginary between these two spheres of human 

experience, psychological and religious, this should not be the case, inasmuch as one 

cannot dissociate the religious experience from its Psychological experience. 

Psychology emphasizes under various denominations the impregnating and 

ubiquitous imprint of imagistic experiences within the psychic sphere. On the other 

hand, religious discourses are divided between those who welcome the use of images as 

a reference for the concentration of the faithful in the divine and those who vehemently 

repudiate it. 

Many religious discourses constitute and identify themselves in contrast to the 

use of images as a sort of affront to a legitimate religious experience. Two kinds of 

arguments are common. The first affirms that no image could be associated with God, 

insofar as it is beyond all human understanding. The second states that in creating 

images man would unduly imitate God, because he cannot transmit them life and 

forever they will be doomed to be soulless copies. 

The first argument deserves special attention, since it may lead to an 

impossibility of religious experience. From the psychological point of view, ordinary 

psychic life stems from images, without which experience and comprehensibility are 

practically impossible. If this is true, then the objection to images and their prohibition 
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would act as an obstacle to any psychic experience and specifically also to a religious 

experience. The religious legislator, instead of safeguarding the authenticity of religious 

experience, demarcating the difference between the divine being and its representation, 

could be impeding any and all religious experience and also all kind of interlocution 

with the sacred. 

This contradiction was pointed out by authors like Henry Corbin (1981), in what 

he called the paradox of monotheism. This author has investigated and meticulously 

interpreted the solutions found by the religious traditions on which he dealt (in 

particular Shi'ite Islam) with this problem. His reflection is undoubtedly useful for the 

present purpose, which is also guided by the contribution to the study of the psychic 

role of the images found in psychoanalysts like Françoise Dolto (2004), Jacques Lacan 

(1998) and more recently Juan-David Nasio (2009). 

To approach this point it is appropriate to observe the way in which the images 

can be understood in psychology. In psychoanalysis, for example, psychic life is 

initially understood as dynamism between representations, a portion of which is 

necessary or potentially unconscious. The very constitution of the self, in Freud (1980) 

and later in Lacan (1998), depends on a set of emissions, reflections and retrieval of 

images, whereby, in these interactions, a self is constituted. These interactions always 

suppose a position of otherness, another that perceives the actions of the subject and in 

some way reflects and returns them. 

Briefly, in psychoanalysis, an approach that we adopt here in order to have a 

basis for a psychological approach to this issue, we always deal with objects, actions 

and others that reflect them and give us an image of them and of ourselves. Although, 

not necessarily, in its maximum radicality and comprehensiveness, this other can stand 

as God. 

There is also a psychoanalytic literature that explores the psychic consequences 

of the absence or non-existence of images, the lack of representations, and the 

pathologies derived from it (eg. GREEN, 2010). Memory states without memory, 

without becoming, related to a deficiency of the representative function associated with 

a compromise of a representative function. States devoid of memory and future 

expectations and concomitantly associated with extremely virulent and destructive 

psychic experiences. But whether it is to receive or to repudiate the images, whether 

they are positively given or primitive by the absence, the negativity of the imagery still 

lies in the field of an elaboration referenced to the imagery. Even so, whether it is to 
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receive or to repudiate the images, whether they are positively given or absent, the 

negativity of the imagery still lies in the field of an elaboration referenced to the 

imagery. 

This paper will discuss the hypothesis that the emergence of an epidemic of 

clinical cases characterized by depletion or absence of images may be related to the 

social hypertrophy of fundamentalist and iconophobic religious interpretations. 

From a psychic point of view, repudiation of images may also be associated with 

states of severe psychic impairment. In the first place, a degradation of the sense of 

otherness, which sometimes presents itself as egolatry and radical relativism, now as 

dogmatism and religious fundamentalism. A function of mediation between the self and 

others provided by the play of representations would be deteriorated, and also 

specifically in relation to a religious experience, a sense of the transcendent humanly 

accessible. 

If there were no access to an apprehensible experience of God by means of 

images, there would be only two alternatives, which in essence would be two 

manifestations of the same deficiency of the sense of otherness: on the one hand, radical 

relativism and relativism, and on the other religious fundamentalism, probably a state of 

despair and defense against the absence of God, antecedent of atheism. 

In repudiating the images, in fact, the iconoclast clings to the reverse of the 

imaginary, crystallized and unsusceptible to serve as the basis for mediations, rather 

than transcending them. Perhaps the persecutor of idolaters is, on the wrong side, an 

idolater terrified by the power of images to drive others away from the true God, 

without realizing that he is the first to be lost. In destroying them, it gives them an 

importance that those who live with them seem never to have given. 

 
Keywords: Psychology of Religion. Otherness. Image. 

 

REFERÊNCIAS - REFERENCES 

CORBIN, H. Le paradoxe du monothéisme. Paris: Éditions de l'Herne., 1981. 

DOLTO, F. A imagem inconsciente do corpo.  2 ed. São Paulo: Perspectiva, 2004. 

FREUD, S.. O ego e o id. In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas 

Completas de Sigmund Freud, vol XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1980. 

GREEN, A. O trabalho do negativo. Porto Alegre: Artmed, 2010 



52 

 

LACAN, J. O estádio do espelho como formador da função do eu [Je] tal como se nos 

revela na experiência psicanalítica. In: Escritos, Rio de janeiro: Zahar, 1998.  

NASIO, J.-D. Meu corpo e suas imagens. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

“DOUTOR, EU VEJO ESPÍRITOS!” 

SOBRE ESPIRITUALIDADE, TRANSE E ETNOPSICOLOGIA NO BRASIL 

 

Maurício Neubern
18

 

 

O presente trabalho consiste numa reflexão sobre a clínica Etnopsicológica no 

Brasil, país onde espiritualidade e transe consistem em experiências muito comuns. Ele 

parte de algumas questões centrais, que privilegiam a relação como modo de acesso ao 

mundo do outro. Em primeiro lugar, considera-se que tomar a relação como fundamento 

desse processo consiste em partir inicialmente da construção de um “nós” no qual o 

saber produzido parte da efetiva consideração sobre o universo do outro. Isso significa 

que, a princípio, o psicólogo nada pode afirmar sobre o outro, dado que suas diferentes 

expressões precisam ser qualificadas, de início, a partir das referências originais de seus 

respectivos saberes. Mas, com este outro, através do transe ou dos especialistas culturais 

de seu universo, pode aprender sobre o que se trata aquele espírito ou ser; a partir, 

também, dos diferentes processos que dali emergem.  

Concebe-se que afirmar algo sobre o mundo do outro, inclusive em termos de 

sua espiritualidade, comumente implica numa postura colonialista, segundo a qual o 

saber pretensamente superior do psicólogo desqualifica o saber original de tais 

experiências, de maneira a trazer sérios riscos ao processo terapêutico, como a 

estigmatização, a acusação e até mesmo a ruptura do processo. Em segundo lugar, o 

transe é compreendido como uma experiência ao mesmo tempo individual e coletiva; 

individual porque é singular e configurada em torno de toda uma produção subjetiva 

daquela pessoa que, num processo clínico, assume seu papel de sujeito; e coletiva 

porque, por meio do transe, expressam-se diferentes processos que envolvem saberes, 

tecnologias, maquinários e especialistas, cuja existência é, comumente, anterior à 

daquela pessoa. Aqui, a pessoa se situa como representante de tais processos, uma 

portadora de missões e mandatos (como mediunidade, obrigações, rituais), condição 

que, não raro, entra em conflito com a noção de sujeito. 

Outro ponto a ser destacado refere-se à pergunta inicial do trabalho, que 

frequentemente é endereçada ao psicólogo no Brasil sobre sua eventual crença nos 
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espíritos. Ela remete, na perspectiva aqui adotada, a uma necessidade de resgate da alma 

na Psicologia através da própria noção de espiritualidade, experiência que não 

necessariamente é atrelada a alguma religião, mas implica uma relação de sentimento 

com o Divino (conforme o sujeito o conceba), uma profunda qualificação da alteridade 

nas relações com o outro e uma sensação de conexão e pertencimento cósmico ao 

mundo. Semelhante atitude, que também pode estar presente nas ciências, artes e outras 

práticas sociais, é o que pode favorecer ao psicólogo um efetivo “sim” como resposta, 

não no sentido de uma crença exatamente igual a do sujeito que o interpela, mas como 

uma disposição profunda da parte de alguém que também possui suas buscas quanto ao 

Divino e obtém, como consequência, significativas produções de sentido quanto à vida, 

ao seu papel no mundo (frente a si e aos outros) e à construção do próprio destino. Tal 

atitude se refere, desse modo, a um profundo retorno a si mesmo da parte do psicólogo, 

de modo a lhe facultar a possibilidade de uma reconciliação com seus próprios nichos 

culturais de pertencimento (ethos), onde a dimensão espiritual é um de seus mais 

centrais constituintes, principalmente numa cultura de universos múltiplos como a 

brasileira. 

Nesse sentido, há ainda um aspecto de grande relevância que é o impacto 

profundo que a experiência de transe frequentemente impõe aos seus interlocutores, 

como o psicólogo. À medida que se processam consideráveis alterações de referência na 

relação eu-mundo do sujeito, envolvendo suas vivências de tempo, espaço, matéria, 

corpo e causa, estabelecem-se também poderosas formas de comunicação que envolvem 

seus interlocutores em níveis subliminares, muito além das deliberações do eu. Tais 

processos podem envolver uma espécie de leitura da subjetividade do próprio psicólogo, 

seguidas de variadas formas de teste que podem envolver telepatias, curas, profecias e 

incorporações, cujas consequências imediatas costumam implicar significativas 

sensações de desestabilização. É importante, quando tais processos ocorrem, a criação 

de um espaço reflexivo no qual o psicólogo possa qualificá-los, concebendo a 

intencionalidade neles presente e as relações desta com sua própria espiritualidade. Em 

variadas situações informais, é possível constatar como tais acontecimentos, raramente 

mencionados, costumam ser decisivos na trajetória de psicólogos e pesquisadores 

interessados por este campo. 

De um ponto de vista técnico, a Etnopsicologia concebe o transe como uma 

importante possibilidade de aproximação dos demais saberes, uma vez que tanto o 

psicólogo, como o especialista cultural do universo da pessoa podem dele se utilizar. 
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Isso traz como consequência a possibilidade de que tais universos apareçam justapostos 

ou em conflito durante uma sessão de hipnose, por exemplo, remetendo a processos que 

vão muito além das produções subjetivas individuais. O transe pode se tornar, desse 

modo, um espaço de negociação no qual as necessidades humanas e sociais da pessoa 

(profissão, amor, prazeres, deveres sociais e familiares) e a intencionalidade do mundo 

espiritual (acatar uma missão, cumprir com um dever) passam de uma relação 

conflituosa a um processo de diálogo com a criação de importantes alternativas para sua 

vida. Tal processo acontece, comumente, de forma paralela no consultório do psicólogo 

e nos espaços espirituais aos quais o sujeito pertence e que são coordenados por seus 

respectivos especialistas. Acrescenta-se ainda que, exatamente por representarem o 

mundo invisível e múltiplo que transcende diversas limitações humanas (inclusive a 

morte), os saberes espirituais possuem uma capacidade pouco comparável de produzir 

elementos capazes de favorecer a construção de sentidos quanto aos mais significativos 

campos da experiência humana. 

Por fim, vale ressaltar que a clínica Etnopsicológica coloca em questão, não 

apenas a dimensão profissional e científica, mas também a própria formação do 

psicólogo. No Brasil, não raro, os jovens estudantes se veem frente ao dilema entre 

optarem por se tornarem psicólogos, aderindo ao universo acadêmico, ou optarem por 

manter suas filiações espirituais, comumente ligadas a vínculos familiares e 

comunitários. Semelhante dilema costuma ser acompanhado por conflitos intensos, 

cujas consequências podem ser variadas, indo desde uma tentativa forçada de recalque 

de suas próprias origens, a uma clivagem marcante entre tais universos (com todos seus 

riscos de sintomas e alienação), ao abandono do curso e, até mesmo, a perigosas 

tentativas de integração com o mundo espiritual em franco desprezo pelas contribuições 

científicas. Uma proposta Etnopsicológica pode ser de grande pertinência para superar 

este abismo, na medida em que preconiza o reconhecimento efetivo de diferentes 

formas de saberes que precisam, sobretudo, aprender umas com as outras. Além da 

criação de novas possibilidades de ciência, tal proposta pode favorecer ao estudante um 

novo lugar na multiplicidade de ethos que compõem seu universo cultural. 

 

Palavras-chave: Espiritualidade. Transe. Psicologia Clínica. Brasil 
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"DOCTOR, I SEE SPIRITS!" 

ABOUT SPIRITUALITY, TRANCE AND ETHNOPSYCHOLOGY IN BRAZIL 

Maurício Neubern
19

 

 

This paper consists of a reflection on ethnopsychological clinical practice in 

Brazil, where spirituality and trance are very common experiences. It starts off from 

some central issues that emphasize relationship as a way of accessing the world of the 

other. First, it is considered that taking relation as the basis of this process consists in 

starting off from the construction of a "we" in which the knowledge produced is part of 

the effective consideration of the universe of the other. This means that, at first, the 

psychologist cannot say anything about the other, since his different expressions need to 

be qualified from the original references of his respective knowledge. But with this 

other, through trance or the cultural specialists of his universe, he can learn what that 

spirit or being is about; also, from the different processes that emerge from it.  

It is conceived that affirming something about the world of the other, even in 

terms of its spirituality, usually implies a colonialist position, according to which the 

supposedly superior knowledge of the psychologist disqualifies the original knowledge 

of such experiences, in order to bring serious risks to the therapeutic process, such as 

stigmatization, accusation and even disruption of the process. Secondly, trance is 

understood as an experience both individually and collectively; Individual because it is 

singular and configured around an entire subjective production of that person who, in a 

clinical process, assumes his role as subject; and collective because, through trance, 

different processes involving knowledge, technology, machinery and specialists are 

expressed, whose world exists before that person. Here the person stands as 

representative of such processes, a carrier of missions and mandates (such as 

mediumship, obligations, rituals), a condition that often conflicts with the notion of 

subject. 

Another point to be highlighted refers to the initial question of this paper, which 

is often addressed to the psychologist in Brazil about his eventual belief in spirits. It 

refers, in the perspective adopted here, to a need to rescue the soul in Psychology 
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through the very notion of spirituality, an experience that is not necessarily linked to 

any religion, but implies a relationship of feeling with the Divine (as the subject 

conceives it), a deep qualification of otherness in the relations with people and a sense 

of connection and cosmic belonging to the world. Such an attitude, which can also be 

present in the sciences, arts and other social practices, is what can make possible for the 

psychologist an effective "yes" as an answer, not in the sense of a belief exactly like that 

of the subject who asks for it, but as a profound disposition of someone who also has his 

search for the Divine, and consequently obtains meaningful productions of meaning in 

life, in his role in the world (before himself and others), and in the construction of his 

own destiny. This attitude thus refers to a profound return to himself by the 

psychologist, in order to give him the possibility of a reconciliation with his own 

cultural niches of belonging (ethos), where the spiritual dimension is one of his most 

central constituents, especially in a culture of multiple universes such as the Brazilian 

one. 

In this sense, there is still one aspect of great relevance that is the profound 

impact that trance experience often imposes on its interlocutors, such as the 

psychologist. As considerable changes of reference are made in the individual’s ego-

world relationship, involving his experiences of time, space, matter, body and cause, 

there are also powerful forms of communication that involve his interlocutors at 

subliminal levels, far beyond deliberations of the self. Such processes may involve a 

kind of reading of the psychologist's own subjectivity, followed by various forms of 

testing him that may involve telepaths, cures, prophecies, and incorporations, the 

immediate consequences of which often imply significant feelings of destabilization. It 

is important, when such processes occur, to create a reflective space in which the 

psychologist can qualify them, conceiving the intentionality present in them and their 

relations with his own spirituality. In various informal situations, it is possible to see 

how such events, rarely mentioned, are usually decisive in the trajectory of 

psychologists and researchers interested in this field. 

From a technical point of view, ethnopsychology conceives trance as an 

important possibility of approaching other areas of knowledge, since both the 

psychologist and the cultural specialist of the person's universe can use it. This results in 

the possibility that such universes appear juxtaposed or in conflict during a hypnosis 

session, for example, referring to processes that go far beyond individual subjective 

productions. Trance can thus become a space of negotiation in which the human and 
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social needs of the person (profession, love, pleasures, social and family duties) and the 

intentionality of the spiritual world (to accept a mission, to fulfill a duty), go from a 

conflictual relationship to a process of dialogue with the creation of important 

alternatives for life. Such a process usually occurs concomitantly in the psychologist's 

office and in the spiritual spaces to which the individual belongs and which are 

coordinated by his respective specialists. Furthermore, precisely because they represent 

the invisible and multiple world that transcends various human limitations (including 

death), spiritual knowledge possesses an unparalleled capacity to produce elements 

capable of favoring the construction of meanings in the most significant fields of 

Human experience. 

Finally, it is worth emphasizing that ethnopsychological clinical practice puts 

into question, not only the professional and scientific dimension, but also the 

psychologist's own training. In Brazil, young students often face the dilemma between 

choosing to become psychologists, adhering to the academic universe, or choosing to 

maintain their spiritual affiliations, often linked to family and community ties. Such a 

dilemma is often accompanied by intense conflicts, the consequences of which can vary, 

ranging from a forced attempt to repress their own origins, to a marked cleavage 

between such universes (with all its risks of symptoms and alienation), the abandonment 

of the course, and even to dangerous attempts at integration with the spiritual world in 

open contempt for scientific contributions. An Ethnopsychological proposal may be 

highly pertinent to overcome this abyss, in that it advocates the effective recognition of 

different forms of knowledge that need, above all, to learn, one from the other. Besides 

creating new possibilities of science, such a proposal can offer the student a new place 

in the multiplicity of ethos that composes his cultural universe. 
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A CONVIVÊNCIA NO CAMPO DA SAÚDE MENTAL 

Tania Inessa Martins Resende
20

 

 

Considerando que o objetivo central da Rede de Atenção Psicossocial é 

fundamentalmente a inclusão social e o apoio na construção de projetos de vida dos 

usuários de saúde mental, se faz necessário encontrar formas para que os serviços de 

saúde sejam mais sensíveis à vida das pessoas em suas diferentes dimensões: social, 

cultural, religiosa.  

No entanto, uma certa perda na potencialidade terapêutica dos Centros de 

Atenção Psicossocial tem se produzido a partir de um movimento de formalização e 

burocratização que provocam um fechamento da instituição em si mesma (RESENDE, 

2015). Nesse sentido, para que a finalidade de ajudar a viver seja potencializada, 

especialmente nos Centros de Atenção Psicossocial (TENÓRIO, 2001), é fundamental 

desburocratizar a vida e as relações, e despatologizar as vivências e formas específicas e 

idiossincráticas de ser. As experiências de sofrimento, mesmo em suas formas intensas 

como as crises (COSTA, 2010), são constitutivas do humano e não um desvio ou 

aberração.  

Considerando que as formas para lidar com estas experiências são singulares e, 

ao mesmo tempo, construídas culturalmente; os diferentes espaços da vida, a família, a 

escola, o trabalho, a religião, podem, na experiência específica de uma pessoa, 

funcionar tanto como um fator de produção de sofrimento quanto e recuperação e 

produção de vida. Se utilizamos a religião como exemplo, por um lado, vemos os 

possíveis efeitos e impacto negativo na saúde mental de pessoas expostas a certas 

vertentes fundamentalistas. Por outro, a experiência religiosa pode significar a criação 

de espaços verdadeiramente comunitários (RABELO, 2014): uma referência que se 

constitui em uma dimensão central na vida de muitas pessoas na sociedade.  

Para a construção de serviços que estruturem o cuidado de forma a visar à 

emancipação (PIRES, 2004), ao invés de patologizar as experiências – e com frequência 

na história da saúde mental, as experiências religiosas e culturais foram consideradas 

signos de adoecimento (NEUBERN, 2013) – é necessário evitar justamente a imposição 

de sentidos à experiência das pessoas. Para tanto, exige-se eticamente um movimento de 
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legitimar as experiências, inclusive religiosas, das pessoas que acompanhamose, 

também, que profissionais de saúde desenvolvam uma sensibilidade cultural às 

diferentes formas de existência.  

Diversos autores têm denunciado como a formação e a atuação dos profissionais 

de saúde não reconhecem a diversidade cultural brasileira e, por consequência, 

desenvolvem práticas acríticas, normalizadoras e prescritivas (RESENDE, 2015; 

SOUZA, 2009).  A convivência, a partir de determinados princípios e características, 

pode funcionar como uma espécie de antídoto para as relações burocráticas e 

burocratizantes presentes em nossos serviços de saúde mental (RESENDE, 2015).  

É possível construirmos uma certa forma de conviver que seja uma reação à 

atuação e à formação autoritária e prescritiva dos profissionais de saúde. Uma 

convivência igualitária e fraterna, em um movimento de horizontalização das relações, a 

partir de um fazer junto e de uma circularidade de papéis, permite construir um modo de 

cuidar cuja marca principal é a mutualidade. A convivência, enquanto uma certa forma 

de cuidar e estar disponível, se sustenta a partir do reconhecimento de que os processos 

intersubjetivos se configuram como nosso instrumento de trabalho (RESENDE, 2015).  

O combate à formalização pode produzir, como um de seus efeitos, uma 

flexibilização de papéis, sendo seu objetivo culminar na construção de redes solidárias e 

de relações mútuas de cuidado, marcadas pela afetividade e espontaneidade de modo a 

acolher o sofrimento, mergulhando na experiência dos sujeitos que acompanhamos. A 

partir desta forma de estabelecer convivência, é possível construir um modo de cuidar 

que é mais próximo do viver cotidiano por se esforçar em considerar as condições de 

vida - emocionais, sociais e econômicas - das pessoas que frequentam os serviços de 

saúde mental. Pretende-se assim criar um movimento para que a convivência seja um 

lugar de produção de vida.  

Desta forma, por exemplo, não impor condições para cuidar é um aspecto do 

esforço para problematizar a tendência à institucionalização que pode estar operando 

nos diversos serviços de saúde mental. Dialogar e respeitar as peculiaridades das 

pessoas que cuidamos é um posicionamento ético que tem um fim político: 

empoderamento e protagonismo. Essa é uma forma de cuidar que não submete ou 

subjuga, mas produz capacidade de confronto (DEMO, 2003), necessária para o esforço 

de construção de relações solidárias.  

Ao sustentar a possibilidade de relações mais horizontalizadas entre os 

profissionais e usuários e a flexibilização de papéis, sugere-se, por exemplo, que o 
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profissional saia do centro na organização das atividades e estas passem a ser 

construídas conjuntamente, respeitando os desejos, necessidades e experiências dos 

usuários. Trata-se do cotidiano ser organizado de forma coletiva e participativa, o que 

pode se desdobrar na construção de grupos de ajuda mútua ou suporte mútuo 

(VASCONCELOS, 2013). Acolher as diferentes formas de participação, estar 

disponível a cada um, construindo conjuntamente o cotidiano alicerçado no desejo e no 

vínculo (RESENDE, 2015), permite a criação de um espaço afetivo, marcado por um 

esforço no sentido de ser sensível à experiência cultural das pessoas que 

acompanhamos. É uma tentativa de construir, juntamente com os usuários, um modo de 

estar com e fazer junto, mediado por um deixar ser que respeita tempo, espaço e 

movimento pessoais, que potencializa o espaço terapêutico (RESENDE, 2015), pois se 

configura em uma forma de cuidado que exige a emancipação do outro (DEMO, 2003).  

A partir de intensas, afetivas e ambivalentes relações interpessoais construídas 

na convivência, é possível vislumbrar uma forma de cuidar que acolha as experiências 

culturais e subjetivas, convocando os profissionais de saúde, inclusive os psicólogos, a 

uma prática menos protocolar e formalizada. Ao contrário, convoca a construção de 

estratégias de cuidado sob medida e ao mesmo tempo coletivas, marcadas pela 

mutualidade do cuidado, sonhando com uma sociedade mais igualitária e fraterna, onde 

as diferentes experiências não sejam patologizadas e nem, em consequência, evoluam 

para a desigualdade.    

 

Palavras-chave: Convivência. Caúde mental. Atuação profissional. 
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Considering that the main objective of the Brazilian Psychosocial Support 

Network is fundamentally social inclusion and support of life projects of mental health 
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patients, it is necessary to find ways to ensure that health services are more sensitive to 

people’s lives in their different dimensions: social, cultural, and religious.  

However, a tendency of formalization and bureaucratization – which causes 

disconnectedness in the institution itself (RESENDE, 2015) – has undermined the 

therapeutic potentiality of Mental Health Services. In this regard, it is essential to 

simplify life and relationships and de-pathologize experiences and specific and 

idiosyncratic ways of being, in such a way that the purpose of helping to live can be 

maximized, especially in Mental Health Services (TENÓRIO, 2001). Experiences of 

suffering, even in their intense forms, such as in the case of crises (COSTA, 2010), are 

part of the human being, and not a deviation or aberration.  

Considering that the ways to deal with these experiences are unique and, at the 

same time, culturally constructed, the different spaces of life, family, school, work and 

religion may function as a factor of both suffering and promotion and recovery of life, 

in the specific experience of a person. If we use religion as an example, on the one hand, 

we see the possible effects and negative impact on the mental health of people exposed 

to certain fundamentalist strands. On the other hand, religious experience may mean the 

creation of truly community spaces (RABELO, 2014): a reference that is a central 

dimension in the life of many people in society.  

To create services that structure care aiming at emancipation (PIRES, 2004), 

instead of pathologizing experiences – and often in the history of mental health, 

religious and cultural experiences were considered signs of illness (NEUBERN, 2013) – 

it is necessary to avoid the imposition of meanings to people’s experience. To this end, 

we ethically require a tendency of legitimating experiences, including the religious 

experiences of people we treat. Also, health professionals need to develop a cultural 

sensitivity regarding different forms of existence.  

Several authors have denounced how the formation and performance of health 

professionals do not recognize the Brazilian cultural diversity, and consequently, they 

develop uncritical, normative and prescriptive practices (RESENDE, 2015; SOUZA, 

2009). Sociability, based on certain principles and characteristics, may work as a kind 

of antidote for bureaucratic and bureaucratizing relationships that are present in our 

mental health services (RESENDE, 2015).  

It is possible to build a way of living together that is a reaction to the 

authoritarian and prescriptive performance and formation of health professionals. An 

egalitarian and fraternal sociability, in a horizontalizing movement of relations based on 
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working together and inter- change of roles, allows building a way of caring whose 

main feature is mutuality. Sociability, as a way of caring and being available, is based 

on recognizing that intersubjective processes are configured as our working tool 

(RESENDE, 2015).  

Combating formalization can produce, as one of its effects, more flexible roles, 

and may culminate in solidarity and mutual care relations networks, marked by 

affection and spontaneity, in order to accept suffering, delving into the experience of the 

individuals we treat. From this way of establishing sociability, it is possible to have care 

services that are closer to everyday life by striving to consider life conditions – 

emotional, social and economic – of people who attend mental health services. Thus, we 

intend to create a movement in such a way that sociability can be a space for the 

promotion of life.  

Therefore, for example, not imposing conditions to health care is an aspect of the 

effort to discuss the trend towards institutionalization, which may be operating in 

several mental health services. Discussing and respecting peculiarities of the people that 

we care for is an ethical position that has a political purpose: empowerment and 

protagonism. A form of care that does not submit or subjugate, but produces 

confrontational capacity (DEMO, 2003) required for solidary relations.  

In supporting the possibility of a more horizontal relation among professionals 

and users of mental health services and more flexible roles, we suggest, for example, 

that the professional must not be the main actor in the organization of activities – these 

activities should be jointly built, respecting the wishes, needs and experiences of users 

of mental health services. This is about daily life being organized in a collective and 

participatory way, which may result in the construction of groups of mutual help and 

support (VASCONCELOS, 2013). Welcoming different forms of participation, being 

available to each one, building together daily life based on wishes and links 

(RESENDE, 2015), allows for the creation of an affective space, marked by an effort to 

be sensitive to the cultural experience of the people we attend. It is an attempt to build, 

together with the users, a way of being with and doing together, mediated by a let be 

that respects time, space and personal movements, which enhances the therapeutic space 

(RESENDE, 2015), because it is configured as a form of care that requires 

emancipation of the other (DEMO, 2003). 

From intense, affective and ambivalent interpersonal relationships built on 

sociability, it is possible to envision a way of caring that accepts the cultural and 
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subjective experiences, inviting health professionals – including psychologists – to a 

practice that is less formal and follows less protocol. On the contrary, it calls for the 

construction of specific care strategies, and at the same time, collective and marked by 

mutuality in health care, envisioning a more egalitarian and fraternal society, where 

different experiences are not pathologized and consequently evolving into inequality.  

 

Keywords: Sociability. Mental health. Professional performance. 
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PARA ALÉM DA TOLERÂNCIA RELIGIOSA: RUMO À AMIZADE INTER-

RELIGIOSA 

Agnaldo Garcia
22

  

 

A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, nos últimos anos, 

publicou dois documentos que defendem a liberdade religiosa e buscam combater a 

intolerância religiosa e a discriminação com base nas crenças ou na religião. A 

Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação 

com base na Religião ou Crença (ONU, 1981), em seu primeiro artigo, estabelece que 

todos têm direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui 

liberdade para escolher uma religião ou crença assim como liberdade para manifestar a 

própria religião ou crenças de forma pública ou privada, por meio de culto, observância, 

prática e ensino religioso. A Resolução denominada Eliminação de Todas as Formas de 

Intolerância Religiosa (ONU, 1993) reafirma que a liberdade de pensamento, 

consciência, religião e crença é um direito humano derivado da dignidade inerente da 

pessoa humana e garantido a todos sem discriminação.  

A declaração de 1981 afirma que a liberdade de religião e crença deveria 

também contribuir para atingir os objetivos de paz mundial, justiça social e amizade 

entre os povos e, também, para a eliminação de ideologias e práticas de colonialismo e 

discriminação racial. Em seu artigo quinto declara que a criança deve ser protegida de 

qualquer forma de discriminação com base na religião ou crença. Ela deve ser educada 

em um espírito de compreensão, tolerância e amizade entre povos, paz e fraternidade 

universal. A Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU, 1948), em seu artigo 

26, estabelece que a Educação deve buscar o completo desenvolvimento da 

personalidade humana e o fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e 
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liberdades fundamentais, promovendo a compreensão, tolerância e amizade entre todas 

as nações, grupos raciais ou religiosos, contribuindo para a manutenção da paz.  

Tanto na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, quanto na 

Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação 

com base na Religião ou Crença, de 1981, vemos a associação entre tolerância e 

amizade. O objetivo deste trabalho é apontar para a necessidade e a possibilidade de se 

promover relações de amizade entre pessoas de diferentes grupos religiosos como uma 

relação mais profunda, mais intensa e mais significativa para as pessoas envolvidas, o 

que contribui para o desenvolvimento do bem-estar subjetivo e felicidade. As relações 

de amizade entre pessoas de diferentes grupos religiosos também têm se mostrado 

capazes de afetar as relações entre esses grupos envolvidos, de modo que essas 

amizades contribuem para a redução do preconceito e da discriminação.  

Nos últimos anos, temos investigado relações de amizade internacionais ou 

interculturais (GARCIA; MIRANDA, 2012; GARCIA, 2016). Diante de uma situação 

mundial em que os imigrantes atingem o mais alto número da história, a investigação 

das possibilidades de integração entre pessoas de origens nacionais, mas também de 

tradições culturais e religiosas diferentes, é um tema de relevância para a atualidade. Os 

estudos sobre amizades entre pessoas de diferentes grupos (GARCIA; MIRANDA, 

2012; GARCIA, 2016) também representam um outro nível de integração, avançando 

de um nível de tolerância ou aceitação, para relações mais profundas e significativas 

para as pessoas, contribuindo para seu bem-estar subjetivo.  

Diante deste panorama de uma ampliação do contato entre pessoas de diferentes 

origens e tradições culturais e religiosas, as amizades inter-religiosas se mostram como 

uma meta a se atingir e um desafio a ser enfrentado, devido às diferentes concepções 

religiosas acerca de temas de profundo significado para as pessoas. Neste trabalho, 

reiteramos a importância das amizades inter-religiosas como um fenômeno interpessoal, 

sem perder de vista os diferentes níveis de complexidade que envolvem estes 

relacionamentos.  

Uma primeira questão a ser colocada é quanto à possibilidade da existência de 

relações de amizade entre pessoas de diferentes orientações religiosas. Neste sentido, a 

literatura psicológica e teológica tem apresentado estas amizades como realidades que 

podem ser atingidas. A literatura, especialmente de natureza teológica, registra uma 

série de testemunhos de religiosos de diferentes orientações que desenvolveram 

amizades com pessoas de outras religiões, geralmente líderes de diferentes grupos 
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religiosos (e.g. NKURUNZIZA, 2014; DHILLON et al., 2015; FREDERICKS; 

TIEMEIER, 2015). Percebemos a predominância de estudos tendo como foco as 

religiões mais tradicionais ou com maior número de praticantes ao redor do mundo. 

Assim, temos uma maior disponibilidade de dados acerca de amizades inter-religiosas 

envolvendo o Judaísmo, Cristianismo, Islamismo, Budismo, entre outros.  

Uma segunda questão refere-se aos fatores envolvidos nas amizades 

interpessoais inter-religiosas, o que seria objeto de estudo da psicologia e das ciências 

sociais em geral. Estudos recentes sobre amizades interculturais ou internacionais 

(GARCIA; MIRANDA, 2012; GARCIA, 2016) têm indicado que, apesar de algumas 

dificuldades, como diferenças de idioma e diferenças culturais, essas amizades se 

desenvolvem, envolvendo interesses comuns, atividades compartilhadas, apoio social, 

emocional e informacional, além de envolvimento afetivo significativo. Apesar da 

relevância das amizades inter-religiosas, a literatura sobre o tema ainda é restrita e são 

necessárias mais investigações sobre uma maior diversidade de aspectos e grupos 

religiosos envolvidos.    

A busca por compreender em maior profundidade as amizades inter-religiosas 

pode contribuir com práticas mais efetivas para o seu desenvolvimento, o que parece 

estar mais presente nas discussões teológicas do que nos estudos psicológicos nos 

últimos anos. A amizade refere-se a um relacionamento de proximidade, que promove o 

bem-estar subjetivo e a felicidade, que envolve gostar de alguém, dar e receber apoio, 

compartilhar atividades e interesses. Dessa forma, o nível de relacionamento mais 

profundo que se pode atingir entre pessoas de tradições religiosas diferentes são as 

relações de amizade, que superam em muito a tolerância religiosa.   

Atualmente, a literatura tem descrito as amizades inter-religiosas de líderes 

religiosos (e.g., FREDERICKS; TIEMEIER, 2015), além dos fundamentos teológicos 

ou confessionais relacionados às amizades com pessoas de outras religiões (e.g. 

DHILLON et al., 2015). Nesse caso, representantes de diferentes religiões apresentam 

argumentos baseados em suas próprias tradições religiosas acerca da pertinência das 

amizades com pessoas de outras orientações religiosas, ainda que historicamente o 

relacionamento entre estes grupos religiosos possa ter sido mais ou menos conflituoso. 

Contudo, há menos dados sobre as relações entre pessoas de diferentes grupos 

religiosos, sem um papel de liderança. Também são necessários mais estudos sobre os 

efeitos dessas amizades nas comunidades religiosas.  
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Alguns estudos biográficos têm indicado que amizades interpessoais afetaram as 

relações entre diferentes grupos religiosos (KLUGER, 2012), contribuindo para a 

redução de preconceitos e uma maior aceitação entre estes grupos (KANAS; 

SCHEEPERS; STERKENS, 2017). A literatura sobre amizades inter-religiosas ainda é 

restrita e, diversas vezes, é marcada por relatos de amizades pessoais entre religiosos. 

Para além da tolerância e do diálogo, a possibilidade de amizades inter-religiosas 

representa uma meta a ser atingida, com repercussões importantes para a comunidade 

internacional.             

 

Palavras-chave: Amizade. Religião. Relacionamento interpessoal.  

 

BEYOND RELIGIOUS TOLERANCE: TOWARD INTERRELIGIOUS 

FRIENDSHIP 

Agnaldo Garcia
23

 

 

The General Assembly of the United Nations has in recent years issued two 

documents that defend religious freedom and seek to combat religious intolerance and 

discrimination based on beliefs or religion. The Declaration on the Elimination of All 

Forms of Intolerance and Discrimination based on Religion or Belief (ONU, 1981), in 

its first article, provides that everyone has the right to freedom of thought, conscience 

and religion. This right includes freedom to choose a religion or belief as well as 

freedom to manifest one's religion or beliefs publicly or privately, through worship, 

observance, practice and religious teaching. The Resolution called Elimination of All 

Forms of Religious Intolerance (ONU, 1993) reaffirms that freedom of thought, 

conscience, religion and belief is a human right derived from the inherent dignity of the 

human person and guaranteed to all without discrimination. 

The 1981 declaration states that freedom of religion and belief should also 

contribute to achieving the goals of world peace, social justice and friendship among 

peoples, and also to the elimination of ideologies and practices of colonialism and racial 

discrimination. In its fifth article, states that the child should be protected from any form 
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of discrimination based on religion or belief. It should be educated in a spirit of 

understanding, tolerance and friendship among peoples, peace and universal fraternity. 

Article 26 of the Universal Declaration of Human Rights stipulates that education must 

seek the full development of human personality and the strengthening of respect for 

human rights and fundamental freedoms, promoting understanding, tolerance and 

friendship among all nations, racial or religious groups, contributing to the maintenance 

of peace. 

In both the Universal Declaration of Human Rights of 1948 and the 1981 

Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and Discrimination based on 

Religion or Belief, we see the association between tolerance and friendship. The 

objective of this work is to point out the need and the possibility of promoting 

friendships among people of different religious groups as a deeper, more intense and 

more meaningful relationship for the people involved, which contributes to the 

development of subjective well-being and happiness. Relationships of friendship 

between people of different religious groups have also been shown to affect relations 

between these groups, so that these friendships contribute to reducing prejudice and 

discrimination. 

In recent years, we have investigated relationships of friendship between people 

of different nationalities, cultures or ethnicities, or international, intercultural, inter-

ethnic and interracial friendships (GARCIA; MIRANDA, 2012; GARCIA, 2016). In the 

face of a world situation in which immigrants reach the highest number in history, the 

investigation of the possibilities of integration between people of national origin, but 

also of different cultural and religious traditions, is a subject of relevance for the 

present. Studies of friendships between people of different groups (GARCIA; 

MIRANDA, 2012; GARCIA, 2016) also represent another level of integration, moving 

from a level of tolerance or acceptance to deeper and meaningful relationships for 

people, contributing to their subjective well-being. 

In the face of this panorama of an increase in the contact between people of 

different cultural and religious origins and traditions, interreligious friendships are 

shown as a goal to be achieved and a challenge to be faced due to the different religious 

conceptions about themes of profound significance for people. In this work, we reiterate 

the importance of inter-religious friendships as an interpersonal phenomenon, without 

losing sight of the different levels of complexity involved in these relationships. 
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A first question to be asked is the possibility of the existence of friendship 

relations between people of different religious orientations. In this sense, the 

psychological and theological literature has presented these friendships as realities that 

can be reached. The literature, especially of a theological nature, records a series of 

testimonies from religious of different orientations who developed friendships with 

people of other religions, usually leaders of different religious groups (e.g. 

NKURUNZIZA, 2014; DHILLON et al., 2015; FREDERICKS; TIEMEIER, 2015). In 

general, there is a predominance of studies focusing on the more traditional religions or 

with more practitioners around the world. Thus, we have a greater availability of data 

about inter-religious friendships involving Judaism, Christianity, Islam, Buddhism, 

among others. 

A second question concerns the factors involved in inter-religious interpersonal 

friendships, which would be the object of study of psychology and the social sciences in 

general. Recent studies on intercultural or international friendships (GARCIA; 

MIRANDA, 2012; GARCIA, 2016) have indicated that, despite some difficulties, such 

as language differences and cultural differences, these friendships develop, involving 

common interests, shared activities, social, emotional and informational support, as well 

as significant affective involvement. Despite the relevance of interreligious friendships, 

literature on the subject is still restricted and more research is needed on a greater 

diversity of religious aspects and groups involved. 

The search for a deeper understanding of interreligious friendships may 

contribute to more effective practices for their development, which seems to be more 

present in theological discussions than in psychological studies in recent years. 

Friendship refers to a relationship of proximity that promotes subjective well-being and 

happiness, which involves liking someone, giving and receiving support, sharing 

activities and interests. In this way, the deepest level of relationship that can be achieved 

among people of different religious traditions is friendship, which far surpasses 

religious tolerance. 

In general, literature has described interreligious friendships of religious leaders 

(e.g., FREDERICKS; TIEMEIER, 2015), as well as theological or confessional 

foundations related to friendships with people of other religions (e.g., DHILLON et al., 

2015). In this case, representatives of different religions present arguments based on 

their own religious traditions about the relevance of friendships with people of other 

religious orientations, although historically the relationship between these religious 
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groups may have been more or less conflictive. However, there is less data on 

relationships between people of different religious groups without a leadership role. 

Further studies are also needed on the effects of these friendships on religious 

communities.  

Some biographical studies have indicated that interpersonal friendships have 

affected relations between different religious groups (KLUGER, 2012), contributing to 

the reduction of prejudices and a greater acceptance among these groups (KANAS; 

SCHEEPERS; STERKENS, 2017). The literature on inter-religious friendships is still 

restricted and is often marked by reports of personal friendships among religious. 

Beyond tolerance and dialogue, the possibility of interfaith friendships is a goal to be 

achieved, with important repercussions for the international community. 

 

Keywords: Friendship. Religion. Interpersonal relationships. 
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DIVERSIDADE RELIGIOSA AMEAÇADA: A PROPAGAÇÃO DO 

FUNDAMENTALISMO NO BRASIL 

Tânia Mara Campos de Almeida
24

 

 

Embora o Brasil reconheça, oficial e juridicamente, a pluralidade religiosa 

constitutiva de seu povo; tendo assegurado a liberdade de consciência e de crença dos 

indivíduos, o livre exercício dos cultos, seus locais e suas liturgias na atual Constituição 

Federal, promulgada em 1988; não se observa esses direitos assegurados e vivenciados 

plenamente na prática social das relações interpessoais e das relações do Estado com a 

sociedade civil. Exemplos corriqueiros de desrespeito; ofensas, ameaças e agressões, 

que chegam frequentemente a se caracterizar enquanto crimes de motivação originada 

na intolerância e no ódio religioso; têm estampado atualmente os noticiários do país e 

sido denunciados amplamente. 

Esses casos alcançam números expressivos, tanto que acabaram por estimular a 

criação de órgãos e delegacias especiais para investigá-los e coibi-los, apesar de 

praticamente não haver punição. Isso também contribui para a disseminação do  medo e 

do constrangimento em pessoas (às vezes, crianças e jovens) que professam a fé de 

maneira própria e não unificada por aquela fé da aparente maioria quantitativa. Essas 

crenças religiosas são consideradas, pelo prisma dos agressores repugnantes, como 

perigosas, fundadas em princípios demoníacos e, portanto, destrutivas da harmonia 

familiar, da produtividade capitalista, do projeto neoliberal e do disciplinamento dos 

corpos e mentes. Enfim, trata-se de profissões de fé vistas como de origem maligna por 

parte de grupos que se autoatribuem serem os detentores da Verdade, das Virtudes e do 

Bem-estar Comum (palavras generalistas e únicas, concebidas em maiúsculo).  

Ideologias sectárias, de superioridade moral, de superficialidade discursiva e de 

caráter simbólico reducionista têm sido, cada vez mais, expressas via convicções ditas 

religiosas e inquestionáveis através de redes sociais, meios de comunicação, instituições 

políticas e entidades governamentais de natureza laica e, ainda, em púlpitos de igrejas 

que, de modo incoerente, falam em nome do amor cristão. Seus enunciadores não se 

acanham em proferi-las em ambientes públicos e na condição de enunciações 
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proselitistas salvadoras, desejando exercer a tutela e a censura de todos, 

independentemente das opções e das autonomias pessoais em assunto de fórum íntimo, 

que é o sentimento de crer. Haja vista que vários estudiosos afirmam não serem essas 

atitudes ideológicas nada próximas a bases religiosas, mas sim, de cunho político e de 

projetos de poder.  

Não têm sido poucos os agentes dos três poderes do Estado, das várias câmaras 

legislativas e as autoridades religiosas que se misturam entre si, interconectando os 

espaços sem escrúpulos. Desse modo, impõem suas ideias redentoras em atos decisórios 

que muito ultrapassam suas competências, em cultos na hora do almoço em repartições 

governamentais, que se tornam meios de assédio moral a seus subordinados, no uso de 

recursos públicos destinados a shows de artistas adeptos de suas denominações 

religiosas, na utilização de dízimos religiosos para campanhas eleitoreiras, dentre outras 

atitudes incompatíveis com valores de cidadania e função de quem se põe a serviço da 

ordem moderna de deveres constitutivos da esfera pública, gerida por um Estado 

democrático. 

Essas ideologias se difundem com certa facilidade por se articularem com a 

recente e acelerada urbanização do país, com a expansão do ethos individualista, com o 

crescente acesso a interações virtuais, com a perda de mediações e sentidos construídos 

face a face, com o desapontamento e o descrédito em relação a governantes, entre outros 

itens. Dentre esses outros itens, ressalta-se o fato de encontrarem um Estado que joga 

ambígua e fragilmente, ao se apresentar, por um lado, como o defensor dos direitos 

individuais e, por outro , se mostrar incapaz de proteger a vida, sendo, muitas vezes,  o 

próprio silenciador e perpetrador de violências contra as minorias sociais, em especial 

as minorias negras, indígenas e femininas.  

Esse Estado é permeado por um contexto sociocultural e por dinâmicas psíquicas, 

de muitos de seus representantes, que carregam consigo traços fortes de autoritarismo, 

baixa autoestima, foraclusão e fobia frente às diferenças. Ao mesmo tempo, esse Estado 

lida, a seu favor, com traços de ausência de senso crítico de camadas da população 

frente à obediência cega diante de lideranças erigidas por intermédio de imagens frágeis 

de autopromoção, sucesso econômico e integridade corrompida em suas espertezas. O 

ambiente emocional que propicia a emergência desse tipo de liderança é exatamente 

aquele que delas se nutrirá, transformando e legitimando-as projetivamente em canal de 

anseios, frustrações, ressentimentos, satisfações e realizações dentro desse 

enquadramento fundamentalista. 
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Em nível mundial, esses traços encontram reverberação no atual enrijecimento da 

diplomacia internacional, nas guerras sem fim anunciado e nas novas guerras iminentes, 

na alta frequência e na capilaridade das intolerâncias e discriminações étnico-raciais e 

religiosas, na sistematização de ações de micro e macro poder e, também, no controle 

sobre as formas de vida e os recursos planetários. Enfim, há um grau de magnitude 

orquestrada mundialmente que os enfrentamentos religiosos hoje têm alcançado e que 

revelam nitidamente a face dos movimentos de tendência fundamentalista presentes 

entre nós.  

De maneira curiosa, um dos papéis importantes que a diversidade religiosa 

brasileira vem cumprindo ao longo da formação da nossa sociedade é exatamente o do 

lócus de resistência à padronização de modos de vida e visão de mundo, sendo capaz de 

criar um contraponto crítico importante a esse veio estrutural violento, hierárquico e 

desigual que se desenrola em faces coletivas e individuais ao longo do processo 

histórico do Brasil, quer seja na Colônia, no Império ou no período Republicano, ou 

seja, anterior à emergência do Estado nacional. Apesar de haver o registro de inúmeros 

conflitos de cunho religioso nessa linha histórica, a coexistência de diferentes 

racionalidades e sensibilidades advindas de variadas e interconectadas tradições 

religiosas, também de pensamentos ateus e agnósticos, sempre prevaleceu e se tornou 

um patrimônio admirável interna e externamente ao país, para o qual é preciso garantir  

perpetuação e permanente florescimento.   

A pluralidade de expressões religiosas e de religiosidades na cena social é capaz 

de promover uma riqueza de sentidos às existências humanas e apontar para o 

estabelecimento de uma constante dialogia e exegese recíproca entre grupos, 

favorecendo o desenvolvimento conjunto de perspectivas éticas respeitosas e inclusivas 

da alteridade, assim como de uma esfera pública compassiva com as minorias que possa 

se refletir no Estado. Essa disposição aberta ao outro, criada pelo compartilhamento e 

pelos encontros das subjetividades diversas nas relações interpessoais, gera o 

alargamento de consciências em prol da humanidade individual e do bem viver comum, 

impedindo o desenvolvimento de ideologias intolerantes aos direitos pessoais básicos, à 

dignidade, às diferentes experiências com o transcendente e, por conseguinte, com a 

realidade mundana.    

 

Palavras-chave: Diversidade religiosa. Fundamentalismo. Estado brasileiro. 
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RELIGIOUS DIVERSITY UNDER THREAT: THE SPREAD OF 

FUNDAMENTALISM IN BRAZIL 

Tânia Mara Campos de Almeida
25

 

 

Although Brazil officially and legally recognizes the constitutive religious 

plurality of its people; having ensured the freedom of conscience and belief of 

individuals, the free exercise of worship, its places and its liturgies in the current 

Federal Constitution promulgated in 1988; these rights are not observed, guaranteed and  

lived in the social practice of interpersonal relations and the relations of the State with 

civil society. Commonplace instances of disrespect, offenses, threats and aggressions 

that are frequently characterized as crimes of motivation, stemming from intolerance 

and religious hatred, have currently filled up the news media and have been widely 

denunciated. 

The number of such instances is quite expressive and as such have led to the 

creation of special organs and police stations to investigate and restrain them even 

though there have been practically no cases of legal sanction in this regard.  This also 

contributes to the spread of fear and constraint among people (sometimes children and 

youth) who profess their faith in a proper way and not unified by the faith of an 

apparent quantitative majority. These religious beliefs are considered, from the point of 

view of repugnant aggressors, as dangerous, founded on demonic principles and 

therefore destroys family harmony, capitalist productivity, neoliberal project and the 

training of bodies and minds. Finally, these professions of faith are regarded as of evil 

origin by those who arrogate to themselves titles of holders Truth, of Virtues and of the 

Common Welfare (general and unique words, designed in capital letters). 

Sectarian ideologies of moral superiority, superficial discourse of reductionist 

symbolic character have been increasingly expressed through the so-called religious 

convictions and are unquestionable in the social networks, communication media, 

political institutions and governmental entities of secular nature. They are also 

expressed in the pulpits of churches that, incoherently, speak in the name of Christian 

love.  
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Such enunciators do not hesitate to utter them in public environments by way of saving 

proselyte enunciations with the intention of exercising tutelage and censorship of all and 

sundry regardless of options and personal autonomies in questions of private conscience 

such as belief. Various scholars assert that these ideological attitudes are not founded on 

religious bases but rather have political tincture and are power motivated.  

There have been flagrant occupations of common spaces of not few members of 

the three powers of the State, various legislative chambers and religious authorities who 

intermingle with each other. In this way, they impose their redemptive ideas on decisive 

acts that far exceed their competences, lunchtime worships in government offices that 

turn out as ways of moral harassment of subordinates, the use of public funds for shows 

of artists of their particular religious denomination, use of tithes for electoral 

campaigns, among other attitudes incompatible with values of citizenship; and the duty 

of persons at the service of the modern order of duties that are constitutive of the public 

sphere managed by a democratic State. 

These ideologies spread more easily with the recent rapid urbanization of the 

country, the expansion of the individualistic ethos, increasing access to virtual 

interactions, loss of mediations and senses constructed face to face, disappointment and 

the discrediting of rulers, among other items. Among these other items is the fact that 

the State plays a fragile and ambiguous role when it presents itself as the defender of 

individual rights on the one hand, and on the other, when it proves itself incapable of 

protecting life, and often being the silencer itself and perpetrator of violence against 

social minorities, especially black, indigenous and female minorities. 

This State is permeated by a sociocultural context and by the psychic dynamics 

of many of its representatives who carry with them strong traits of authoritarianism, low 

self-esteem, foreclusion and phobia about differences. At the same time and to its own 

advantage, this State deals  with traces of the lack of critical sense by layers of the 

population in the face of blind obedience to leaderships erected through fragile images 

of self-promotion, economic success and corrupted integrity in their shrewdness. The 

emotional environment that fosters the emergence of this kind of leadership is exactly 

the one that will nurture them, transforming and legitimating them projectively into a 

channel of yearnings, frustrations, resentments, satisfactions and achievements within 

this fundamentalist framework. 

At the global level, these traits reverberate in the current stiffening of  

international diplomacy, declared endless wars, new imminent wars, high frequency and 
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capillarity of ethnic-racial and religious intolerances and discriminations, 

systematization of micro and macro power, and also in the control over forms of life 

and planetary resources. Finally, religious clashes have reached a certain magnitude 

orchestrated at world level and which reveals clearly the face of the fundamentalist 

movements among us. 

Curiously enough, one of the important roles that Brazilian religious diversity 

has been fulfilling in the course of the formation of our society is precisely that of locus 

of resistance to the standardization of ways of life and world view, being able to create 

an important critical counterpoint to this structural, violent, hierarchical and non-

egalitarian structure that unfolds in collective and individual faces throughout the 

historical process of Brazil be it in the Colony, in the Empire or in the Republican 

period; that is, before the emergence of the national State. In spite of the records of 

numerous religious conflicts in this historical line, there have always prevailed the 

coexistence of different rationalities and sensibilities stemming from varied and 

interconnected religious traditions, stemming also from atheistic and agnostic thoughts, 

and have become an admirable internal and external patrimony of the country, which is 

necessary to safeguard and guarantee its continuous and permanent growth. 

  The plurality of religious expressions and religiosities in the social scenario is 

able to foster a wealth of meanings to human existence and engender the establishment 

of constant dialogue and reciprocal exegesis between groups, favoring the joint 

development of respectful and inclusive ethical perspectives of otherness, as well as a 

compassionate public sphere with minorities that can be reflected in the State. This 

openness to the other, created by sharing and encounters of diverse subjectivities in 

interpersonal relations, generates the widening of consciousness for the benefit of 

individual humanity and common good, preventing the development of ideologies 

intolerant to basic personal rights, dignity, different experiences of the Transcendent, 

and therefore of the mundane reality. 

 

Keywords: Religious Diversity. Fundamentalism. Brazilian State. 
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PSICOLOGIA, LAICIDADE E FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO NO 

BRASIL CONTEMPORÂNEO 

Tatiana Lionço
26

 

 A incidência do discurso religioso na política nacional é um fenômeno que vem 

sendo descrito por diversos autores, sendo associado à ascensão conservadora e a 

preceitos antidemocráticos. Tal ofensiva se dá, sobretudo, por meio de proposições 

legislativas que intentam retroceder nas agendas de direitos humanos e de direitos 

sexuais e reprodutivos (NATIVIDADE; OLIVEIRA, 2013; LIONÇO, 2015; DEMIER, 

2016; LIONÇO, 2016; NATIVIDADE, 2016; CUNHA; LOPES; LUI, 2017; MATTOS 

et al, 2017).  

 A Psicologia brasileira tem sido objeto de ataque por meio de proposições 

legislativas que questionam a legitimidade da categoria profissional no estabelecimento 

de marco de proteção a homossexuais, notadamente por meio de tentativas de sustar a 

Resolução CFP 01/1999, que veda a patologização e a cura da homossexualidade. Do 

ponto de vista jurídico, há legitimidade do Conselho de Classe profissional no 

estabelecimento de normativas técnicas e éticas de regulação do exercício profissional, 

sendo a destituição de autonomia do conselho uma afronta à Psicologia (RIOS et al, 

2016).  

 No entanto, a Psicologia também tem sido tensionada internamente na lógica de 

uma reivindicação de reconhecimento de uma “psicologia cristã” por parte de 

apoiadores das ofensivas fundamentalistas no cenário político (MATTOS et al, 2017). O 

título de psicóloga/o tem sido acionado por defensores de tais propostas legislativas, 

denunciando a complexidade da relação contemporânea entre Psicologia e 

fundamentalismo religioso. 

 Faz-se importante identificar e reconhecer os esforços da categoria de classe 

profissional e do sistema conselhos de Psicologia na defesa da laicidade e no repúdio a 

toda forma de imposição dogmática de preceitos de fé na afirmação da diversidade 

social, moral e religiosa como elementos estruturantes da diversidade subjetiva. Neste 

sentido, a presente reflexão visa sistematizar e debater os marcos consolidados nos 

espaços deliberativos da Psicologia como profissão, no que se refere à laicidade e ao 

fundamentalismo religioso, a fim de fortalecer o compromisso da Psicologia com o 
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processo de democratização do país. Foram consultadas as bases de dados do sítio do 

Conselho Federal de Psicologia (CFP), buscas ativas nos relatórios dos Congressos 

Nacionais da Psicologia (CNP) e buscas por meio de palavras-chave cruzadas; 

psicologia e laicidade, psicologia e fundamentalismo religioso; no Google. 

 Os documentos identificados que se referem à laicidade e ao fundamentalismo 

religioso em sua relação com a Psicologia brasileira são: 

Tipo de documento Ano Teor do documento 

Resolução CFP 2005 Resolução 10/2005 - estabelece o Código de Ética 

Profissional 

Moção no VIII CNP  2013 11) Moção de repúdio às terapias de reversão da orientação 

sexual 

Moção no VIII CNP  2013 12) Moção de repúdio ao PDC 234/2011 

Moção no VIII CNP  2013 14) A Moção consiste em apoio à inclusão do diálogo com 

as epistemologias não hegemônicas e os saberes 

tradicionais nos ambientes de formação e pesquisa 

Moção no VIII CNP  2013 15) Moção de repúdio a ações reducionistas que atentem 

contra a liberdade de crença e de consciência, pela 

imposição dogmática 

Nota Técnica  2013 Nota Técnica Laicidade e Psicologia – Posicionamento do 

Sistema Conselhos de Psicologia para a questão da 

psicologia, religião e espiritualidade, proposta pelo GT 

Laicidade e aprovada pela APAF 

Carta pública  

 

2014 Carta dos Conselhos Regionais de Psicologia à População 

Brasileira: Psicologia, laicidade e discurso religioso nas 

eleições 

Proposta aprovada no IX 

CNP  

2016 Construção de Política Nacional de Psicologia e Laicidade 

Nota de posicionamento 

do CFP  

2017 Comunicado do CFP sobre formação em “Psicologia 

Cristã”. 

Nota de esclarecimento do 

CRP/RJ  

2017 Nota de esclarecimento do CRP/RJ sobre titulação em 

“Psicologia Cristã” 

Fonte: Dados de pesquisa de Iniciação Científica aprovada pelo Edital PIBIC/UnB 2016-2017. 

 É possível afirmar, a partir de tais documentos, que os marcos éticos e técnicos 

da profissão resguardam a autonomia de profissionais de psicologia no uso de diferentes 

bases teóricas e técnicas, orientando a profissão a partir de posicionamentos que 

abrangem um conjunto amplo de discursos e práticas em Psicologia. No Código de 

Ética de Profissionais de Psicologia está vedada a imposição de convicção moral e 

ideológica, de modo a orientar que não podemos usar do exercício profissional para 

induzir as pessoas a acreditarem naquilo que nós mesmos acreditamos pessoalmente; 

isso implica no dever de respeitar o que as outras pessoas pensam como princípio ético 

fundamental. É violação ética se pautar em suas próprias crenças religiosas no exercício 
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profissional porque a prática do/a psicólogo/a deve ser pautada nos discursos científicos 

da Psicologia. 

 A Psicologia não se funda em verdade dogmática religiosa, o que não significa 

que profissionais de psicologia não possam ter religião. A Psicologia reconhece que no 

conjunto da sociedade as pessoas apresentam diferentes vinculações a doutrinas e 

instituições religiosas, e também reconhece que há pessoas que não expressam fé em 

nenhuma. A Psicologia reconhece que a espiritualidade é uma experiência subjetiva 

fundamental à condição humana, se referindo à busca de sentido existencial e sobre as 

origens e o destino da humanidade, condição básica de produção de sentido sobre aquilo 

para o qual não temos respostas passíveis de verificação. 

A Psicologia como ciência não se baseia em verdades transcendentais, mas 

reconhece que nem todo o conjunto da sociedade organiza suas práticas com base na 

ciência, reconhecendo também a importância dos saberes tradicionais, que podem 

inclusive associar práticas de cura a verdades religiosas. Saberes tradicionais são 

práticas de cura, pré ou não científicas, sobre os quais, inclusive, parte da ciência se 

dedica a compreender os fundamentos de sua eficácia, pois mesmo antes da emergência 

das ciências na Modernidade os grupos sociais organizavam seus conhecimentos e 

práticas de modo a cuidar de seus povos. Reconhecemos a importância comunitária de 

autoridades religiosas, no entanto, não seremos coniventes com processos institucionais 

de violação de direitos, não devendo o profissional de psicologia também se omitir 

diante de violações de direitos praticados por comunidades religiosas.  

 A Psicologia reconhece a diversidade social incluindo a diversidade religiosa, 

mas deve questionar grupos religiosos que buscam impor a todo o conjunto da 

sociedade a sua crença religiosa, num viés fundamentalista, que seria caracterizado pela 

recusa do contraditório, a inflexibilidade dogmática e recusa a reconhecer como 

legítimas outras opiniões, crenças e valores, configurando assim, uma posição 

antidemocrática. O discurso religioso na política não seria necessariamente um grave 

problema desde que atendesse ao limite de sua contingencialidade, reconhecendo sua 

coexistência junto a outros discursos. A presunção de superioridade moral exclui, nas 

narrativas fundamentalistas, o necessário reconhecimento de sua própria parcialidade e 

coexistência num conjunto sempre maior de crenças e valores morais que integram a 

diversidade social em uma democracia. 

Palavras-chave: Laicidade. Fundamentalismo. Intolerância. Ética profissional. 

Psicologia política 
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The incidence of religious discourse in national politics is a phenomenon that 

has been described by several authors, associated with the rise of conservatism and 

antidemocratic precepts. Such an offensive occurs mainly through legislative 

propositions that attempt to regress in the agendas of human rights and of sexual and 

reproductive rights (NATIVIDADE; OLIVEIRA, 2013; LIONÇO, 2015; DEMIER, 

2016; LIONÇO, 2016; NATIVIDADE, 2016; CUNHA; LOPES; LUI, 2017; MATTOS 

et al., 2017). 

Brazilian psychology has been attacked through legislative propositions that 

question the legitimacy of the professional category in establishing a framework for 

protection of homosexuals, notably through attempts to stop Resolution CFP 01/1999, 

which prohibits pathologization and cure of homosexuality. From a legal point of view, 

there is legitimacy of the Professional Class Council in establishing technical and 

ethical norms of regulation of professional practice, and the destitution of the autonomy 

of the Council is a slight to Psychology (RIOS et al, 2016). 

However, psychology has also been strained internally in the logic of a call for 

the recognition of a "Christian psychology" by supporters of fundamentalist assaults in 

the political arena (MATTOS et al, 2017). The title of psychologist has been claimed by 

proponents of such legislative proposals, denouncing the complexity of the 

contemporary relationship between Psychology and religious fundamentalism. 

It is important to identify and recognize the efforts of the professional class 

category and of the system Councils of Psychology in the defense of secularity and in 

the repudiation of all forms of dogmatic imposition of precepts of faith in the 

affirmation of social, moral and religious diversity as structuring elements of subjective 

diversity. In this sense, the present reflection aims to systematize and debate the 

consolidated frameworks in the deliberative spaces of Psychology as a profession, in 
                                                           
27
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relation to secularism and religious fundamentalism, in order to strengthen the 

commitment of Psychology to the process of democratization of the country. The 

databases of the Federal Council of Psychology (Conselho Federal de Psicologia - 

CFP) were consulted, active searches were made in the reports of the National 

Congresses of Psychology (Congressos Nacionais da Psicologia - CNP) and searches 

through cross-keywords; Psychology and secularism, psychology and religious 

fundamentalism on Google. 

The documents identified that refer to secularism and to religious 

fundamentalism in their relationship with Brazilian Psychology are: 

 

Document Year Main subject 

CFP´s Resolution 2005 10/2005  establishes the Code of Professional Ethics 

VIIICNP public motion 2013 11) Rejection of sexual orientation reversal therapies, 

VIIICNP public motion 2013 12) Motion to repudiate PDC 234/2011 

VIIICNP public motion 2013 14) The motion consists of supporting the inclusion of 

dialogue with non-hegemonic epistemologies and 

traditional knowledge in training and research 

environments 

VIIICNP public motion 2013 15) Motion to repudiate reductionist actions that violate 

freedom of belief and conscience, by dogmatic imposition 

Technical Note 2013 Technical Note Laity and Psychology - Positioning of the 

System of Councils of Psychology for the issue of 

psychology, religion and spirituality, proposed by the Laity 

WG and approved by the APAF 

Public Letter 2014 Letter from the Regional Councils of Psychology to the 

Brazilian Population: Psychology, secularity and religious 

discourse in the elections 

Proposal approved in IX 

CNP 

2016 Construction of National Policy of Psychology and Laicity 

CFP position note 2017 CFP statement on training in "Christian Psychology" 

CRP/RJ Clarification note 2017 Clarification note from the CRP / RJ on titling in 

"Christian Psychology" 
Source: Data of the research of Scientific Initiation approved by the Edict PIBIC/UnB 2016-2017. 

 

It is possible to affirm from these documents that the ethical and technical 

frameworks of the profession safeguard the autonomy of psychology professionals in 

the use of different theoretical and technical bases, orienting the profession from 

positions that cover a wide range of discourses and practices in Psychology. In the Code 

of Ethics of Psychology Professionals, the imposition of moral and ideological 

conviction is prohibited, so we may not use professional practice to induce people to 

believe in what we ourselves personally believe; this implies the duty to respect what 

other people think as a fundamental ethical principle. It is an ethical violation to base 
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one’s professional practice on his religious beliefs because the practice of the 

psychologist should be based on the scientific discourses of Psychology. 

Psychology is not based on dogmatic religious truth, which does not mean that 

psychology professionals cannot have religion. Psychology recognizes that in society as 

a whole people have different ties to religious doctrines and institutions, and also 

recognize that there are people who do not express faith in any. Psychology recognizes 

that spirituality is a fundamental subjective experience of the human condition, referring 

to the search for existential meaning and the origins and destiny of humanity, a basic 

condition of production of meaning about what we do not have verifiable answers to. 

 Psychology as a science is not based on transcendental truths, but recognizes 

that not the whole of society organizes its practices based on science, recognizing also 

the importance of traditional knowledge, which can even associate healing practices 

with religious truths. Traditional knowledge is a pre-scientific or non-scientific practice 

of healing to which, even part of science is focused, to understand the foundations of its 

effectiveness, because even before the emergence of the sciences in Modernity, social 

groups organized their knowledge and practices to take care of its people. We recognize 

the importance of religious authorities in the community, however, we will not be 

colluding with institutional processes of violation of rights, and the psychology 

professional should not be omissive in the face of violations of rights practiced by 

religious communities. 

Psychology recognizes social diversity including religious diversity, but must 

question religious groups that seek to impose on the whole of society their religious 

belief, in a fundamentalist bias, which would be characterized by refusal of the 

contradictory, dogmatic inflexibility and refusal to recognize as legitimate other 

opinions, beliefs and values, and in this way constituting an antidemocratic position. 

Religious discourse in politics would not necessarily be a serious problem as long as it 

observes the limit of its contingency, recognizing its coexistence with other discourses. 

The presumption of moral superiority excludes, in fundamentalist narratives, the 

necessary recognition of their own partiality and coexistence in an ever larger set of 

moral beliefs and values that integrate social diversity into a democracy. 

 

Keywords: Secularism.  Fundamentalism. Intolerance. Professional ethics. Political 

psychology 
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MESA REDONDA 4 – ROUND TABLE 4 

Representações da Religião e (In)Tolerância às Diversidades 

Representations of Religion and (In)Tolerance to the Diversities 

 

 

SAÚDE MENTAL E FENÔMENO RELIGIOSO: 

DIÁLOGOS POSSÍVEIS ENTRE DIFERENTES SABERES 

 

 Juliana Garcia Pacheco
28

 

 

Com o advento da desinstitucionalização no campo da Saúde Mental, busca-se 

uma leitura mais ampla do fenômeno da loucura, que vá além de uma visão meramente 

médico-biológica, historicamente dominante a partir de meados do séc. XIX. Em 

virtude da atual revisão epistemológica empreendida pela Reforma Psiquiátrica, 

conclui-se que para compreender melhor a loucura é preciso olhá-la enquanto fenômeno 

social e cultural, ou seja, com os “olhos da cultura” da qual a ciência biomédica é mais 

uma de suas importantes expressões. Inúmeros saberes vieram se somar à Psiquiatria 

biológica: desde disciplinas científicas (como a Psicologia, a Enfermagem, a Terapia 

Ocupacional, a Assistência Social, as Ciências Sociais, dentre outras), até a Filosofia, a 

Psicanálise, a Política e a Cultura popular, que necessariamente envolve a Arte e a 

Religiosidade enquanto saberes essenciais.  

Percebe-se no cotidiano dos novos serviços de Saúde Mental uma composição 

destes diversos saberes, tal como um mosaico, onde diferentes elementos, 

aparentemente fragmentados, podem construir novas imagens. Dentre os diferentes 

saberes que vêm se articulando neste campo, destacamos o saber advindo do campo 

religioso que mantém um diálogo estreito com o fenômeno da loucura e com as práticas 

a ela relativas. Trata-se, entretanto, de um “diálogo ainda silencioso”, posto que no 

âmbito dos serviços de saúde mental, a religiosidade ainda é vista como algo exterior, 

que não lhes diz respeito.  

É preciso alertar para a delicadeza do tema, pois o lugar da religiosidade carece 

de definições bastante precisas, considerando que vivemos sob a organização de um 

Estado laico, e os serviços de saúde e saúde mental devem resguardar esse caráter. As 
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atividades realizadas nos serviços não podem ser guiadas por crenças e práticas 

religiosas. Devem, isto sim, ter por princípio viabilizar o processo de reabilitação 

psicossocial de seus usuários, garantindo a promoção das singularidades e da 

convivência com a diversidade, inclusive a diversidade religiosa.  

Apesar da delicadeza do tema, não se pode negar a visível presença do discurso 

religioso, largamente empreendido por usuários e familiares destes serviços, com 

relação ao processo de reabilitação psicossocial. Discursos e práticas religiosas, muitas 

vezes, se revelam importantes ferramentas na construção de algum conhecimento 

próprio sobre a loucura e as práticas a ela dirigidas, podendo ser compreendidas como 

possibilidade de elaboração do sofrimento e tentativa de simbolização do desconhecido 

que a loucura porta. Por outro lado, para algumas pessoas a inserção em instituições 

religiosas também pode ser um fator de desagregação e acirramento do sofrimento 

psíquico. Pode também levar a uma postura de intolerância para com outras crenças 

religiosas que divergem da sua. 

Considerando que o campo religioso é parte importante da cultura brasileira, e 

que, na atualidade, a Saúde Mental busca uma articulação cada vez maior com os 

processos psicossociais e culturais, esta apresentação terá por objetivo fazer algumas 

articulações teórico-clínicas no sentido de conhecer melhor a função e o lugar do 

fenômeno religioso no campo da saúde mental. A partir de entrevistas com familiares e 

usuários, e de relatos de casos clínicos de pessoas frequentadoras dos serviços de saúde 

mental do DF, propomos um diálogo entre a Teoria das Representações Sociais (TRS) e 

a Psicanálise. Porém, no escopo desse resumo, haverá um enfoque sobre as abordagens 

teóricas que oferecerão subsídio a essas articulações.  

O fenômeno religioso, enquanto objeto de estudo da TRS, será enfocado em sua 

participação na construção do saber prático e cotidiano sobre a loucura. Se pensarmos 

na religiosidade como parte de uma lógica natural, na medida em que não está 

submetida às mesmas regras da lógica formal de pensamento, característica da ciência, 

fica evidente que não há o compromisso de comprovação do que se diz pelas vias 

utilizadas pela lógica formal. Entretanto, testemunhamos que pela via da religiosidade, 

sentidos de vida e explicações para o antes inexplicável são reconstruídos, 

demonstrando a função epistemológica das representações sociais. 

Além disso, a perspectiva psicossociológica trazida pela TRS também tem seu 

foco na interseção entre o individuo e o coletivo no qual está imerso, apontando para um 

movimento permanente de co-construção entre o sujeito e o mundo circundante. Co-
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construção esta, que podemos compreender a partir da articulação dos níveis de análise 

propostos por Doise (1984). No nível intrapessoal, observamos os efeitos da 

religiosidade tanto no processo de adoecimento quanto na elaboração psíquica das 

experiências vividas pelo sujeito em sua trajetória de vida. No nível interpessoal ou 

intragrupal destacamos a importância da religiosidade como elemento que favorece (ou 

dificulta) o pertencimento a determinado grupo, com adesão (ou não) às suas regras e 

compartilhamento de significados relativos aos acontecimentos da vida cotidiana. No 

nível intergrupal, podemos pensar a religiosidade como a marca de um pertencimento e 

diferenciação social, onde os sujeitos de diferentes religiões constroem suas identidades, 

sempre em relação de oposição, ou pelo menos distinção, relativa a outros grupos. No 

nível societal estão situados os valores e crenças universalizados no seio de uma cultura, 

que perpassam os diferentes grupos, assumindo diferentes características, mas que têm 

uma raiz comum e uma importante presença no nível intrapessoal.  

O fenômeno religioso também será tratado sob o ponto de vista da experiência, 

dimensão importante a ser integrada nos estudos de Representações Sociais, como 

destaca Denise Jodelet (2009, p. 217) ao afirmar que a experiência “[...] ao mesmo 

tempo é privada e social, comporta aspectos práticos, emocionais, cognitivos e da 

linguagem.” Recolocar a dimensão da experiência amplia a compreensão do fenômeno 

religioso para além das tradicionais explicações causais pela miséria material e 

intelectual, pelo peso da tradição e da educação. 

O fenômeno religioso também será discutido a partir do enfoque teórico da 

Psicanálise, que contribui com seu olhar sempre voltado para a constituição da realidade 

psíquica e para a verdade do sujeito e seu desejo. Este enfoque, entretanto, não 

negligencia a dimensão social e cultural, na medida em que a relação com o outro é 

fundante deste sujeito que se trata na Psicanálise.  

Percorreremos dois caminhos convergentes para pensar o fenômeno religioso 

sob o enfoque da Psicanálise. De um lado, empreenderemos uma breve revisão histórica 

do lugar e função da religião para a Psicanálise, tanto em sua dimensão cultural e 

“civilizatória”, quanto em sua dimensão constitutiva da realidade psíquica do sujeito. 

Por outro lado, avançaremos no sentido das reflexões empreendidas por Lacan 

(1964/1998; 2002; 1974-75) acerca dos três registros a partir dos quais o sujeito se 

constitui, quais sejam, o Real, o Simbólico e o Imaginário. Daremos especial ênfase ao 

conceito de Real, que trata justamente da dimensão do desconhecido, do Absoluto, da 

experiência que resiste à simbolização. O Real é que remete ao impossível, a uma 



90 

 

dimensão que permanece sempre não atualizado. Este conceito guarda semelhanças com 

o fenômeno da loucura em sua dimensão trágica, subversiva à linguagem. Temos como 

hipótese que a religiosidade se apresenta como uma tentativa de simbolizar algo deste 

Real, um meio para construir sentidos para o “sem sentido”, de dar palavras para o 

“indizível”, tentar compreender o “impossível” que atravessa a vida cotidiana.  

 

Palavras-chave: Fenômeno religioso. Teoria das Representações Sociais. Psicanálise. 

 

MENTAL HEALTH AND RELIGIOUS PHENOMENON: POSSIBLE 

DIALOGUES BETWEEN DIFFERENT AREAS OF KNOWLEDGE 

Juliana Garcia Pacheco
29

 

 

With the advent of deinstitutionalization in the field of Mental Health, a wider 

understanding of the phenomenon of madness which goes beyond a purely medical-

biological view that was prevalent from the mid 19
th

 century is called for. From the 

current epistemological review undertaken by the Psychiatric Reform, it is concluded 

that in order to better understand madness  it is necessary to look at it as a social and 

cultural phenomenon, that is, with the "eyes of culture" of which biomedical science is 

one of its important expressions. Numerous areas of knowledge have contributed to 

biological psychiatry: from scientific disciplines (such as Psychology, Nursing, 

Occupational Therapy, Social Service, Social Sciences, among others) to Philosophy, 

Psychoanalysis, Politics and Popular Culture, which necessarily involves Art and 

Religiosity as essential knowledge. 

A composition of these various areas of knowledge can be noticed in the routine 

of the new Mental Health services like a mosaic, where different elements apparently 

fragmented can construct new images. Among the different areas of knowledge that 

have been articulated in the field of mental health, we emphasize the knowledge coming 

from the field of religion, which maintains a close dialogue with the phenomenon of 

madness and with the practices related to it. However, it is still “a silent dialogue", since 

in the domain of the mental health services, religiosity is still seen as something alien 

and irrelevant. 
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It is necessary to call attention to the delicacy of the subject, since the question 

of religiosity lacks very precise definitions bearing in mind that we live in a secular 

State, and the health and mental health services must safeguard this character. The 

activities performed in the services cannot be guided by religious beliefs and practices. 

They must, however, have as guiding principle the enhancement of the process of 

psychosocial rehabilitation of its users, ensuring the promotion of singularities and 

coexistence with diversity, including religious diversity. 

Despite the delicacy of the theme, we cannot deny the visible presence of 

religious expression in the users of these services as well as in their families with regard 

to the process of psychosocial rehabilitation. Religious discourses and practices often 

prove to be important tools in the construction of some knowledge of madness and 

practices directed to it, and can be understood as a possibility for the elaboration of 

suffering and an attempt to symbolize the unknown that madness carries with it. On the 

other hand, for some people, insertion in religious institutions can also be a factor of 

disintegration and intensification of psychic suffering. It can also lead to an attitude of 

intolerance towards other religious beliefs that differ from their own. 

Considering that the field of religion is an important part of Brazilian culture and 

that at present, Mental Health increasingly seeks articulation with psychosocial and 

cultural processes, this presentation seeks to make some theoretical and clinical 

articulations in order to understand better the function and the place of religious 

phenomenon in the field of mental health. Based on interviews with relatives and users 

of mental health services, and reports of clinical cases of people attending mental health 

services in DF, we propose a dialogue between Social Representation Theory (SRT) and 

Psychoanalysis. However, within the ambit of this abstract, the focus is on the 

theoretical approaches that will serve as a foundation to these articulations. 

The religious phenomenon as object of study of the SRT will be addressed with 

regard to its participation in the construction of practical and daily knowledge about 

madness. If we think of religiosity in terms of natural logic, so long as it is not subject 

to the same rules of formal logic of thought, characteristic of science, it is evident that 

there is no commitment to prove what is said by the paths used by formal logic. Yet, we 

witness that through the path of religiosity, meanings of life and explanations for what 

was previously inexplicable are reconstructed, thereby demonstrating the 

epistemological function of social representations. 
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In addition, the psychosociological perspective brought up by SRT also focuses 

on the intersection between the individual and the collective in which he is immersed, 

pointing to a permanent movement of co-construction between the subject and the 

surrounding world. This co-construction can be understood from the articulation of the 

levels of analysis proposed by Doise (1984). At the intrapersonal level, we observe the 

effects of religiosity both in the process of illness and in the psychic elaboration of the 

experiences lived by the individual in the course of his life. At the interpersonal or 

intragroup level we emphasize the importance of religiosity as an element that favors 

(or hinders) belonging to a particular group, with adherence (or not) to its rules and 

sharing of meanings related to the events of everyday life. At the intergroup level we 

can think of religiosity as the mark of a social belonging and social distinction, where 

the individuals of different religions build their identities, always in a relation of 

opposition, or at least distinction, relating to other groups. At the societal level the 

values and beliefs universalized in the context of a culture are situated at the societal 

level. These values and beliefs permeate the different groups, assuming different 

characteristics, but have a common root and an important presence in the intrapersonal 

level.  

The religious phenomenon will also be treated from the point of view of 

experience, an important dimension to be integrated in the studies of Social 

Representations, as Denise Jodelet (2009, p. 217) points out when affirming that the 

experience is "[...] at the same time private and social, it involves practical, emotional, 

and cognitive aspects as well as language aspects.” Replacing the dimension of 

experience extends the understanding of the religious phenomenon beyond the 

traditional causal explanations for material and intellectual misery, for the burden of 

tradition and education. 

The religious phenomenon will also be discussed on the basis of the theoretical 

approach of Psychoanalysis, which contributes with its attention always focused on the 

constitution of psychic reality and on the truth of the individual and his desire. This 

approach, however, does not neglect the social and cultural dimension, inasmuch as the 

relation with the other is the founder of this individual that is treated in Psychoanalysis. 

We will tread two convergent paths to think of the religious phenomenon under 

the psychoanalysis approach. On the one hand, we will undertake a brief historical 

review of the place and function of religion for Psychoanalysis, both in its cultural and 

"civilizing" dimension and in its constitutive dimension of the psychic reality of the 
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subject. On the other hand, we will move towards the reflections of Lacan (1998, 2002, 

1974/1975) on the three registers from which the individual is constituted, namely, the 

Real, the Symbolic and the Imaginary. 

We will give special emphasis to the concept of Real, which deals precisely with 

the dimension of the unknown, of the Absolute, of the experience that resists 

symbolization. The Real is what refers to the impossible, to a dimension that always 

remains not actual. This is a concept that bears similarities to the phenomenon of 

madness in its tragic dimension, subversive to language. We hypothesize that religiosity 

presents itself as an attempt to symbolize something of this Real, a means to construct 

meanings for the "meaningless", to give words to the "unspeakable", to try to 

understand the "impossible" that crosses daily life. 

 

Keywords: Religious phenomenon. Theory of Social Representations. Psychoanalysis 
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NO CONTATO ENTRE CULTURAS: NAS 

BORDAS DA INTELIGIBILIDADE 

Ondina Pena Pereira
30

  

 

O problema das representações sobre religiosidade e (in)tolerância pode ser 

pensado no contexto do contato entre culturas radicalmente diferentes, pois essa 

radicalidade  mostra melhor as raízes da intolerância. Falo, então, de um ponto 

fronteiriço entre a Psicologia Social, a Antropologia e a Filosofia. 

O problema da representação está no cerne da Psicologia Social: compreender os 

seres humanos que falam, pensam e vivem em sociedade, fazendo parte de uma cultura, 

de um mundo de significações. Mas o que é significação? Como surge? Dentre as várias 

possibilidades que as diversas psicologias apresentam, pretendo tomar as significações 

como construídas em consequência das experiências de seu uso ativo, localizado dentro 

de uma comunidade social. 

Em antropologia, dois temas muito presentes nas etnografias clássicas são o 

corpo e o tempo nas culturas não modernas. Nesse resumo, tomarei apenas o corpo – 

devido à exiguidade do espaço - para examinar como as significações construídas na 

cultura moderna podem ser desconstruídas no contato com as significações de outras 

culturas. 

 Um encontro etnográfico genuíno, onde não há objetivação da cultura alheia, 

possibilita a crítica radical das nossas representações. No contato, elas são expostas às 

representações da alteridade, são confrontadas às respostas do outro. Nesse processo, as 

respostas podem ser verdadeiras desconstruções das questões.  

Com relação à representação do corpo no ocidente moderno, alguns reveses 

aconteceram no jogo do contato. Exemplifico com dois diálogos etnográficos. 

Primeiramente, aquele do indígena que, diante do constrangimento em explicar sua 

nudez ao branco, responde enfaticamente: “Em mim, tudo rosto”. Em segundo lugar, o 

informante melanesiano de Leenhardt (1947) que, diante da observação desse último de 

que ele lhes havia trazido o espírito, responde que o espírito nunca lhes havia faltado, 

mas, sim, o corpo. 
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A partir da primeira resposta, “em mim, tudo rosto”, como problematizar as 

representações ocidentais sobre o corpo?  

Para os modernos, a nudez é fetiche do corpo, a forma segundo a qual sua 

“verdade” escondida é transcrita. Já nas culturas tradicionais, o corpo é tomado na sua 

superfície, não é metáfora do desejo ou de uma verdade. 

Temos aqui a ideia de fenômeno, da superfície do corpo humano como 

reveladora da “presença e pulsações do coração” (HEGEL, 1980, p. 207). Dessa forma, 

não se fala em nudez quando o corpo é “jogo de véus”, no qual se anula enquanto coisa. 

Já entre os modernos, só o rosto, recoberto pelo “véu” de sua riqueza expressiva, 

oferece-se ao olhar. 

No segundo exemplo, temos uma comunidade que não possui ideia de corpo. 

Que desestabilização de representações sociais pode advir dessa experiência? 

Leenhardt formulou sua pergunta a partir das representações cristãs em que 

vigora uma cisão entre alma e corpo, com o valor maior concedido à alma. As 

suposições presentes na relação nós-eles são: temos um corpo material, e este tem sua 

transcendência em uma forma abstrata e imaterial (alma); os não modernos, não. A 

representação que Leenhardt, e sua cultura, têm dos melanesianos é de que são 

incapazes de abstração, logo, é razoável supor que não faltaria a materialidade do corpo 

a esse povo, mas uma instância mais abstrata, a alma, o espírito, o pensamento. 

A réplica perturbadora do melanesiano transforma a perspectiva de Leenhardt 

que, depois desse diálogo, dedicou-se à produção de uma exegese dessa resposta, 

objetivando compreender a estrutura de experiência que a torna possível. 

De que maneira esse diálogo se volta sobre o dualismo alma-corpo e o decifra? 

Como os modernos, diante do olhar do “outro”, podem colocar em questão a 

representação que têm do outro, transformando isso em um processo de 

autoconhecimento? (PEREIRA, 2014) 

Segundo a descrição de Leenhardt, o povo melanesiano vive uma experiência 

cosmomórfica, por oposição aos modernos, que vivem uma experiência antropomórfica. 

Na primeira, não há separação nítida entre o eu e o mundo. O mesmo fluxo de vida 

circula em todo o ambiente, em mim, nas plantas ou nas pedras.  Trata-se de uma vida 

sem diferenciação, onde o mundo inteiro se encontra em cada uma de suas 

representações (LEENHARDT, 1947, p. 67/68).  

A maneira pela qual os modernos estabelecem a oposição entre o indivíduo e o 

mundo – o par antagônico e a preeminência do primeiro termo – não faz sentido nessa 
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realidade, pois nela há a expansão radical do segundo termo, que apaga as suas 

fronteiras, englobando-os em um único termo. 

Entre os melanesianos, a existência é representada pelas relações com os outros. 

Não há suposição de um centro de identidade, de um corpo. Esse centro é vazio e o 

corpo funciona como suporte dos personagens. Não há a experiência de um corpo 

definido, nem noção de limite físico que separe um lado de dentro pessoal de um lado 

de fora objetivo. Mas, a partir da colonização, desenvolve-se o conflito no interior do 

pensamento mítico, produzindo a transformação do personagem em pessoa, através da 

diferenciação de um eu psicológico que se distancia em relação ao script.    

A tomada de consciência do corpo permite à pessoa se opor ao corpo sócio 

mítico.  Percebendo a independência de sua existência corporal, o melanesiano 

experimenta sua individualização. Para Leenhardt (1947), essa modernização permite a 

liberação da pessoa.   

Baudrillard (1976, 1979) vê com olhos críticos esse processo, mostrando como 

se dá, no início da modernidade, uma cisão entre a vida e a morte, cisão paradigmática, 

a operação fundamental de nascimento do poder. É essa separação que faz surgir a 

instância de mediação e representação, e esta é a forma do poder, que se reproduz mais 

tarde “entre o sujeito e seu corpo separado, entre o indivíduo e o corpo social separado, 

entre o homem e seu trabalho separado (...)” (BAUDRILLARD, 1976, p. 201). 

Estas diferenças entre moderno e pré-moderno podem ser vislumbradas no 

Brasil, se nos perguntarmos sobre a forma como nos representamos no sistema mundo, 

principalmente depois dos estudos pós-coloniais. 

 No Brasil, há uma tensão entre o seu lado ocidental (o da sofisticação 

tecnológica, da profusão de negócios, do fluxo do dinheiro e de produtos) e seu lado 

tradicional (o da recusa da velocidade e da domesticação dos corpos). Enquanto parte do 

sistema mundial, em continuidade com o ocidente, vivemos a condição de 

subalternidade. O outro lado, entretanto, revela uma possibilidade de existência oposta 

ao modelo ocidental. Recorro aqui a um personagem brasileiro, cujo nome é Pacífico 

Pacato Cordeiro Manso, um representante da literatura popular da região nordeste do 

país. 

A ostentação de passividade suportada nesse nome é um convite a um exercício 

de decifração mais sutil: uma ostentação de sujeição que esconde e ao mesmo tempo 

revela uma atitude irônica, que faz chacota da vontade de potência do colonizador – 

expressa pela hegemonia econômica e cultural – submetendo-se a ela de bom grado, 
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justamente para fazer valer sua própria vontade, que é a de viver na contracorrente desse 

modelo que erige a produtividade máxima à categoria de possibilidade única de 

existência civilizada. 

 

Palavras-chave: Corpo. Diferença. Ocidente. Alteridade. 

 

 

SOCIAL REPRESENTATIONS IN THE CONTACT BETWEEN CULTURES: 

AT THE BORDERS OF INTELLIGIBILITY 

Ondina Pena Pereira
31

 

 

The problem of representations about religiosity and (in)tolerance can be 

thought of in the context of contact between radically different cultures, because this 

radicalism exposes better the roots of intolerance. This is a borderline question between 

Social Psychology, Anthropology and Philosophy.    

The problem of representation is at the core of Social Psychology: to understand 

human beings that speak, think and live in society, being part of culture and a world of 

meanings. But what is meaning? How does it arise? From the various possibilities that 

the various psychologies present, I intend to take meaning as something constructed as a 

result of its active use, situated in a social community.  

In anthropology, two subjects present in classical ethnographies are body and 

time in non-modern cultures. I will concentrate only on body in this abstract, for lack of 

space, to examine how meanings constructed in modern culture can be deconstructed in 

the contact with the meanings of other cultures.  

A genuine ethnographic encounter where there is no objectivation of alien 

culture makes feasible a radical critique of our representations. In the contact, cultures 

are exposed to representations of alterity, they are confronted by the responses of the 

other. In this process, the responses can be true deconstructions of the questions.  

As regards the representation of body in the present day western world there 

have been some setbacks in the course of the contact. I exemplify this with two 
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ethnographic dialogues. First, that of the aborigine who in the face of the constraint of 

explaining his nudity to the white man emphatically replies: “In me, all face”. Secondly, 

the Melanesian informant of Leenhardt (1947) who, in the face of the observation of the 

latter that they had brought him the spirit, responds that they had never lacked the spirit, 

but the body. 

From the first response, “in me, all is face”, how can we make problematic 

western representations about body? 

For the moderns, nudity is a fetish of the body, a form by which its hidden 

“truth” is transcribed. But in the traditional cultures, the body is taken in its surface. It is 

not a metaphor of desire or of a truth. 

Here we have the idea of a phenomenon, of the surface of the human body as 

revealer of the “presence and pulsations of the heart” (HEGEL, 1980, p. 207). In this 

way, we do not talk of nudity when the body is a “game of veils” in which it is 

annihilated as thing. Among the moderns, only the face, covered by the “veil” of its 

expressive richness, offers itself to glance. 

In the second example, we have a community that does not have the idea of 

body. What destabilization of social representations can come from this experience? 

Leenhardt (1947) formulated his question from the Christian representations where a 

rupture between body and soul is in force, and more value attached to the soul. The 

suppositions present in the relation we-they: we have a material body, and it has its 

transcendence in an abstract and immaterial form (soul); the non-moderns don’t. The 

representation that Leenhardt and his culture has of the Melanesians is that they are 

incapable of abstraction, and as such, it is reasonable to suppose that these people will 

not lack the materiality of the body, but a more abstract instance, the soul, spirit and 

thought. The disturbing rejoinder of the Melasian transforms the perspective of 

Leenhardt, who, after this dialogue dedicated himself to the production of an exegesis of 

this rejoinder with the aim of understanding the structure of experience that makes it 

possible.  

In what manner is this dialogue focused on the body-soul dualism and deciphers 

it? How can the moderns, in the face of the glance of the “other”, question a 

representation that they have of the other, and transform that into a process of self-

knowledge? 

According to the description of Leenhardt, the Melanesian people live a 

cosmomorphic experience by opposition to the moderns who live an anthropomorphic 
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experience. In the cosmomorphic experience, there is no clear separation between self 

and the world. The same flux of life circulates in the whole environment, in me, in 

plants or in stones. This is a life without differentiation  where the world is present in 

each of its representations (LEENHARDT, 1947, p. 67/68). 

The way by which the moderns establish an opposition between the individual 

and the world – the antagonic pair and a preeminence of the first -  does not make sense 

in this reality because in it there is a radical expansion of the second concept that blots 

out its frontiers and encompasses them in just one concept. 

Among the Melanasians, existence is represented by the relations with others. 

There is no supposition of a center of identity, of a body. This center is void and the 

body functions like a support of the characters. There is no experience of a defined body 

and no notion of the physical limit that separates an internal personal side from an 

objective external side. But from the time of the colonization, there has been a conflict 

in the mythical thought, producing the transformation of the character into a person 

through the differentiation of a psychological self that takes its distance in relation to 

the script. 

The awareness of the body permits a person to oppose the socio-mythic body. 

Perceiving the independence of his corporal existence, the Melasian experiences his 

individualization. For Leenhardt (1947), this modernization permits the liberation of the 

person. 

Baudrillard is critical of this process and shows how it happens, in the beginning 

of modernity, a rupture between life and death, a paradigmatic rupture, a fundamental 

operation of the birth of power. This is the separation that brings about the instance of 

mediation and representation, and this is the form of power, that is later reproduced 

between the individual  and his separated body, between the individual  and the 

separated social body, between man and his separated work (BAUDRILLARD, 1976, p. 

201). 

It is possible to have a glimpse of these differences between modern and pre-

modern in Brazil if we ask ourselves about the way we represent in the world system, 

especially after the post-colonial studies. 

In Brazil, there is a tension between the western side (of technological 

sophistication, business profusion, flux of money and products) and the traditional side 

(of the rejection of velocity and of the domestication of bodies). As part of the world 

system, in consonance with the west, we live a condition of sub alterity. The other side, 
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nevertheless, reveals a possibility of existence opposed to the western model. I refer 

here to a Brazilian figure whose name is Pacífico Pacato Cordeiro Manso, a 

representative of popular literature of the north east region of the country. 

  The ostentation of the passivity in this name is an invitation to an exercise of a 

more useful deciphering: ostentation of a subjugation that hides and at the same time 

reveals an ironical attitude that ridicules the desire for power of the colonizer – 

expressed by the cultural and economic hegemony – subjecting itself to it with pleasure 

in order to exercise his will, which is to live in the opposite direction of this model that 

erects maximum productivity to the level of the only possibility of civilized existence.  

 

Keywords: Body. Difference. West. Otherness. 
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A COSMOLOGIA GUARANI NAS EXPRESSÕES ARTÍSTICAS INFANTIS 

Sônia Grubits
32

 

1 Introdução 

Na pesquisa concluída com a tese L’Identité Infantile en Construction Chez Les 

Guarani/Kaiowá du Brésil (Approche sémiotique)
33

  (GRUBITS;  DARRAULT-

HARRIS, 2009) analisamos  a produção artística e expressiva, ou seja, desenhos, 

pinturas, modelagem e bricolagem de crianças Guarani/Kaiowá, identificamos aspectos 

significativos das relações familiares, assim como da própria comunidade 

Guarani/Kaiowá de Caarapó e contatos e influências dos agentes da sociedade nacional.  

Foi possível perceber, na nossa investigação, diferenças significativas entre as 

representações das crianças da referida reserva, principalmente no que se refere à 

Cosmologia Guarani e cultura de um modo geral.  Além da investigação da Identidade, 

focalizada em todos os momentos da pesquisa, o tema cosmologia Guarani permeou 

nossas reflexões e discussões por pertencer inquestionavelmente à grande problemática 

Guarani atual e do passado.  

1.1 Os Guarani 

Os Tupi-Guarani, para Viveiros de Castro (1986), definiam-se num vir-a-ser, 

num tornar-se o outro. A dinâmica subjacente ao movimento em direção ao outro pode 

ser identificada na solução antropofágica dos Tupi-Guarani. A Identidade, segundo o 

autor, seria antidialética.  

A cosmologia do grupo passa por conceitos básicos como deus, ser humano e 

inimigo. O que está fora da sociedade é que a ordena e orienta. O modelo cosmológico 

Tupi-Guarani configura-se a partir do sistema de alma, nome, morte, canibalismo e 

canto. 

Estes povos apresentam uma concepção dual da pessoa, cuja manifestação 

plena só ocorreria após a morte. Este dualismo oculta “um triadismo mais 

fundamental”. Assim, a pessoa ocupa um espaço virtual entre a natureza e sobre 

natureza, ou seja, um elemento paradoxal que conectaria e separaria, circulando como 
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espaço vazio entre domínios e formas do extra-social. “É neste sentido que a Pessoa 

Tupi-Guarani é um entre (um entre dois) e não um ente” (VIVEIROS DE CASTRO, 

1986, p. 118). Outro aspecto relevante para o entendimento de sua peculiar cultura e 

organização social é que, apesar da extensa amplidão do território Tupi–Guarani, no 

passado, sempre existiu uma significativa homogeneidade lingüística dos seus dialetos 

e de sua cosmologia.  

1.2  A Psicossemiótica 

Adotamos no estudo das crianças Guarani / Kaiowá, o quadro de Identidade 

proposto por Coquet (1997). O autor considera a Identidade do sujeito “énonçant” 
2
, 

conforme ele faça ou não referência a um programa de ação, ou ainda, utilizando uma 

metáfora especial, a um percurso de significação. No primeiro caso, a visão 

“syntagmatique”, no outro a visão “paradigmatique”.    

No decorrer de suas análises semióticas, Coquet (1989, p. 26), propõe um 

quadro de Identidade. Esse “quaterno” terá em conta ao mesmo tempo a lógica e o uso 

linguístico (a preferência dada segundo as posições do inanimado, /tudo/ e / nada, ou do 

animado / qualquer um que... / e qualquer um... não...).  

Quadro de Identidade 

     Eixo Positivo                                                           Eixo Negativo 

             Eu sou tudo                                                               Eu não sou nada 

 

Eu sou qualquer um que                                 Eu sou qualquer um que... não... 

                Eu não sou nada                                    Eu não sou tudo 

 

Na análise Semiótica de desenhos, podemos destacar o “actant” e “Destinateur” 

que pode constituir um obstáculo ou favorecer a afirmação, pelo sujeito, primeiramente 

de sua individualização, depois de sua integridade. Ainda nessa trajetória, a R(S, O), 

relação “actantielle” binária, sujeito - objeto, passa a uma relação ternária, R(D, S, O), 

introduzindo o “Destinateur”. Essa relação Coquet (1989) apresenta como D/S. 
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2 Discussão  

2.1  Caso I.  

I., uma das crianças selecionadas na pesquisa, vai apresentar praticamente em 

todos os trabalhos, o sol e a chuva. Ela também, sempre desenhou vegetais, árvores, 

roças de milho, mandioca, arroz, animais domésticos, utensílios e implementos 

domésticos, algumas vezes pessoas.  

Ela reafirma uma posição vps (querer/poder/saber de sua Identidade), com 

indicações de forças da natureza, do mundo vegetal, do universo natural, que permitem 

o crescimento, a produção, a atividade, o sol e a chuva, sempre se colocando junto a 

esses elementos, quer na proximidade com seu nome, quer na própria semelhança com a 

cor utilizada. 

O espaço é organizado, portanto em três direções: 

 

                                  Sol menina (observador celeste) 

 

Nuvens 

Chuva 

Árvores 

                               

  

 

casa + frutas + árvores (Anexo, figuras 1,2 e 3) 

 

Percebemos uma relação “actancial” cujo destinador é o sol, ao lado e na mesma 

cor que a palavra Inês, que envia calor para o destinatário mundo, ou a chuva, que envia 

a água para as árvores e flor, ao lado e em amarelo e preto, cores que aparecem na 

menina. 

Podemos então propor uma relação actancial: 

Sol __________calor__________mundo 

D1                        O                        D2 

Nuvens________água_________árvores 

D1                        O                        D2 

Menina________água_________árvores 

Portanto, a água permite organizar elementarmente o mundo que aparece 

caótico.  

Desde a primeira sessão e produções, de acordo com Coquet (1989), o 

aparecimento do não sujeito sempre foi discreto e já foi sendo definido o sujeito da 
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busca da Identidade. Acompanhando a maturação mental de I num período de um ano, 

sua produção evidencia aspectos sociais e culturais e foi se transformando até as últimas 

sessões, mostrando como esses fatores se integram na construção de sua Identidade 

(Anexo, figuras 1, 2 e 3). 

Quando Viveiros de Castro (1986) reflete sobre o predomínio da religião sobre 

todas as demais esferas da vida social, válido para todo o grupo lingüístico Guarani, 

informa que a oposição céu/terra pode se transformar ou compor-se com sistemas 

horizontais de oposição, notadamente aldeia/mata, florestas/água, ou sistemas mais 

complexos de aldeia/roça/mata, portanto temas escolhidos por I. 

Parece que, de acordo com a leitura semiótica, ela assume sua relação com o 

objeto, no caso sua cultura, na fórmula de Coquet (1989), R (S, O), ou seja, relação 

sujeito x objeto. De acordo com o quadro de Identidade, ela quer, pode e sabe, vps, ser 

uma índia Guarani/Kaiowá.  

2.2 Caso C. 

C foi a única de todas as crianças que sempre fez desenhos semelhantes aos das 

crianças da cidade (Anexo, figura 4), raramente representou elementos específicos da 

reserva e cultura Guarani/Kaiowá e cosmologia guarani, sempre expressando seu desejo 

de sair da reserva para trabalhar ou talvez mesmo morar na cidade. 

Em seus trabalhos, C sempre desenhou a casa da cidade, aparelhos e diferentes 

veículos, além de elementos de fora. Ele não evidenciou insegurança, sempre 

representou a casa, utensílios, aparelhos e veículos do homem da cidade, indicando que 

ele sabe e  quer ser um homem da cidade.  

3 Conclusões 

Analisando o trabalho das crianças e o contato com as famílias, entendemos 

também o quanto nosso trabalho de um ano contribuiu para a configuração da 

Identidade das crianças do grupo e, em última análise, para uma tomada de consciência 

das mesmas nas atividades de expressão artística. 

 

Palavras-chave: Desenhos. Crianças. Cosmologia Guarani. 
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GUARANI COSMOLOGY IN CHILDREN’S ARTISTIC EXPRESSION 

Sônia Grubits
34

 

1 Introduction 

Our research-based thesis called The Identity Under Construction of Brazilian 

Guarani-Kaiowá Children (a Semiotic Approach)
35

 (GRUBITS; DARRAULT-

HARRIS, 2009) analyzed the artistic and expressive production, i.e., drawings, pictures, 

modeling, and bricolage, of these children. It identified significant aspects of family 

relationships, of the Guarani-Kaiowá community of Caarapó, and of the contacts and 

influences of actors of the Brazilian society. 

Our investigation revealed substantial differences in the way children represent 

their reserve, mainly as regards the Guarani cosmology and culture in general. Besides 

Identity, which was the main focus of this research, their cosmology is at the heart of 

our reflections and discussion, because it has definitely always been part of the broad 

Guarani issue. 

 

1.1 The Guarani 

According to Viveiros de Castro (1986, p. 118), the Tupi-Guarani define 

themselves in their becoming (vir-a-ser), in their turning into the other. The dynamic 

subjacent to this movement towards the other is easily identified in their anthropophagic 

practices. For this author, their Identity would be anti-dialectical.  

The Tupi-Guarani cosmology includes such basic concepts as God, human 

beings, and enemies. Their society is ordered and guided by what is outside it. Their 

cosmological model is based on a system of soul, name, death, cannibalism, and chants.  

They present a twofold conception of the person, whose full manifestation 

would only occur after death, such dualism conceals “a more fundamental triadism”. In 

fact, a person occupies a virtual space between nature and supernature. This paradoxical 

element, which both connects and separates, circulates between the spheres and shapes 

of the extra-social as an empty space. “In this regard, rather than a being, a Tupi-

Guarani person is a between [an in-between]” (VIVEIROS DE CASTRO, 1986, p. 118). 

                                                           
34
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Another crucial aspect to understand their peculiar culture and social organization is 

that, despite the past immenseness of their territory, their dialects and cosmology have 

always been linguistically rather homogeneous. 

 

1. 2 Psychosemiotics 

We followed the identity diagram proposed by Coquet (1997) to study Guarani-

Kaiowá children. To obtain an either syntagmatic or paradigmatic view, this author 

considers the identity of the sujet “énonçant”
36

 (uttering subject) depending on whether 

or not it refers to an action program, or, to use a spatial metaphor, to a trajectory of 

meaning. In the first case, the view “syntagmatique”, in the other, the view 

“paradigmatique” 

Coquet (1989, p. 26) proposes a fourfold identity diagram that accounts for both 

the logics and the linguistic use. The precedence of one over the other depends on the 

positions of the inanimate (/everything/ and /nothing/) or of the animate (/someone who/ 

and /someone who does not...). 

Identity Diagram 

Positive axis Negative axis 

 

I am everything I am nothing 

 

 

I am someone who                                            I am someone who does…not… 

 

I am nothing I am not everything 

 

In this semiotic analysis of drawings, we can highlight the ‘actant’ and ‘Sender’ 

that can either hinder or favor the subjects’ affirmation of their individualization, first, 

and then of their integrity. He thus introduces the “Destinateur” (Sender) to pass from 

an actantial, binary subject-object relation, R (S, O), to a ternary relation, R (D, S, O), 

which Coquet (1989) writes D/S. 
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2 Discussion 

2.1 - Case I.  

I., a little girl selected for our research, represented the sun and the rain in almost 

all her drawings. In addition, she mostly depicted plants (trees and corn, cassava, and 

rice crops), domestic animals, household goods, and sometimes people. 

She reasserts the vps position (will/power/knowledge) of her identity by 

showing the forces of Nature, of the plant kingdom, of the natural world, forces that 

allow growth, production, and activity: the sun and the rain. She always draws herself 

together with these elements, either putting her name close to them or using a similar 

color. Space is therefore organized in three directions: 

 

 Sun little girl (celestial observer) 

 

Clouds 

Rain 

Trees 

 

 

 

House + fruits + trees (Appendix, Figures 1, 2, and 3) 

 

In Figure 1, the blue sun (sender), close to the word Inês, also in blue, sends heat 

to the receiver “world”. And, on the right side, the rain sends yellow and black water, 

colors also used to draw the little girl, to the trees and flowers. 

The actantial relationship can be schematized as follows: 

Sun __________heat__________world 

D1 O D2 

Clouds________water_________trees 

D1 O D2 

Little girl_______water_________trees 

 

Thus, water allows an elementary organization of the world, which appears 

chaotic. 

In all her production, from the beginning, the non-subject has always appeared 

discretely and the subject in search of identity has already been defined, according to 

Coquet (1989). Following up her mental maturation over a year showed how such factors 
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were incorporated into her identity building. Thus, I. constructed a world through art, 

performing the task of her search for identity. (Appendix, Figures 1, 2, and 3) 

When he reflects upon the preponderance of religion over all the other spheres of 

social life in the whole Guarani linguistic group, Viveiros de Castro (1994) informs that 

the sky/earth opposition can transform into or compose with horizontal opposition 

systems as village/woods, forests/water, or more complex systems as 

village/crops/woods. All of them are present in I.’s drawings 

Semiotically speaking, she seems to assume her relationship to the object, i.e. 

her culture. Such subject-object relationship can be expressed by Coquet’s formula 

(1989): R (S, O). Parallel group works operated as a resource to structure her inner 

world. They helped her identify with both the other girls and the researchers. 

Furthermore, according to the identity diagram, she wants to, can and knows how to 

(vps) be a Guarani-Kaiowá woman. 

 

2.2 Case C. 

C. was the only child who always made drawings similar to those of city 

children (Figure 4) and seldom represented specific elements of the Guarani-Kaiowá 

reserve and culture. He always expressed his desire to leave the reserve to work or 

maybe even live in the city. 

In his work, C. always drew a city house, devices and different vehicles, in 

addition to elements of the outside. Since he showed no insecurity when representing 

houses, utensils, devices and vehicles of urban dwellers, he knows how to and wants to 

be a man of the city. (Figure 4) 

 

3 Conclusions 

Analyzing their work and having contact with their families, we also understood 

how much our one-year long work contributed to the configuration of their Identity and, 

ultimately, to their becoming aware of it in activities encouraging artistic expression. 

 

Key words: Drawings, children, Guarani cosmology. 
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Figuras 1, 2 e 3 – desenhos de uma menina 

Guarani-Kaiowá com três níveis da Cosmologia 

Guarani 

Figura 4 – desenho de um menino 

Guarani–Kaiowá 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA RELIGIÃO E (IN)TOLERÂNCIA ÀS 

DIVERSIDADES 

Vicente de Paula Faleiros
37

  

 

O objetivo desta exposição é refletir sobre interação entre diversidade e 

intolerância como relação de poder em suas multidimensionalidades sociais, culturais e 

políticas e a representação social do diverso ou insurgente. Trata-se de uma reflexão 

sobre a relação da religião com a ordem dominante e a insubordinação não tolerada, 

levando à violência. Em primeiro lugar cabe destacar as formas de se eliminar o 

divergente. Como assinala Girard (1972/1990) o sagrado está articulado à expiação, 

portanto ao sacrifício, ao ritual sacrificial, para dominar ou substituir a imolação de um 

inimigo por uma vítima substitutiva, ou de uma vingança por rituais que simbolizem 

uma descarga da raiva reprimida. 

Sob a ótica da visão religiosa dominante por séculos em relação ao diverso ou 

divergente, o Padre Antônio Vieira (2011, p.1820) no Sermão Décimo Quarto do 

Rosário, proferido na Bahia para Irmandade dos Pretos, em 1633, admite que os pretos 

“fazem humilde figura no mundo e na estimação dos homens”, mas são filhos da Mãe 

de Deus e do próprio Deus. Estão em último lugar dentre os filhos de Deus, “porque 

este é o lugar que lhes dá o mundo”.  

A diversidade é tolerada desde que o excluído aceite seu lugar, principalmente se 

for o último. Os chamados gentios, que não aceitam a religião dominante, segundo 

Vieira, não são filhos de Deus.  Diz o autor: “Os etíopes de que fala o texto de Davi, 

não são todos os pretos universalmente (sic!), porque muitos deles são gentios nas suas 

terras” (p.184). Não há universalidade nessa visão religiosa, embora se proclamem 

Igreja “Universal” ou “Católica” que significa universal. Assim se expressa a 

representação de um mundo partilhado e não compartilhado entre os que professam uma 

determinada fé, incluídos por rituais de batismo ou iniciação,  e os que não a professam. 

As religiões, desta forma, distinguem os que são da mesma fé, convertidos ou 

não, daqueles que são gentios, ou estranhos, ou não eleitos/escolhidos por “Deus”. A 

palavra “gentio” aparece várias vezes na Bíblia, podendo abranger o significados de 
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“nações”, como de não pertencentes ao “povo de Deus”, não judeus, ou, na ótica do 

cristianismo, os pagãos. Ser escolhido por “Deus” ou ser um povo eleito significa ter 

uma crença comum, ou seja, ser movido por uma Representação Social compartilhada 

da fé, da irmandade da fé. Essa fé comum é que faz a identidade do “povo de Deus”, em 

contraposição à alteridade daqueles que não participam da “comunhão”. O olhar de 

dentro da fé faz com que se construa uma identidade coletiva dos que acreditam num 

conjunto organizado de princípios, dogmas, justificativas, explicações. Como lembra 

Labbens (1962), já em Pascal e Montaigne havia a consideração de laços orgânicos 

entre a vida religiosa e a vida humana em seu conjunto.   A religião como uma 

Representação Social do mundo da vida e da morte é fundante das relações com o 

imaginário, com o outro, com o mundo, possibilitando justificativas para o bem e para o 

mal.  

A intolerância significa negar que existam, ou possam coexistir, várias 

justificativas para o ser no mundo, numa aceitação de duas culturas, como diria 

Moscovici (2012), pois o domínio da crença possibilita uma representação coletiva para 

estabelecer uma ordem por meio das sensações, da linguagem coletiva, que implica o  

senso comum com mescla de informações  diversas para dar sentido à existência. As 

representações da ordem religiosa, por vários modos de fé, passam a ser antagônicas 

socialmente quando envolvem disputas por poder, território, dinheiro, o que implica 

arrebanhamento, ou seja, formar um rebanho sob o comando de um pastor que passa ser 

intermediário reconhecido entre “Deus” e o rebanho, ideia que perpassa muitas 

religiões. Em consequência, a comunidade de fé, passa a ser a comunidade de uma 

mesma ordem, passa ser vista como um rebanho que obedece, mas que, ao mesmo 

tempo, também se reconhece. Adotam símbolos ou atitudes com estandartes, 

vestimentas, cânticos, expressões corporais como a genuflexão ou mesmo corte de 

cabelo.  

A religião estabelece um encadeamento de comunicações sobre a própria fé que 

se relaciona com a comunicação sobre a fé alheia, tonando-se a representações opostas, 

uma familiar, outra estranha e alheia. O compartilhamento “familiar” tem um valor 

fiduciário, de confiabilidade entre seus membros (MOSCOVICI, 2012, p. 57). O grupo 

religioso pode se tornar hegemônico, tornar-se uma Representação Social comum difusa 

pela comunicação.  As religiões, além dos púlpitos contam também com a mídia própria 

ou dominante, hoje em dia com vários canais de televisão e imprensa, com maior ou 

menor domínio econômico de horários e audiências. 
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Para Voltaire (1763), a tolerância advém de uma relação menos agressiva e mais 

doce (terna) entre os homens, deixando de lado o furor ou a raiva inspirados pelo 

espírito dogmático e o abuso da religião, afirmando, dentro do Weltanschauung da 

Revolução Liberal Burguesa, que uma religião obrigada, forçada não é mais uma 

religião, pois é preciso persuadir e não constranger (VOLTAIRE, 1763, p.89). A 

inquisição impunha uma religião. Elias (1939/1973), dois séculos depois de Voltaire, 

também aborda o processo civilizatório com a sociogênese do Estado moderno. O 

Estado moderno é o que tem o uso exclusivo da violência legítima, segundo Weber 

(1946/1979). A vingança ou a vendeta de grupos rivais foi substituída, conforme Girard 

(1972/1990) pela demanda apresentada nos tribunais de justiça.  

No entanto, o Estado moderno não é imparcial, favorecendo grupos de interesse 

do capital e de vários tipos de pressão, inclusive religiosa, numa correlação de forças 

hegemonizada por um bloco histórico (blocco storico) dominante. Assim, conforme a 

busca de legitimação e as forças em presença, os interesses de uma ou várias religiões 

podem se tornar lei; isso pode ser observado, por exemplo, na isenção de impostos para 

templos de culto religioso.  

A crítica à religião, segundo Marx e Engels, advém de sua articulação com o 

domínio de classe (ENGELS, 1966). Por sua vez, Marx destaca o processo de alienação 

a que conduz, “fazendo com que uma necessidade do céu se transforme em uma 

necessidade na terra (1968, p.54). Para ele, reconhecer um Estado como cristão ou 

atribuir privilégios a judeus nega a supremacia do cidadão sobre as particularidades, 

para a emancipação do ser humano, sem privilégios (MARX, 1968). É com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos que os Estados podem construir a 

tolerância, pois a cidadania implica os mesmos direitos para qualquer pessoa, 

independente de raça, religião, cor, opção sexual, opinião. Os fundamentalismos 

religiosos vão na direção contrária aos direitos humanos. 

A defesa do Estado laico por todas as religiões pode parecer um paradoxo, mas é 

nessa perspectiva que se asseguram os direitos humanos, sendo um dos princípios que 

regem a República Federativa do Brasil, conforme o inciso IV do artigo 3º da 

Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), que considera objetivo fundamental da 

República Federativa do Brasil “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.” É assinalado também no 

artigo 5º, inciso VI, que “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
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assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção 

aos locais de culto e suas liturgias”. 

A tolerância é a construção, simultânea e interativa, da liberdade, da convivência 

e do respeito. Para Sennet (2004) o respeito implica a consciência do outro, portanto da 

diversidade, do diferente. A tolerância combina a garantia igual da lei e de 

oportunidades e a garantia da efetividade da diversidade. Ser universal, como ser 

humano, é ter cidadania com a garantia de seu exercício efetivo na diversidade de 

crenças, culturas, religiões e de seu convívio, como expressão da Representação Social, 

da emancipação humana de todo tipo de grilhão que torne uma particularidade de um 

grupo imposta como regra universal ou coletiva. 

 

Palavras-chave: Tolerância. Intolerância. Religião. Cidadania. 

 

REPRESENTATIONS OF RELIGION AND (IN)TOLERANCE TO DIVERSITY 

Vicente de Paula Faleiros
38

 

 

The purpose of this paper is to reflect on the interaction between diversity and 

intolerance as a relation of power in its social, cultural and political 

multidimensionalities and a social representation of the diverse or insurgent. This study 

is a reflection on the relation of religion to the dominant order and the untolerated 

insubordination that leads to violence. In the first place, it is pertinent to emphasize the 

ways of eliminating the divergent. As Girard (1990) points out, the sacred is articulated 

to expiation, therefore, to sacrifice, to sacrificial ritual, to dominate or substitute the 

immolation of an enemy by a substitutive victim or of vengeance through rituals that 

symbolize the liberation of a repressed anger. 

According to the religious view that was dominant for centuries as regards the 

diverse or divergent, Father Antonio Vieira (2011, p. 1820), in the Fourteenth Sermon 

on the Rosary delivered in Bahia to the Brotherhood of the Blacks in 1633 claimed that 

the blacks “are a humble figure in the world and in the estimation of mankind but they 
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are the sons of the Mother of God and of God Himself”. They are the last of the sons of 

God “because that is the position given to them by the world”.  

Diversity is tolerated so long as the excluded accepts his position, especially if it 

is the last. The so-called Gentiles, who do not accept the dominant religion, according to 

Vieira, are not the children of God. The author affirms: "The Ethiopians, about whom 

the text of David spoke, are not all Blacks universally (sic!), as most of them are 

gentiles (pagans) in their own lands" (p. 184). There is no universality in this religious 

view, although they proclaim themselves "Universal" or "Catholic" (which means 

universal). Thus, it is expressed as the representation of a world, which is shared and at 

the same time not shared among those who profess a specific faith, including rituals of 

baptism or initiation, and finally also those who do not profess it. 

Religions, in this way, distinguish those, who belong to the same faith, whether 

converted or not, from those who are Gentiles, or strangers, chosen or not chosen by 

"God". The word gentile appears several times in the Bible, and may encompass the 

meanings of "nations," as of non-"God's people," not Jews, or in the view of 

Christianity, pagans. To be chosen by "God" or to be elected people means to claim a 

common belief, or to be moved by a shared Social Representation of faith, brotherhood 

of faith. Such common faith makes the identity of the "people of God" become opposed, 

whether compared to the otherness of those who do not participate in "worshipping 

fellowships." The view from inside the faith makes it possible to construct a collective 

identity of those, who believe in an organized set of principles, dogmas, justifications 

and explanations. As Labbens (1962) pointed out, already in Pascal and Montaigne, 

there can be found some considerations about organic ties between religious life and 

human life, as a whole. Religion, as a Social Representation of the world of life and 

death, is the foundation of relations with the (collective) imaginary, with the 

(generalized) other and with the world, enabling justifications for good and evil. 

Intolerance means the denial of the existence or possibility of coexistence of 

various justifications for being in the world, in an acceptance of two cultures, as 

Moscovici (2012) would affirm. The domain of belief, indeed, enables a collective 

representation to establish an order through sensations, collective language that implies 

a common sense with a mixture of different information to give meaning to existence.   

The representations of the religious order, through various models of faith, become 

socially antagonistic, when they involve disputes of power, territory and money, which 

imply herding, that is, forming a herd under the command of a pastor, who becomes a 
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recognized intermediary between "God” and the flock or herd. This idea pervades many 

religions. Consequently, the community of faith becomes the community of the same 

order; it is seen as a flock that obeys, but at the same time also recognizes itself. They 

adopt symbols or attitudes, like banners, clothes, songs and body expressions, such as 

genuflection or even haircut. 

Religion establishes a chain of communication about one's own faith, linked to 

the communication about the others’ faith, by drawing an opposed representation: one 

familiar, the other strange and alien. "Familiar" means sharing a fiduciary value of 

trustworthiness among its members (MOSCOVICI, 2012, p 57). The religious group 

can become hegemonic, namely a common Social Representation diffused by 

communication. Religions, besides the pulpits, also have their own or dominant media, 

nowadays with several television channels and edited press, with more or less economic 

dominance of schedules and audiences. 

. For Voltaire (1763), tolerance comes from a less aggressive and sweet 

relationship between men, leaving aside the fury or anger inspired by the dogmatic 

spirit and the abuse of religion. He affirms within the Weltanschauung of the Bourgeois 

Liberal Revolution that a highly institutionalized religion is no longer a religion, for its 

duty is to persuade and not to constrain (VOLTAIRE, 1763, p.89). The inquisition 

imposed a religion. Elias (1939/1973), two centuries after Voltaire, also addresses the 

civilizing process and the sociogenesis of the modern State. The modern State, 

according to Weber (1946/1979), is the one that has the exclusive use of legitimated 

violence. Revenge or vendetta of rival groups was replaced, according to Girard 

(1971/1990), by the demand presented in the courts of justice.  

However, the modern state is not impartial, favoring groups of interest of socio-

economic capital and of several types of pressure, including religious pressure in a 

correlation of forces, which have been hegemonized by a dominant “historic bloc 

(blocco storico)”. Thus, the search for legitimation forces the interests of one or several 

religions, which can become law, for example, the exemption from  taxes for temples of 

religious worship. The critique of religion according Marx and Engels, arises from its 

articulation with the dominant class (ENGELS, 1966). Marx highlights the process of 

alienation "by making a necessity in heaven become a necessity on earth” (1968, p. 54). 

For him, recognizing a Christian State or to attribute privileges to Jews, denies the 

supremacy of the citizen over the particulars, according to logics of emancipation of the 

human being without privileges (MARX, 1968). It is with the Universal Declaration of 
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Human Rights, that States can claim tolerance, since citizenship implies the same rights 

for any person, regardless of race, religion, color, sexual choice or opinion. Religious 

fundamentalisms go in the opposite direction of human rights.  

The defense of the secular State by all religions may seem a paradox, but it is 

from this perspective, that human rights are guaranteed. This is one of the principles 

that govern the Federal Republic of Brazil according to item IV of article 3 of the 1988 

Constitution: “To promote the good of all, without prejudices of origin, race, color, age 

and any other forms of discrimination”. It also points out in Article 5, Section VI: 

“Freedom of conscience and belief are inviolable, and the free exercise of religious 

worship is ensured and the protection of places of worship and their liturgies are 

guaranteed by law”. Tolerance is the simultaneous and interactive construction of 

freedom, coexistence and respect. For Sennet (2004), respect implies the consciousness 

of the other, therefore of diversity, of the different. Tolerance combines the equal 

guarantee of law and opportunity and the guarantee of the effectiveness of diversity. To 

be universal, as a human being, citizenship must be guaranteed with regards to its 

effective exercise in the diversity of beliefs, cultures, religions and their conviviality, as 

an expression of the Social Representation of human emancipation from every kind of 

fetter that makes a particularity of a group imposed as a universal or collective rule.  

 

Keywords: Tolerance. Intolerance. Religion. Citizenship. 
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MESA REDONDA 5 – ROUND TABLE 5 

Representações da Religiosidade/Espiritualidade e Formação em Saúde e 

Educação 

Representations of Religiosity/Spirituality and Training in Health and Education 

 

 

RELIGIOSIDADE DO E PARA O PROFISSIONAL EM SAÚDE NO BRASIL:  

IMPLICAÇÕES PARA A FORMAÇÃO
39

 

 

Marta Helena de Freitas 
40

 

Apesar de bastante religiosa e de abrigar significativa diversidade de religiões, a 

população brasileira cultiva um dito popular de conotação quase sagrada: “Política, 

Religião e Futebol não se discutem”. Se levado ao pé da letra, isso acaba caracterizando 

aquilo que o humorista curitibano, Rodrigo Bueno, em seus gracejos da vida cotidiana, 

chamou de “seita ideológica indiscutível: o time de futebol do partido social cristão”. 

Algo semelhante perfaz aura discursiva dos profissionais de saúde, física e mental, em 

especial psicólogos, ainda que sob a forma de não dito, calcando-se numa representação 

social bastante negativa em relação ao fenômeno religioso e suas possíveis relações com 

o psiquismo.  

Ultimamente, o tema ganha maior visibilidade nos debates, pesquisas e 

publicações da área. Entretanto, observa-se ainda enorme carência de abordagem ao 

tema no processo de formação profissional, como apontado por vários autores 

(ANCONA-LOPEZ, 2005; FREITAS, 2012; MARQUES, 2013; CAVALHEIRO; 

FALCKE, 2014) e, mais recentemente, numa pesquisa realizada por Piasson e Freitas 

(2017). Considerando-se essa realidade, temos desenvolvido pesquisas junto a 

profissionais de saúde – médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais - que 

atuam em hospitais e serviços de saúde mental, de diferentes regiões brasileiras, 

buscando investigar o modo como percebem e lidam com a religiosidade dos usuários e 

familiares no contexto de suas práticas clínicas. Tais pesquisas, de cunho qualitativo 
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fenomenológico, são conduzidas por meio de entrevistas semiestruturadas, em temas 

eixos que abordam os seguintes tópicos: dados demográficos; características dos 

serviços; se e como a religiosidade dos usuários ou familiares se faz presente na 

contexto de atuação; modos de lidar com estas manifestações; percepções acerca disso; 

percepção de possíveis relações entre religiosidade e saúde, física ou mental; vivência 

da própria religiosidade; presença ou não do tema na formação profissional; emergência 

de habilidades para lidar com ele. 

As entrevistas foram realizadas no contexto de trabalho dos profissionais - 

hospitais gerais, ambulatórios, serviços de saúde mental, CAPS – em cinco capitais 

brasileiras: Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Tocantins e São Luís. Até meados de 

2017, foram entrevistados mais de 200 profissionais com pelo menos um ano de 

experiência em hospitais ou serviços de saúde mental. As entrevistas foram gravadas, 

transcritas, revisadas e analisadas segundo perspectiva fenomenológica, buscando-se 

identificar possíveis convergências e divergências nas percepções e experiências dos 

entrevistados.  

As análises deste material ocorrem gradativamente, no âmbito de diversos 

subprojetos desenvolvidos por estudantes de iniciação científica, mestrandos e 

doutorandos que participam dos projetos em andamento, cada um deles pautando-se em 

recortes distintos, dados por determinadas temáticas abordadas nas entrevistas ou por 

grupos de profissionais específicos. Neste trabalho, focaliza-se o conjunto de dados 

obtidos até agora, centrando-se na questão apontada no título deste resumo estendido: a 

religiosidade do e para o profissional de saúde e as implicações disso para sua 

formação.  

Os profissionais foram unânimes em relatar presença constante da religiosidade 

do usuário e da família nos contextos hospitalar e de saúde mental (objetos sagrados, 

orações, fé em Deus, esperança na intervenção divina, delírios religiosos, dentre outras). 

Em geral, apontaram tanto relações positivas, diretas ou indiretas, entre a religiosidade e 

a saúde (fé promove cura em alguns casos que os medicamentos não têm mais o que 

fazer, promoção do sentido à dor e à perda, boas relações com profissionais de saúde, 

esperança, serenidade, bem-estar, etc.), como negativas, também diretas e indiretas 

(interrupções do tratamento, interferências com procedimentos médicos importantes e 

necessários, como transfusão de sangue, doação de órgãos, medicação psiquiátrica, 

incremento dos delírios religiosos, problemas espirituais afetando desenvolvimento ou 

agravamento de doenças mentais e orgânicas, ...).  
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A maior parte alegou também não tocar no assunto da religiosidade / 

espiritualidade (exceto os capelães) com usuários e pacientes, restringindo-se a ouvir o 

que estes trazem espontaneamente, mas não perguntam sobre isso, não emitem opinião, 

não reforçam e nem estimulam. Poucos deles relataram sondar, junto a seus pacientes, o 

possível papel da religiosidade como rede de apoio social ou suporte emocional. Alguns 

psicólogos disseram que eventualmente buscam gerar no paciente usuário uma reflexão 

sobre a experiência da religiosidade / espiritualidade. Algumas enfermeiras e apenas 

uma psicóloga disseram que tentam trabalhar algum elemento preventivo ou tratamento 

da doença com o usuário usando seus próprios conhecimentos ou conteúdos bíblicos 

ligados a uma religião. Alguns psicólogos disseram que usam o confronto, colocando 

limites à religiosidade quando esta afeta negativamente o tratamento. 

Todos os entrevistados afirmaram que respeitam a posição de religião do 

paciente, mas alguns relatam ter visto situações em que isso não ocorreu com colegas 

seus, especialmente na unidade de cuidados para violência sexual, onde é realizado o 

aborto legal. Outros relataram situações em que processaram, em tribunais, pais que não 

permitiram a transfusão de sangue para a criança, por motivos religiosos, depois desta 

ter ido a óbito. Uma médica relatou que busca convencer familiares que se recusam a 

autorizar a doação de órgãos de parentes com morte cerebral. Um psicólogo disse que 

ele geralmente compara os dois paradigmas, científicos e religiosos (a "Palavra de 

Deus") e permite ao usuário escolher entre ambos. 

Os profissionais assumem, na entrevista, a própria religiosidade, sendo que a 

grande maioria afirma pertencer a alguma religião e acreditar em Deus ou uma 

dimensão transcendente, independentemente da categoria profissional. Alguns são mais 

céticos e outros diferenciam espontaneamente espiritualidade e religião, tendendo a ver 

a primeira mais positivamente por não estabelecer rígidas normas de conduta ou dogmas 

que prejudicariam o bem-estar das pessoas. A maior parte alega que a religiosidade / 

espiritualidade os influencia na vida pessoal e profissional em termos de valores, bem-

estar espiritual, propiciando empatia, força e apoio para enfrentar os desafios do 

trabalho. Alguns veem inclusive o trabalho como missão concedida por Deus. Outros 

alegaram presenciar experiências "sobrenaturais" ou curas milagrosas.  

Pouquíssimos entrevistados (menos de 5%) alegaram ter tido o tema 

religiosidade e saúde abordado ao longo de sua formação e muitos deles argumentaram 

que, pelo contrário, o tema era visto como pejorativo, prejudicial e alienante 

(especialmente psicólogos e assistentes sociais). Quando perguntados sobre como 
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desenvolveram a capacidade de lidar com a questão no contexto do desempenho 

hospitalar, o que mais se ouviu foi: a) com base nas próprias experiências religiosas e 

ensinamentos familiares; b) a partir de uma síntese do que aprenderam no curso, na 

formação pessoal e religiosa e em sua própria experiência prática no contexto 

hospitalar; c) ao longo da própria experiência, com os erros e acertos; d) estudando o 

assunto como autodidata ou realizando cursos específicos e participando de eventos 

sobre o tema. 

Esta pesquisa mostrou que a religiosidade está muito presente na vida pessoal e 

profissional dos profissionais de saúde brasileiros, mas permanece simultaneamente 

íntima e desconhecida. Muitos deles disseram que era a primeira vez que estavam 

falando sobre isso no contexto hospitalar e da saúde mental. Mostrou também que, na 

ausência do treinamento profissional formal sobre como lidar com a religiosidade em 

seu contexto de trabalho, eles tentam oferecer o que aprenderam em sua própria vida 

espontânea e informal, especialmente valores religiosos ou em sua própria experiência 

prática nos contextos em que atuam. Tais resultados estão de acordo com a realidade do 

estatuto da Psicologia da Religião no Brasil. Esta, embora crescente em termos de 

pesquisa, carece de ser contemplada em nível de graduação e de treinamento formal nas 

áreas profissionais de saúde, incluindo a Psicologia. 

 

Palavras-chave: Religiosidade. Espiritualidade. Formação em Saúde. 

 

RELIGIOSITY OF AND TO THE HEALTH PROFESSIONAL IN BRAZIL: 

IMPLICATIONS FOR TRAINING
41
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In spite of being very religious and sheltering a significant diversity of religions, 

the Brazilian population cultivates a popular adage that has almost a sacred connotation: 
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“Politics, Religion and Soccer are indisputable”. If taken literally, it would characterize 

that which the Curitiban humorist, Rodrigo Bueno, in his jokes about daily life, called 

“indisputable ideological sect: the soccer team of the Christian social party”.    

Something similar makes up the discursive aura of health professionals, physical and 

mental, especially psychologists, even though in an unspoken manner, based on a very 

negative social representation as regards the religious phenomenon and its possible 

relations with the psychic.  

Recently, this topic has become more prominent in debates, researches and 

publications in the area. Nevertheless, we observe an enormous scarcity of approaches 

to the topic in the process of professional training, as pointed out by various authors 

(ANCONA-LOPEZ, 2005; FREITAS, 2012; MARQUES, 2013; CAVALHEIRO; 

FALCKE, 2014) and, more recently, in an ongoing research by Piasson and Freitas 

(2017). Considering this reality, we have been making researches with health 

professionals – doctors, psychologists, nurses, social workers – that work in hospitals 

and mental care services of different regions of Brazil, aiming to investigate the way 

they perceive and handle the religiosity of patients and their families in the context of 

their clinical practices. Such qualitative phenomenological researches are conducted by 

means of semi structured interviews, in thematic axis that addresses the following 

topics:  demographic data, characteristics of the services; whether and how the 

religiosity of the patients or their families is manifested in the context of care; ways of 

handling these manifestations; perceptions about the issue; perception of the possible 

relations between religiosity and health, physical or mental; living of one´s religiosity; 

presence of the subject or not in professional training; emergence of skills to handle it. 

The interviews were conducted at the workplace of the professionals – general 

hospitals, ambulatories, mental health services, CAPS – in five Brazilian capitals: 

Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Tocantins and São Luiz. By mid-2017, more than 

200 professionals with at least one year of experience in hospitals or mental health 

services were interviewed. The interviews were recorded, transcribed, revised and 

analyzed in accordance with the phenomenological perspective, seeking to identify 

possible convergences and divergences in the perceptions and experiences of the 

interviewees.  

The analyses of this material occurs gradually, within the framework of various 

subprojects developed by students of Scientific Initiation, master´s and doctorate degree 

students that participate in the projects underway, each of them focused on distinct 
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cutouts, from specific topics addressed in the interviews, or from groups of specific 

professionals. This work focuses on the set of data obtained till date, addressing the 

question pointed out by this extended abstract: religiosity of and to the health 

professional and its implications for his training.  

The professionals were unanimous in reporting the constant presence of the 

religiosity of the patient and of the family in hospital and mental health contexts (sacred 

objects, prayers, faith in God, hope in divine intervention, religious delirium, among 

others). In general, they reported both positive relations, direct or indirect, between 

religiosity and health (faith enhances cure in some cases where drugs have nothing more 

to do, enhances meaning in pain and loss, good relations with health professionals, 

hope, serenity, well-being, etc.),   and negative relations, also direct and indirect 

(interruptions of treatment, interference with important  medical procedures like blood 

transfusions, donation of organs, psychiatric medication, increase of religious delirium, 

spiritual problems affecting the development or worsening of organic and mental 

diseases…). 

A greater part claimed they do not touch on the question of religiosity and 

spirituality (except the chaplains) with patients, restricting themselves to hearing what 

the latter spontaneously brings up, but do not inquire about it, do not express opinions, 

neither reinforce nor stimulate. Few of them reported inquiring their patients about the 

possible role of religiosity as a supportive emotional or social network.  Some 

psychologists said they eventually seek to arouse a reflection about religious/spiritual 

experience in patients. Some nurses and only one psychologist said they tried to address 

some preventive element or treatment of the disease with the patient using their 

knowledge or bible contents related to a religion. Some psychologists said they make 

use of confrontation, placing limits to religiosity when it negatively affects treatment. 

All the interviewees affirmed that that they respect the religious position of the 

patient, but some reported having seen situations in which this did not happen with their 

colleagues, especially in the care unit for sexual violence, where legal abortion is done. 

Others reported situations where they charged to court parents who did not permit blood 

transfusion for children, for religious reasons, leading to the death of such children. A 

doctor reported that she seeks to convince the family that refuse to authorize the 

donation of organs of family relations that suffered brain death. A psychologist reported 

that he generally compares both paradigms, scientific and religious (“Word of God”) 

and permits the patient to choose between both. 
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The professionals admitted, in the interviews, their own religiosity, being that a 

great majority said they belong to some religion and believe in God or in some 

transcendent dimension, regardless of the professional category. Some are more 

skeptical and others spontaneously differentiate between spirituality and religion, with a 

tendency of evaluating the first more positively for not establishing rigid norms of 

behavior or dogmas that would be detrimental to the well-being of people. A greater 

part claims that religiosity/spirituality influences their personal and professional lives in 

terms of values, spiritual well-being, fostering empathy, energy and support to face 

work challenges. Some even see their work as a mission from God. Others alleged 

having witnessed “supernatural” experiences or miraculous cures.  

Very few interviewees (less than 5%) alleged having had the subject of 

religiosity and health addressed in the course of their training  and many of them, on the 

contrary, argued that, the subject was seen as pejorative, harmful and alienating 

(especially psychologists and social workers). When asked how they developed the skill 

of handling the question in the context of  hospital work, the most common responses 

were: a) based on personal religious experiences and family teachings; b) based on a 

synthesis of what they learned in their courses, personal and religious formation and in 

their practical experiences in hospital context; c) in the course of their experiences, with 

the hits and misses; d)  studying the subject as autodidact or doing specific courses and 

participating in events on the subject. 

This research shows that religiosity is very much present in the personal and 

professional life of Brazilian health professionals, but at the same time remains intimate 

and unknown. Many of them said it was the first time they discussed the issue in 

hospital and mental health context. It shows also that, in the absence of formal 

professional training on how to handle religiosity in their work environment, they try to 

offer what they have learned in their spontaneous and informal lives, especially 

religious values or in their practical experience in the contexts they operate. Such results 

are in consonance with the reality of the Statute of the Psychology of Religion in Brazil.   

This subject, even though on the increase in terms of research, is hardly addressed at the 

undergraduate level and formal training in the professional areas of health, including 

psychology. 

 

Keywords: Religiosity. Spiritality. Health Professional Training 
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A PSICOLOGIA E A ABORDAGEM CRISTÃ: ORIGEM, IMPACTOS E 

PERSPECTIVAS 

Vanuza Sales
43

 

Nos dias atuais têm sido observadas, de forma contundente na nossa sociedade, 

ocorrências cada vez maiores de práticas fundamentalistas. Ou seja, tem havido pouca 

ou nenhuma tolerância, por parte de alguns grupos, quanto a certos dogmas religiosos 

em detrimento de outros, bem como valores e culturas inerentes a esses, criticando e 

execrando suas representações de ritos, símbolos e credos, dentre outras práticas 

opressoras. No oriente médio, por exemplo, isto tem ocorrido no islamismo, onde um 

segmento deste tem se sobrepujado a outros, inclusive por meio da imposição de força 

física.  

No Brasil, também, alguns dogmas cristãos vêm se sobrepondo através de 

atitudes extremistas em relação a outros credos religiosos. Este contexto tem 

influenciado progressivamente a abordagem dos profissionais de psicologia, mais 

especificamente junto à área da psicologia clínica. Alguns profissionais têm aderido e 

levado aos seus consultórios abordagens terapêuticas fundadas em dogmas e crenças. 

Não obstante, observa-se que tem havido uma procura por parte da população em 

relação a este tipo de abordagem.  

Mas por que isto vem ocorrendo? Para que se possa compreender um pouco 

mais sobre este fenômeno, considera-se relevante entender como se desenvolveu a 

religião e sua trajetória. Para Leroi-Gourhan (2007), a prática mais antiga da 

humanidade relacionada à religião é o sepultamento. Há descobertas arqueológicas 

datadas de 35 mil anos AC, de ossadas com vestígios de adereços, preparação dos 

corpos, oferendas, inscrições rupestres e práticas ritualísticas indicando uma 

preocupação com a vida após a morte. No decorrer das transformações climáticas e com 

o desenvolvimento da agricultura, a vida e a morte, sempre presentes, suscitaram o 

desenvolvimento de rituais para que as colheitas fossem prósperas e os filhos nascessem 

saudáveis.  

Os seres humanos foram se adaptando de acordo com as características 

climáticas e geológicas das regiões as quais habitavam e iam se fixando; os hábitos, os 
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ritos e suas representações igualmente foram desenvolvidos neste contexto. 

Considerando que as regiões eram muito diferentes, a exemplo do Saara, no continente 

Africano, e da Sibéria, no Continente Asiático, as culturas e religiões também foram se 

estabelecendo distintamente (BEZERRA, 2010). A partir do momento em que os meios 

de transporte foram se aprimorando, facilitando as condições de mobilidade, começaram 

a ocorrer migrações de forma mais contundente e, com elas, a transmissão (ou 

imposição) das representações desses migrantes como valores, hábitos, religiões e ritos. 

Com isso, instauraram-se muitos conflitos, guerras e dominação de determinados povos 

em detrimento de outros.  

Não se pretende aqui discorrer toda a cronologia histórica do desenvolvimento 

das religiões, porém, de acordo com o tema em tela, faz-se necessário destacar o 

surgimento do cristianismo e, posteriormente, suas derivações, como o protestantismo, 

que deu origem a outras religiões, como as evangélicas. O cristianismo praticou atos de 

dominação em nome da hegemonia da igreja católica, haja vista as cruzadas, na idade 

média, e a inquisição, que se concentrou em dizimar os ritos considerados pagãos, 

dentre outras práticas. Outro foco de ação foi a perseguição a cientistas, que, a partir de 

suas descobertas, foram considerados hereges pelo fato do conhecimento produzido 

prejudicar o prestígio conquistado pelo catolicismo. Como exemplo, menciona-se o 

físico, astrônomo e matemático Galileu Galilei, que, em virtude das suas descobertas, 

foi excomungado, condenado pela inquisição e viveu em regime de prisão domiciliar até 

o final dos seus dias (FRAZÃO, 2017).  

A fim de apaziguar o relacionamento entre a ciência e religião e unificá-las, o 

filósofo René Descartes (1979), em sua obra “O discurso do método”, formula o 

pressuposto “penso, logo existo”, no qual a origem do pensamento é atribuída a Deus e 

à alma. Mais recentemente, Jeremy Carrete (2013) fala sobre a psicologia da religião 

como oriunda do século IX e propõe uma leitura desta, ressaltando a complexidade do 

tema e suas contribuições. 

Pelo exposto até então, e para compreender melhor a abordagem cristã, errônea e 

equivocadamente praticada, fica evidenciada a necessidade de um aprofundamento 

ontológico, epistemológico e a premência do entendimento das concepções de ser 

humano, bem como a análise das implicações destas e quais perspectivas elas 

possibilitam. Os modelos de conhecimento implícitos nessa “abordagem” são opostos 

àqueles apresentados pela psicologia da religião, enquanto ciência.  
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 Segundo Paiva (2007, p.101), há uma relação entre psicologia da religião e da 

saúde, ou seja, a cura pela religião e “sua eficácia em promover comportamentos 

saudáveis e restringir comportamentos nocivos”. Percebe-se, por meio dos atendimentos 

terapêuticos, que os pacientes relacionam a espiritualidade e a religião a vivências de 

“bem estar”, através dos seus preceitos como solidariedade e acolhimento. No entanto, 

além dos aspectos saudáveis, são identificados, em muitos estudos, os aspectos 

patológicos, identificando-se uma estreita relação entre algumas crenças religiosas e os 

transtornos mentais (HENNING; MORÉ, 2009).  

A partir deste contexto, faz-se indispensável destacar o posicionamento do 

Conselho de Psicologia sobre a “Psicologia Cristã” e a psicologia enquanto ciência. O 

sistema conselhos, formado pelo Conselho Federal de Psicologia e os Conselhos 

Regionais, constitui-se como uma autarquia, ligada à administração pública que, por sua 

vez, segue os preceitos da laicidade e da democracia, estabelecida pela Constituição 

Federal no Brasil. A laicidade “é uma condição para a convivência de todas as possíveis 

culturas” (BOBBIO, 1999 apud RIOS, 2017, p. 161) e, sendo assim, a psicologia como 

ciência e profissão, regulamentada por lei, possui suas atribuições, as quais os 

psicólogos precisam conhecer e nortear a sua atuação enquanto profissionais.  Destaca-

se que o não atendimento a isso incorre em sanções legais. 

A psicologia, igualmente, tem seu papel como ciência na análise do contexto da 

religião para os seres humanos, identificando as suas concepções de mundo e de 

indivíduos. A liberdade de escolha precisa ser considerada, bem como as suas 

implicações, podendo esta ser libertadora, alienante ou o que mais se apresentar. 

Portanto, a psicologia é um instrumento, uma possibilidade que propicia ao ser humano 

a compreensão e o significado da religião e da espiritualidade para si e sua comunidade 

(HENNING; MORÉ, 2009).  

Finalizando, constata-se que há profissionais que têm feito um mau uso da 

Psicologia da Religião, fazendo muito mais uma ”Psicologia Cristã”, quando, por 

exemplo, passam a tomar o transcendente como objeto de investigação e não, como 

deveria ser, investigando as práticas, sentidos e significados religiosos, que são parte da 

experiência humana e precisam ser considerados no fazer do psicólogo. Estes 

profissionais, equivocadamente, estão impondo crenças religiosas utilizando-se da 

psicologia, mas sem observar as suas premissas enquanto ciência e profissão. Sobre isto, 

nos cabe refletir a quem ou a que este tipo de prática serve? O estudo e a análise do 

comportamento humano é seara exclusiva da psicologia? Se ciência e religião são 
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diferentes, como pode haver uma psicologia da religião, conforme coloca Carrete 

(2013)? Para que a religião necessita da psicologia e sobre quais bases isto ocorre?  

Nesse sentido, a psicologia da religião, enquanto área da psicologia, pode 

contribuir para a compreensão dos aspectos psicológicos que levam a busca de uma 

religião, ou dos aspectos psicológicos relacionados ao senso religioso e suas 

decorrências subjetivas e relacionais. Sendo assim, além do posicionamento do sistema 

conselhos de psicologia, salienta-se a importância de dar especial atenção à formação 

dos profissionais de psicologia no que concerne à abordagem ética, bem como os seus 

limites frente às questões da espiritualidade e da religião. 

 

Palavras-chave: Psicologia cristã. Fundamentalismo e psicologia. Psicologia da 

religião e ciência. 

 

PSYCHOLOGY AND THE CHRISTIAN APPROACH: ORIGIN, IMPACTS 

AND PERSPECTIVES 

Vanuza Sales
44

 

Nowadays, there have been a growing number of fundamentalist practices in our 

society. That is, there has been little or no tolerance by some groups for certain religious 

dogmas over others, as well as values and cultures inherent in them, criticizing and 

executing their representations of rites, symbols and creeds, among other oppressive 

practices. In the Middle East, for example, this has occurred in Islam, where one 

segment of it has overpowered others, even by imposing physical force. 

Also in In Brazil, some Christian dogmas have been overriding through 

extremist attitudes toward other religious creeds. This context has progressively been 

influencing the approach of psychology professionals, more especially in the area of 

clinical psychology. Some practitioners have adhered to and brought to their practices 

therapeutic approaches based on dogma and belief. Nevertheless, there has been a 

demand from the population for this type of approach. 
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But why has this been happening? In order to understand a little more about this 

phenomenon, it is considered relevant to understand how religion and its trajectory have 

developed. For Leroi-Gourhan (2007), the oldest practice of humanity related to religion 

is burial. There are archaeological discoveries dating to 35,000 years BC, from bones 

with traces of props, preparation of corpses, offerings, cave inscriptions and ritual 

practices indicating a concern for life after death. In the course of climate change and 

the development of agriculture, life and death, always present, led to the development of 

rituals so that harvests would be prosperous and children would be born healthy. 

Humans were adapting according to the climatic and geological characteristics 

of the regions they were dwelling and settling; habits, rites and their representations 

were also developed in this context. Considering that the regions were very different, 

like the Sahara, in the African continent, and in Siberia, in the Asian Continent, cultures 

and religions were also established distinctly (BEZERRA, 2010). As the means of 

transportation improved, facilitating mobility conditions, migrations began to occur 

forcefully and with them, the transmission (or imposition) of the representations of 

these migrants as values, habits, religions and rites. With this, there occurred many 

conflicts, wars and domination of certain peoples to the detriment of others. 

It is not intended here to describe the entire historical chronology of the 

development of religions. However, according to the subject we intend to address, it is 

necessary to highlight the emergence of Christianity and, later, its derivations, such as 

Protestantism, which gave birth to other religions, like the evangelical ones. Christianity 

practiced acts of domination under the hegemony of the Catholic Church through the 

crusades in the Middle Ages, and the Inquisition bent on erasing rites that were 

considered pagan, among other practices. Another focus of action was the persecution 

of scientists, who, as a result of their discoveries, were considered heretics because the 

knowledge they wielded undermined the prestige of Catholicism. We have as an 

example the case of the physicist, astronomer and mathematician Galileo Galilei, who, 

because of his discoveries, was excommunicated, condemned by the Inquisition and 

lived under house arrest until the end of his days (FRAZÃO, 2017). 

In order to appease the relationship between science and religion and unify them, 

the philosopher René Descartes (1979), in his work "The discourse of method", 

formulates the presupposition "I think, therefore I am", in which the origin of thought Is 

attributed to God and the soul. More recently, Jeremy Carrete (2013) talks about the 

psychology of religion as originating from the ninth century and proposes an 
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understanding of this field of knowledge, highlighting the complexity of the subject and 

its contributions. 

From the above, and in order to better understand the Christian approach that is 

erroneously and mistakenly practiced, there is the need for an ontological, 

epistemological deepening and the urgency of understanding human conceptions, as 

well as the analysis of the implications of these and what perspectives they allow. The 

models of knowledge implicit in this approach are opposed to those presented by the 

Psychology of Religion as science. 

According to Paiva (2007, p. 101), there is a relationship between the 

psychology of religion and health psychology. That is, the cure resulting from religion 

and "its effectiveness in enhancing healthy behaviors and restraining harmful 

behaviors". It is noticed, through therapeutic care, that patients relate spirituality and 

religion to experiences of "well-being", through their precepts such as solidarity and 

acceptance. However, in addition to the healthy aspects, pathological aspects are 

identified in many studies, identifying a close relationship between some religious 

beliefs and mental disorders (HENNING; MORÉ, 2009). 

From this context, it is essential to highlight the position of the Council of 

Psychology on “Christian Psychology” and psychology as a science. The system of 

councils, formed by the Federal Council of Psychology and the Regional Councils, 

constitutes an autarchy, linked to public administration that, in turn, follows the precepts 

of secularism and democracy, established by the Federal Constitution in Brazil. 

Secularity "is a condition for the coexistence of all possible cultures" (BOBBIO, 1999 

apud RIOS, 2017, p. 161) and, thus, psychology as a science and profession, regulated 

by law, has its attributions, which psychologists need to know and guide their work as 

professionals. It should be noted that failure to comply with this incurs legal sanctions. 

Psychology, too, has its role as a science in analyzing the context of religion for 

humans, identifying its conceptions of the world and individuals. The freedom of choice 

needs to be considered, as well as its implications, and this can be liberating, alienating 

or whatever presents itself. Therefore, psychology is an instrument, a possibility that 

provides the human being with the understanding and meaning of religion and 

spirituality for himself and his community (HENNING; MORÉ, 2009). 

Finally, we find that there are professionals who have been making a bad use of 

Psychology of Religion, doing more of a “Christian Psychology”, when, for example, 

they begin to take the Transcendent as an object of investigation, and not, as it should 
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be, investigating religious practices, their meaning and significance, which are part of 

the human experience and need to be considered in the psychologist's professional 

practice. These professionals (of “Christian Psychology”), mistakenly, are imposing 

religious beliefs using psychology, without observing their premises as science and 

profession. About this, we have to reflect, to whom or to what benefit is this kind of 

practice? Is the study and analysis of human behavior exclusive to psychology? If 

science and religion are different, how can there be a psychology of religion as posed by 

CARRETE (2013)? Why does religion need psychology, and on what grounds does it 

occur?  

In this sense, the psychology of religion, while an area of psychology, can 

contribute to the understanding of the psychological aspects that lead to the search for a 

religion, or psychological aspects related to the religious sense and its subjective and 

relational consequences. Therefore, in addition to the positioning of the system of 

Councils of Psychology, it is important to pay special attention to the training of 

psychology professionals regarding the ethical approach, as well as its limits on issues 

of spirituality and religion. 

 

Keywords: Christian psychology. Fundamentalism and psychology. Psychology of 

religion and science. 
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PSICOLOGIA E RELIGIÃO, UM RECURSO PARA A SAÚDE MENTAL 

Wladimir Porreca
45

 

 

Abordar as experiências religiosas/espirituais em Psicologia é adentrar-se por 

caminhos paradoxais, extremamente complexos e instáveis, cada vez mais desafiantes. 

Principalmente, quando se depara com impasses teóricos metodológicos baseados na 

observação e experimentação, marcados tradicionalmente por concepções racionalistas 

de objetividade e neutralidade, que ofuscam os processos de sub/intersubjetividade. 

Impasses teóricos metodológicos construídos desde o século XVII, quando o 

pensamento cartesiano se instalou na cultura ocidental, promoveram os domínios das 

experimentações, da medida, da precisão, da replicação, e consequentemente, 

restringiram outras formas de saberes que tinham o domínio do sujeito, da especulação, 

da reflexão, da argumentação, dos sentimentos; campos estes dominantes nos saberes 

voltados as experiências religiosas/espirituais. Desde então, as investigações, bem 

como, a produção e aplicação do conhecimento apoiavam-se em um pensamento de 

rigorosa objetividade e, consequentemente, de neutralidade, assim, qualquer conotação 

religiosa/espiritual deveria ser desconsiderada ou ressignificada pela ciência, ou mesmo, 

restringida ao universo intimista pessoal.  

Implantou-se, paulatinamente, a separação entre o sujeito do conhecimento, isto 

é, aquele que conhece, e o objeto do conhecimento. Coube à ciência atingir o 

conhecimento do objeto, do mundo, o conhecimento rigoroso e objetivo da natureza. 

Assim, desde então, a ciência tradicional, baseada na biologia e na física, com seu 

paradigma de rigorosa objetividade, não tinha lugar para o sujeito, e consequentemente, 

nem para a sua dimensão religiosa/espiritual, que deveria se eclipsar para deixar falar o 

objeto.  (VASCONCELLOS, 2002). 

A racionalidade como o único instrumento para a produção de conhecimento, 

baseada na observação e experimentação realizadas com o máximo de neutralidade, 

influenciou o processo histórico e epistemológico de construção do saber psicológico, 

em especial quando a Psicologia se aproximou da física e da biologia para ser 

reconhecida como ciência. Ao se aproximar da ciência tradicional, o saber psicológico 
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assumiu o esvaziamento do teor qualitativo e antropológico da subjetividade e, 

consequentemente, o da intersubjetividade. 

O sujeito e os processos de sub/intersubjetividade foram ofuscados como centro 

da Psicologia, perdendo assim, a visão da complexidade da pessoa humana e do mundo 

e, condicionando, gradativamente, o saber psicológico a se tornar separado em 

diferentes dicotomias, processos sub/intersubjetivos como emoções, vontade e 

linguagem, passam a ser entendidos por noções universalis (NEUBERN, 2014). 

Separado pela ciência em diferentes dicotomias e tendo sido marginalizado o 

sujeito e os processos de sub/intersubjetividade, o saber psicológico e a formação 

acadêmico do psicólogo reduziram, quando não distorceram, ou ainda, combateram, 

histórica e culturalmente, o caráter psicológico das experiências religiosas/espirituais. 

Muitas vezes, renegadas a um segundo plano ou interpretadas como um aspecto menos 

importante da personalidade da pessoa. Não foi incomum conceber a 

religião/espiritualidade e a busca pelo transcendente como uma fraqueza, uma patologia, 

ou mesmo, um mecanismo de defesa, a fim de se compensar uma falta física e real 

(ANCONA-LOPEZ, 2008). 

Entretanto, a quase hegemonia do modelo de ciência tradicional motivou 

questionamentos sobre a complexidade da pessoa que faz ciência e sobre a influência do 

contexto científico. Perguntas como: “quem observa”, “de onde observa”, “como 

conhecemos” e outras, evidenciaram cientificamente a impossibilidade da objetividade, 

e trouxeram o sujeito do conhecimento de volta para o âmbito da ciência, permitindo 

considerar a constituição do processo de sub/intersubjetividade da pessoa humana, 

expressa em valores, sentimentos, crenças e formas de ser e agir, como condição 

integrante da construção do saber científico.    

Com a consideração e valorização do sujeito e dos processos de sub/ 

intersubjetividade, abriu-se um fecundo campo tanto de revisão dos conceitos de ciência 

para o saber psicológico, quanto para a formação acadêmica dos psicólogos, 

propiciando espaços para as experiências religiosas/espirituais como parte integrante do 

sujeito, permitindo inclusive uma releitura histórica cultural. 

As experiências religiosas/espirituais fazem parte, não somente do sujeito, mas 

também do universo cultural e social onde ele esta inserido, sendo um tema 

frequentemente presente, e de grande influência, no cotidiano das pessoas. Por exemplo, 

elas integram a vida pessoal, social e política da população brasileira. Cerca de 85% dos 

brasileiros (as) se declararam cristãos, ou seja, 166 milhões de pessoas se declararam 
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católicas ou evangélicas no Censo do IBGE (2010). Observa-se que as experiências 

religiosas/espirituais são significativas e seria impossível não as considerar como uma 

dimensão importante da existência humana, em especial no Brasil. 

O saber psicológico, bem como, a preparação acadêmica dos graduandos, 

seguem o mesmo itinerário histórico-cultural, e passam a considerar as experiências 

religiosas/espirituais do sujeito como imprescindível para o pensar e o agir do 

psicólogo. Renasce a necessidade premente de que tanto a pesquisa como a prática e a 

formação profissional em Psicologia no Brasil inclua em suas agendas o saber das 

experiências religiosas/espirituais, enquanto fenômeno humano presente na vida dos 

brasileiros, que ainda oscilam entre sua afirmação, indiferença ou negação (FREITAS; 

PIASSON, 2017). 

Com olhar voltado para o sujeito e seus processos complexos de 

sub/intersubjetividade, as experiências religiosas/espirituais deixaram de ser 

compreendidas como fonte de patologia pela Psicologia, ou mesmo reduzidas às 

explicações psicológicas, e passaram então a ser utilizadas como um fecundo recurso 

terapêutico que pode promover a saúde mental. De fato, as experiências 

religiosas/espirituais têm sido consideradas uma estratégia positiva e saudável para o 

sujeito interpretar e enfrentar limites e sofrimentos, seja por efeito preventivo ou para o 

manejo de situações estressoras (PERES; SIMÃO; NASELLO, 2007). 

A preocupação em promover o diálogo e a integração entre os saberes 

psicológicos e religioso/espiritual evidenciou várias dificuldades pessoais, acadêmicas e 

profissionais entre os graduandos em psicologia. Entre elas, a partir das minhas 

observações na docência em Psicologia e Religião com graduandos em Psicologia, pude 

observar o pouco contato que eles tinham com estudos de Psicologia e Religião, que 

lhes oferecessem uma abordagem de suporte teórico metodológico, que considerasse as 

experiências religiosas/espirituais integrantes nos processos de sub/intersubjetividade. 

Até mesmo para avaliar se as experiências religiosas/espirituais estavam contribuindo 

ou não para a saúde mental da pessoa humana. Outra dificuldade  que constatada está 

relacionada a tendência das experiências religiosas/espirituais serem consideradas a 

partir de uma dimensão de singularidade da ciência tradicional. O graduando em 

Psicologia tinha dificuldades em lidar com suas experiências religiosas/espirituais 

pessoais e familiares, seja por não estarem integradas e elaboradas nele mesmo, seja por 

ter aprendido a ser neutro, limitando e/ou condicionando o seu futuro trabalho 

ético/profissional. 
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A disciplina Psicologia e Religião pode ser um recurso para colaborar com os 

graduandos em Psicologia, na compreensão das interfaces da Psicologia e da 

Religião/Espiritualidade e na relação entre os seus saberes, principalmente quando essa 

disciplina se propõe a promover ensino, pesquisa e extensão acadêmico-científicos 

sobre a relação entre Psicologia e as experiências religiosas/espirituais.  

Esta disciplina em questão não tem preocupação, nem interesse em saber da 

existência ou não de Deus, mas sim como a pessoa crente é, no significado e na 

intencionalidade que se apresentam em suas experiências religiosas/espirituais, e como 

essas podem favorecer, ou não, a saúde mental dela. Ela  também não pretende formular 

uma teoria sobre a essência da religião/espiritualidade sua origem, ou mesmo sua 

verdade. Ao contrário, ela pretende como uma ciência empírica que tem por objeto um 

fenômeno concreto, observável: o ser humano no seu contexto sociocultural espiritual. 

A disciplina move-se pela observação e constatação do quê, em que contexto e como as 

pessoas se referem à(s) religião(ões)/espiritualidade(s) (ALETTI, 2012; VERGOTE, 

2012). 

O recurso oferecido pela disciplina Psicologia e Religião é ofertado na 

Universidade de Brasília, no Departamento de Psicologia Clínica, há mais de 10 anos. É 

uma disciplina que procura abordar as questões históricas, conceituais e epistemológicas 

do estudo psicológico da Religião e Espiritualidade. Ela busca promover um estudo da 

experiência religiosa enquanto processo específico, sub/intersubjetivo e complexo, que 

leva em conta a complexidade das influências culturais, sociais e institucionais na 

vivência religiosa, e o impacto da religião sobre os processos de sub/intersubjetividade. 

Por fim, auxilia o graduando na relação da religião com a prática clínica, dilemas 

pessoais e éticos e o próprio papel do psicólogo. 

 

Palavras-chave: Psicologia. Experiências religiosas/espirituais. Psicologia e Religião. 
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PSYCHOLOGY AND RELIGION, A RESOURCE FOR MENTAL 

HEALTH 

Wladimir Porreca
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Addressing religious/spiritual experiences in Psychology is to enter in paradoxical 

paths, extremely complex and unstable, more and more challenging. This is the case 

especially when we come across theoretic-methodological impasses based on 

observation and experimentation, marked traditionally by rationalistic concepts of 

objectivity and neutrality that obfuscate the processes of sub/intersubjectivity. 

Theoretic-methodological impasses constructed since the XVII century, when 

the Cartesian thought became part of the western culture, advancing the domain of 

experimentation, measurement , precision, replication and consequences, restricting 

other forms of Knowledge in the domain of the individual, speculation, reflection, 

argumentation and sentiments; these fields being dominant in knowledge about 

religious/spiritual experiences. Since then, researches as well as the production and 

application of knowledge were based on a framework of  rigorous objectivity 

and, consequently, of neutrality; in this way, any religious I spiritual connotation 

should not be considered or re-signified by science, in other words, restricted to the 

personal, intimate sphere.  

The separation between the subject of knowledge, that is, he who knows, and the 

object of knowledge, was gradually implanted. It became the duty of science to obtain 

the knowledge of the object, the world, the rigorous and objective knowledge of 

nature.Thus, since then, traditional science based on biology and physics, a n d  it’s 

paradigm of rigorous objectivity, did not consider the individual and consequently, 

his religious/spiritual dimension, that should be eclipsed and give way to the object 

(VASCONCELLOS, 2002). 

Rationality as the only instrument for the production of knowledge, based on 

observation and experimentation, carried out with maximum neutrality, influenced the 

historical and epistemological process o f  the construction of the psychological 

knowledge, especially, when psychology approached physics and biology in order to 

be recognized as science. Upon this approach with traditional science, psychological 
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knowledge was drained of its qualitative and anthropological character of subjectivity 

and, consequently, of intersubjectivity.   

The individual and the processes of subI intersubjectivity were obfuscated as the 

center of Psychology, thus losing the vision of the complexity of the human person and 

the world, gradually conditioning psychological knowledge to become separated in 

different dichotomies, sub/intersubjectives processes like emotions, will and language, 

came to be known as universalis notions (NEUBERN, 2014). 

Separated by science in different dichotomies, the individual and the 

sub/intersubjective processes being marginalized, psychological knowledge and the 

academic formation of the psychologist reduced, when they did not altogether distort, or 

still, historically and culturally challenge the psychological character of 

religious/spiritual experiences. These experiences are often relegated to a second level 

or considered a less important aspect of the personality of the person. It was not 

uncommon to imagine the religious/spiritual experiences and the search for the 

transcendent as a weakness, a pathology, or even a defense mechanism, to make up for a 

real and physical loss  (ANCONA-LOPEZ, 2008). 

Meanwhile, the quasi-hegemony of the traditional science model motivated 

questions about the complexity of the person that does science and a b o u t  the 

influence of the scientific context. Questions like: "who observes", “from where does 

he observe", "how do we know" and others, scientifically made evident the 

impossibility of objectivity and brought the subject of knowledge back to the domain of 

science, making it possible to address the constitution of the process of subIintersubjectivity 

of the human person, expressed in values, sentiments, beliefs and ways of being and 

acting, as an integrating condition of the construction of scientific knowledge. 

With the consideration and valorization of the individual and the processes of 

subIinter-subjectivity, a fertile field was opened both for the reviewing of the concepts of 

science for psychological knowledge and for the academic training of psychologists, 

offering spaces for the religious/spiritual experiences as an integral part of the individual 

and also permitting an historical-cultural evaluation. 

The religious/spiritual experiences are part, not only of the individual, but also 

of the social and cultural universe where he is immersed, being a subject 

frequently present and of great influence in the daily life of people. For example, 

these experiences are an integral part of the personal, social and political life of the 

Brazilian population. About 85% of Brazilians declare themselves as Christians, that 
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is, 166 million people declare themselves as Catholics or Evangelicals, in the 

census of IBGE (2010). We observe that religious/spiritual experiences are significant and it 

would be impossible not to consider them as an important dimension of human 

existence, especially in Brazil. 

Psychological knowledge, as well as, the academic preparation of 

undergraduates, follow the same historical-cultural itinerary, and begin to consider the 

religious/spiritual experiences of the individual as indispensable for the thinking and 

the behavior of the psychologist. Reemerges the urgent necessity that both in research, 

practice and the professional training in psychology in Brazil, the knowledge of the 

religious/spiritual experiences should be part of the agenda as a human phenomenon 

present in the life of Brazilians who still oscillate between its affirmation, indifference 

or negation (FREITAS; PIASSON, 2017). 

Focusing on the individual and his complex processes of sub/intersubjectivity, 

religious/spiritual experiences are no longer understood as source of pathology by 

psychology, or being reduced to psychological explanations. They are now used as a 

resourceful therapeutic instrument that can foster mental health. As a matter of fact, 

religious/spiritual experiences have been considered a positive and healthy strategy for 

the individual to give meaning to and face suffering and extreme situations, either by 

way of prevention or for the handling of stressful situations (PERES; SIMAO; 

NASELLO, 2007). 

The concern in fostering dialogue and integration between psychological 

knowledge and religious/spiritual knowledge has brought up many personal, academic 

and professional difficulties among psychology undergraduates. Among these 

difficulties, from my observations in the teaching of Psychology and Religion with 

psychology undergraduates, these students had little contact with studies in psychology 

and religion that would give them a theoretic-methodological base to consider the 

religious/spiritual experiences as integral in the sub/intersubjective processes. Also, to 

evaluate whether the religious/spiritual experiences do contribute or not to the mental 

health of the human person. Another difficulty that was observed has to do with the 

tendency of the religious/spiritual experiences being considered from a dimension of 

singularity of traditional science. The psychology undergraduate had difficulties dealing 

with his personal family religious/spiritual experiences, either because he has learned to 

be neutral, limiting and/or conditioning his future ethical/professional work.  
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The discipline Psychology and Religion can be an instrument to help psychology 

undergraduates in the understanding of the interfaces of psychology and of 

Religion/Spirituality and the relationship between, especially when the discipline 

proposes to foster teaching, research and academic-scientific extension about the 

relation between Psychology and religious/spiritual experiences. 

This discipline in question has not the concern, or the interest in knowing about 

the existence of God or not, but rather, how the person that believes, in the meaning and 

intentionality that appear in his religious/spiritual experiences, how these experiences 

can be of help or not to his mental health. The discipline does not as well intend to 

formulate a theory about the essence of religion/spirituality, its origin, or its truth. On 

the contrary, it intends, as an empirical science that has as its object a concrete 

phenomenon, observable: the human being in his spiritual socio-cultural context. The 

discipline is instigated by the observation of what, in which context, and how people 

refer to religion(s)/spirituality(ies) (ALETTI, 2012; VERGOTE, 2012). 

The instrument offered by the discipline Psychology and Religion is available at 

the University of Brasília, in the Clinical Psychology department for more than 10 

years. It is a discipline that that seeks to address historical, conceptual and 

epistemological questions of the psychological study of Religion and Spirituality. It 

seeks to promote a study of the religious experiences as a specific process, 

sub/intersubjective and complex, that has in mind the complexity of cultural, social and 

institutional influences on religious experience, and the impact of religion on the 

processes of sub/intersubjectivity. Finally, it helps the undergraduate in the relationship 

of religion with clinical practice, personal and ethical dilemmas and the role of the 

psychologist. 

 

Keywords: Psychology. Religious/spiritual experiences. Psychology and Religion. 

Mental health. 
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PSICOTERAPIA E ESPIRITUALIDADE: UMA PROPOSTA PARA A CLÍNICA 

Aline Campos
47

 

 

Algumas abordagens da psicologia descrevem o ser humano como uma 

totalidade que engloba diversas dimensões: corporal, emocional, cognitiva, social e 

espiritual (GINGER; GINGER, 1995). Este último aspecto, o espiritual, tem sido 

considerado de grande relevância para o viver humano desde os primórdios de nossa 

história e, em muitas culturas, tem se manifestado através de expressões pessoais, 

grupais, religiosas e filosóficas (PINTO, 2009). Holanda (2004) cita que a 

espiritualidade, enquanto fenômeno humano, já foi tema para estudos de filósofos e 

pensadores das mais diversas áreas. 

Considerando a prevalência e a importância da dimensão espiritual na vida das 

pessoas, constatamos que a mesma também se encontra presente na clínica 

psicoterápica, através de temas abordados diretamente por nossos clientes, ou mesmo 

nos processos e nas relações que acontecem no encontro terapêutico. É possível 

observar que os clientes querem falar de suas vidas espirituais e de sua religiosidade, 

querem discutir as dificuldades que se apresentam nesta área ou sobre as conexões da 

mesma com outros temas do seu viver (CAMPOS; RIBEIRO, 2017).  

O psicoterapeuta também tem sua vida espiritual e precisa saber como lidar com 

as questões e crenças dos clientes sem que sejam contaminadas pelas suas. Além disso, 

precisa estar instrumentalizado para abordar essas questões, não só para acolher o 

cliente como para oferecer métodos adequados para trabalhar esta dimensão humana. 

No próprio encontro terapêutico, a dimensão do sagrado também se manifesta, e o 

terapeuta precisa saber reconhecê-la (CAMPOS; RIBEIRO, 2017). 
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Este trabalho partiu da observação de que, muitas vezes, na clínica, a dimensão 

espiritual se apresenta como fator de cura. E, também, da consideração de que, se por 

um lado tem havido um crescimento geral do estudo deste tema (PERES; SIMÃO; 

NASELLO, 2007), por outro, ainda há limites na inclusão do mesmo em estudos 

clínicos e um encontro com resistências (PINTO, 2009). Por isso, a grande relevância 

de se abordar a temática aqui proposta. 

O objetivo desse trabalho será descrever de que modo o processo 

psicoterapêutico pode ser beneficiado com a inclusão de conteúdos de espiritualidade 

durante o atendimento, como discutido por Campos e Ribeiro (2017) em uma revisão de 

literatura sobre o tema. Nesta pesquisa, os autores encontraram quatro eixos temáticos: 

(a) os modos como a espiritualidade manifesta-se na clínica; (b) os recursos e métodos 

da espiritualidade utilizados pelo psicoterapeuta com seus clientes; (c) o impacto da 

prática espiritual do psicoterapeuta sobre o processo de ajuda ao cliente; (d) as questões 

éticas e de formação de terapeutas para lidarem com o tema.  

Em relação a como o tema se manifesta na clínica, Hofmann e Wallach (2011), 

constataram que 70% dos clientes consideram-se espirituais ou religiosos e querem falar 

sobre isso em terapia. As queixas gerais trazidas pelos clientes podem ter relação com, 

ou evocar, questões espirituais. Ao questionar as crenças gerais de um cliente, o 

terapeuta pode acessar valores espirituais e religiosos a elas associadas, por isso, é 

importante que esse profissional também fique atento a contextos religiosos no qual o 

cliente está inserido, pois estes podem ajudá-lo na compreensão de suas dificuldades. 

Na clínica também surgem os chamados “momentos sagrados”, que são breves 

experiências de encontro entre clientes e terapeutas, que evocam as qualidades de 

transcendência, sentimento último, falta de fronteiras, interconexão e sentimentos 

espirituais. Estes momentos favorecem a aliança terapêutica e o progresso do trabalho 

(LOMAX; KRIPAL; PARGAMENT, 2011). 

No que diz respeito ao uso de recursos e estratégias clínicas vinculadas à 

espiritualidade no setting terapêutico, é importante, segundo Post e Wade (2009), que os 

psicoterapeutas, antes de qualquer uso, avaliem as necessidades e opiniões dos clientes 

sobre suas vivências espirituais e de religiosidade, devendo também, sempre pedir o 

consentimento de seus clientes antes de usarem intervenções espirituais, como orar 

durante a sessão. Esses profissionais podem pedir aos clientes que avaliem a relação 

entre suas queixas clínicas e suas vivências espirituais; permitir aos clientes que falem 

sobre suas crenças e deem sentido às próprias experiências espirituais, para então 
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alinharem o tratamento aos valores do cliente; podem facilitar o uso das crenças e 

atividades espirituais dos clientes como soluções para problemas clínicos. Por fim, 

precisam respeitar as crenças espirituais e religiosas dos clientes, questionar não as 

crenças, mas o mau uso que fazem delas.  

Há muitos recursos oriundos da espiritualidade que são aplicados por 

psicoterapeutas em sua prática clínica e que já foram validados por diversas pesquisas 

(CAMPOS; RIBEIRO, 2017). A mais conhecida e estudada é a prática da meditação, 

especialmente na forma de mindfulness. Outros recursos em uso são a oração e a prece, 

discussão de textos sagrados e escrituras, o uso de recursos visuais e de fantasia, 

encontros na Natureza, o incentivo para busca de suporte na comunidade espiritual. No 

entanto, cabe salientar que todas essas práticas precisam ser desenvolvidas com respeito 

às crenças dos clientes e com sua permissão, sem esquecer que o psicólogo não pode 

impô-las, mas sim, usá-las se emergirem como demanda trazida pelo próprio cliente.  

Quando se pensa na espiritualidade dos próprios terapeutas, é importante 

salientar que estes devem ficar atentos a questões de contratransferência e julgamento 

no atendimento psicoterapêutico. Pesquisas indicaram que o fato do terapeuta se sentir 

confortável com temas da espiritualidade facilita ao cliente expressá-los em seu discurso 

(HOFMANN; WALLACH, 2011). Terapeutas que praticam a meditação também 

desenvolvem recursos clínicos como a presença, a atenção plena, o não julgamento, 

resiliência, o que pode ajudá-los em suas práticas (GILL et al., 2015).  

A inclusão de temas da espiritualidade em processos clínicos pode favorecer o 

processo terapêutico, desde que estejam pautados em questões éticas, como o respeito 

pelas crenças dos clientes e a não doutrinação dos mesmos. Um ponto muito importante 

da ética é a formação dos terapeutas para o acolhimento da espiritualidade.  

A partir do exposto, foi possível observar que: 

• Pesquisas contemporâneas têm cada vez mais comprovado a relevância de 

uma abertura a temas da espiritualidade na clínica. 

• O terapeuta, além de conhecer e confirmar as crenças de seus clientes, para 

usá-las em benefício do processo de terapia, precisa também, às vezes, 

questionar o uso que fazem delas, sempre respeitosamente.  

• A prática espiritual pessoal do psicoterapeuta pode ajudá-lo a estar mais 

disponível à discussão desses temas com seu cliente e a desenvolver 

habilidades essenciais à prática clínica. 

• É importante que os terapeutas sejam treinados para lidar com a 

espiritualidade do cliente, considerando que essa é uma dimensão que faz 

parte da integralidade do sujeito.  
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PSYCHOTHERAPY AND SPIRITUALITY: A PROPOSAL FOR CLINICAL 

PRACTICE 

Aline Ferreira Campos
48

 

 

Some approaches in psychology describe the human being as a totality 

composed of various dimensions: physical, emotional, cognitive, social and spiritual 

(GINGER; GINGER, 1995). This last aspect, the spiritual, has been considered as very 

relevant for human life since the beginning of our civilization, and in many cultures has 

been manifested through personal, group, religious and philosophical expressions 

(PINTO, 2009). Holanda (2004) affirms that spirituality, as a human phenomenon, has 

been the subject of studies of philosophers and thinkers of various fields of knowledge. 

Considering the prevalence and the importance of spirituality in people’s lives, 

we have verified its presence in the processes of psychotherapy through questions raised 

by clients, or in the processes and relations that occur in the therapeutic encounter.  It is 

possible to observe that clients want to discuss their spiritual lives and their religiosity; 

they want to discuss the difficulties that arise in this area or about the connections of 

this area with other questions of life (CAMPOS; RIBEIRO, 2017).  

The psychotherapist has his spiritual life also and needs to know how to handle 

the questions and beliefs of his clients without biases. Besides, therapists need to be 

well prepared to deal with spiritual questions, not only to respect their clients but also to 

offer adequate methods to work with this dimension. In the therapeutic encounter, the 

dimension of the sacred also manifests itself, and the therapist needs to recognize it 

(CAMPOS; RIBEIRO, 2017).  
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This paper starts off from the observation that, many times, in clinical practice, 

the spiritual dimension is an important factor to treatment. It also considers that, on the 

one hand, there has been a considerate increase in the study of the subject (PERES; 

SIMÃO; NASELLO, 2007), while there are still resistances to its inclusion in clinical 

studies (PINTO, 2009). Therefore, there is a great necessity to address the topic of this 

paper. 

Our goal is to describe how the psychotherapeutic process can benefit from the 

inclusion of questions of spirituality in clinical care as discussed by Campos and 

Ribeiro (2017) in their literature review on the subject. In their study, the authors found 

four thematic axles: (a) How spirituality appears in clinical practice; (b) The resources 

and methods of spirituality applied by psychotherapists with their clients; (c) How the 

psychotherapist’s own spiritual practice impacts on the process of care with his or her 

clients; (d) Matters of ethics and training of therapists to handle the subject. 

Regarding how the theme manifests in clinical practice, Hofmann and Wallach 

(2011) found out that 70% of clients consider themselves as spiritual or religious and 

want to talk about it in therapy. The complaints generally brought by clients can be 

related to, or evoke, spiritual questions. While questioning the beliefs of a client, 

therapists may access spiritual and religious values associated to them. Therefore, it is 

important that the therapist be attentive to the religious contexts, in which the client is 

immersed, because this can help him understand the difficulties of his clients. 

In clinical practice, there arise what we call “sacred moments”, that are brief 

experiences of encounter between clients and therapists which evoke the qualities of 

transcendence, ultimate feeling, boundlessness, interconnection and spiritual feelings 

(LOMAX; KRIPAL; PARGAMENT, 2011). These moments enhance the therapeutic 

alliance and favor the success of the treatment.   

Regarding the use of spiritual resources and strategies in psychotherapy, it is 

important that therapists evaluate the needs and opinions of their clients about 

experiences with spirituality and religiosity (POST; WADE, 2009). Psychotherapists 

must ask permission before applying any spiritual intervention like prayer. They can ask 

clients to evaluate the relation between their complaints and their spiritual experiences; 

they may ask clients to talk about their beliefs and spiritual experiences and give 

meaning to them in order to tune the treatment to the client’s; they can use the spiritual 

beliefs and practices of the clients as clinical solutions. Finally, they need to respect the 
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spiritual beliefs of their clients. They should not question the client’s beliefs but only 

the dysfunctional use made of the beliefs.   

There are many resources from spirituality, applied by psychotherapists in their 

clinical practice that have been validated in scientific studies (CAMPOS; RIBEIRO, 

2017). The best known and studied is the practice of meditation, especially in the form 

of mindfulness. Other resources are prayer, discussion of sacred texts and scriptures, use 

of visual resources and phantasy, contact with Nature, the incentive of seeking support 

in the spiritual community. However we must emphasize that all of these practices need 

to be carried out respecting the beliefs of the client and with his permission, mindful 

that the psychologist may not impose but rather use them when they arise as a question 

brought up by the client. 

In relation to the spirituality of the therapists, it is important to emphasize that 

they need to be attentive to questions of countertransference and judgement in 

psychotherapy. Researches have indicated that when the therapist is comfortable with 

spiritual themes, their clients feel at ease to express them (HOFMANN; WALLACH, 

2011). Therapists that practice meditation also develop clinical resources like presence, 

mindfulness, non-judgement, resilience, which can help them in their clinical practice 

(GILL et al., 2015). 

The inclusion of questions of spirituality in clinical processes can be beneficial 

to the therapeutic process, provided they are based on ethical considerations like respect 

to the beliefs of clients and the avoidance of indoctrination. A very important ethical 

question is the training of therapists to respect spirituality in clinical care. 

 From the foregoing, it was possible to observe that:  

 Contemporary researches have been confirming more and more, the relevance of 

openness to questions of spirituality in clinical practice. 

 Therapists, besides knowing and qualifying the beliefs of clients, using them in 

benefit of the therapeutic process, also need, at times, to question the use they 

make of them, always in a respectful way. 

 The spiritual practice of the therapist may help him or her to be more available 

to the discussion of these questions with their clients, and to develop essential 

skills and competencies necessary for clinical practice.  
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 It is important that therapists receive appropriate training to handle the 

spirituality of their clients, bearing in mind that this is a dimension that is part of 

the integrality of the individual. 

 

Keywords: Spirituality. Psychotherapy. Religiousness. 
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PROMESSA, SAÚDE MENTAL E EFICÁCIA SIMBÓLICA 

Hellen Fonseca de Sousa da Costa Vale
49

 

 

Questões relacionadas à promessa fazem parte do universo humano desde 

tempos remotos. A Bíblia Sagrada, um dos livros atuais mais antigos do mundo, relata 

que a promessa feita por Deus ao povo de Israel sustentou o destino desse povo por 

cerca de 430 anos. Assim, Deus levantou Moisés como líder que libertaria o povo da 

servidão do Egito e o conduziria por quarenta anos de sofrimento, do deserto à terra 

prometida. (BIBLÍA, Êxodo,12: 40-41).  

De um sentido macro a um sentido micro, a promessa faz parte de nossa vida e 

do nosso pertencimento à civilização, assim como faz parte das nossas relações mais 

íntimas e corriqueiras. Entendemos com Strauss (1908/1982), Freud (1923/2012) e 

Nietzsche (2002) que a promessa monta as culturas, os ideais humanos, as religiões e 

perpassa nossas relações diárias desde o nascimento. Ela está em íntima ligação com os 

escritos bíblicos, assim como está presente particularmente no caminhar de cada um.  

Se pensarmos no contexto psicoterápico, pode-se dizer, assim como Freud, que 

prometer é condição sine qua non para o estabelecimento de uma vinculação de sucesso. 

Para Freud o tratamento só pode se realizar se o contrato for estabelecido e aceito em 

ato. Mas, explicita que não se trata de um contrato qualquer, 

 
[...] fazemos um pacto um com o outro. O Eu enfermo nos 

PROMETE a mais absoluta sinceridade, isto é, PROMETE colocar à nossa 

disposição todo o material que a sua autopercepção lhe fornece; garantimos 

ao paciente a mais estrita discrição e colocamos a seu serviço a nossa 

experiência em interpretar material influenciado pelo inconsciente. [...] esse 

pacto constitui a situação analítica. (FREUD 1938/1940, p.188) 

 

O Pai da Psicanálise dava extrema importância ao ato de prometer. Outro 

exemplo disso, é quando ele anuncia a regra da associação livre, uma fala de Freud 

(1938/1940, p.188) que vale per se: “Fazemo-lo comprometer-se a obedecer a regra 

fundamental da análise, que dali em diante deverá dirigir o seu comportamento para 

conosco”.   

“Fazemo-lo comprometer-se” a obedecer às regras, ou seja, mesmo que o 

paciente venha desobedecer às regras, há uma promessa que continua vigente. A 
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promessa vai além do cumprimento das normas contratuais. Ela sustenta o processo 

mesmo no caso de desvios. Tal fato fica explícito nos relatos de Freud (1909) sobre o 

tratamento de seu paciente Ernst Lanzer. Na obra, Freud relata que o paciente tenta se 

furtar a associar livremente, quando resiste falar sobre o fato da tortura anal. Mesmo 

com a tentativa do paciente de desvirtuar o que havia sido acordado previamente, 

Lanzer direcionado por Freud, não cede às exigências da resistência, mantém a sua 

promessa e se permite contar seu segredo (MIRANDA, 2001). 

A promessa é o esteio do dever ser e dos ideais. Ela sustenta o futuro através de 

atos no presente. Um belo exemplo disso são as renúncias feitas por pessoas que estão 

engajadas em alguma religião, ao renunciarem prazeres da carne no aqui e agora em 

prol de ganhos futuros para o espírito.  

As promessas estão na cultura e servem de sustentação para o contrato social. 

Isso só acontece por que elas são maiores do que as interdições, Strauss (1908/1982). 

Neste sentido, o objetivo deste texto é reiterar a importância que a promessa carrega 

para a saúde mental na clínica psicológica.  Acreditamos que ela é um ato efetivo que 

deveria ser privilegiado no fazer dos clínicos.  

Aqui, faz-se necessária a distinção entre a substantivação da palavra promessa e 

a ação que o verbo prometer contém em si. O substantivo promessa implica uma 

substantivação e a não necessidade de um “Eu proferi-lo” para que possa se efetivar 

como tal. Fica somente no plano gramatical e não pode ser tido como um ato 

performativo. Já o verbo prometer implica em sua etimologia a afirmação verbal ou por 

escrita de uma pessoa social. Saímos da ordem da substantivação e vamos para a ordem 

da ação performática.  

O prometer já estava engajado nas curas praticadas antes mesmo da existência 

de teorias científicas. Mesmo hoje, religiosos prometem algo que nenhuma teoria 

científica pode prometer, a vida após a morte, o milagre, a salvação. Tais promessas tem 

como resposta a esperança. Assim como os religiosos, nós clínicos não podemos de 

forma alguma tirar a esperança daqueles que nos procuram. Sabemos que o suicídio é a 

grande resposta à falência da esperança. Perde-se a esperança, as sublimações são 

desconstruídas e o desespero se instala. A promessa mútua, aqui entendida como um 

compromisso, pode manter acesa a última fagulha de esperança.  

Vemos atualmente uma desqualificação de atos promissivos e de ritos que 

contém implicitamente uma promessa, levando a uma falta de esperança, que gera um 
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ciclo vicioso/sintomático, entre o tédio ou gozo, custe o que custar, podendo levar a 

reações psicopatológicas graves.  

Sabemos que aquilo que se promete tem íntima relação com aquilo que 

idealizamos. Entender sobre promessa em psicoterapia nos ajuda a entender sobre o 

ideal dos sujeitos envolvidos. Aqueles que estão com o ideal suprimido pela falta de 

esperança ou por sintomatologias que os impedem de continuar o caminho da vida, têm 

dificuldades para prometer e, consequentemente, dificuldades em dar seguimento à 

psicoterapia.  

Padres, pastores e líderes religiosos cristãos, respaldados por uma crença, 

prometem a vida eterna, potencializando assim a esperança em vida. Mas, a nós 

terapeutas, não nos cabe tal promessa. Promessas em demasia e sem ideal beiram as 

práticas charlatanistas. Então como qualificar e potencializar a esperança na clínica? 

Devemos prometer alguma coisa no início do tratamento? O contrato terapêutico deve 

conter uma promessa? Se sim, o que podemos prometer? 

Na tentativa de contemplar os questionamentos acima, procedemos com um 

estudo acerca da promessa em sua íntima relação com a desistência em início de 

psicoterapia com adolescentes. No intuito de investigar se os adolescentes prometiam, 

acabamos descobrindo que os terapeutas – que eram neófitos e, provavelmente, ainda 

inseguros – além de não prometerem, acabavam não conseguindo estabelecer o vínculo 

com os adolescentes que consequentemente abandonavam a terapia, antes que o 

compromisso pudesse ser estabelecido (VALE, 2015). 

Deste modo, observou-se que a maioria dos terapeutas não conseguiram 

prometer, e consequentemente seus respectivos pacientes também não. Somente um 

terapeuta estabelece o ato compromissivo com seu cliente, o que possibilitou a 

continuidade do processo. Esta constatação nos permitiu concluir que é de extrema 

importância, para o desenrolar do processo no “a posteriori”, prestar atenção nas 

prioridades a serem seguidas em todo início.  

Somente quem entende o que significa uma promessa é capaz de prometer e se 

comprometer com atos futuros. Nosso limitado estudo sobre a promessa, nos faz 

compreender que, por vezes, os estudiosos da literatura entendem melhor do que os 

clínicos, a respeito da promessa. Não que a literatura antecipe tudo, mas não podemos 

deixar de reconhecer que antecipa muita coisa. Rubem Alves (2008), observa que o 

sustento das relações amorosas se dá pela promessa, já que não podemos prever os 

sentimentos. Ensina-nos assim: “Somos donos dos nossos atos, mas não donos dos 
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nossos sentimentos. Somos culpados pelo que fazemos, mas não pelo que sentimos. 

Podemos prometer atos, mas não podemos prometer sentimentos” (ALVES, 2008, p. 

127). 

De acordo com Rubem Alves, não podemos prometer amor eterno a ninguém. 

Cabe aqui perguntar, será que não podemos? Não obstante, podemos prometer até onde 

seguiremos com o outro, pelo outro ou ao lado do outro. E são essas promessas que 

sustentam não só os casamentos, mas os laços sociais, o viver em sociedade e a relação 

terapêutica. 

Apresentamos essas conclusões procurando produzir uma reflexão acerca da 

importância das entrevistas de início, do contrato psicoterápico e das questões 

promissivas inerentes a todo começo de um processo terapêutico. 

 

Palavras-chave: Promessa. Eficácia Simbólica. Promessa e Saúde Mental. 

 

PROMISE, MENTAL HEALTH AND SYMBOLIC EFFICACY 

Hellen Fonseca de Sousa da Costa Vale
50

 

Promises have been part of the human universe since ancient times. The Holy 

Bible, one of the oldest books in the world and still studied today, reports that the 

promise made by God to the people of Israel sustained the fate of this people for about 

430 years. Thus, God raised up Moses as the leader who would free His people from the 

bondage of Egypt and lead them for forty years of suffering from the desert to the 

Promised Land (BIBLE, Exodus, 12: 40-41). 

From a macro to a micro level, promise is part of our life and our belonging to 

civilization, just as it is part of our most intimate and everyday relationships. We 

understand with Strauss (1908/1982), Freud (1923/2012) and Nietzsche (2002) that 

promise is at the base of all cultures, human ideals, religions, and it pervades our daily 

relationships from birth. It is in close connection with biblical writings, as it is 

particularly present in the path of each person.  

Thinking about the psychotherapeutic context, we can say, like Freud, that 

promise is a condition sine qua non for the establishment of a successful bonding.  For 
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Freud, treatment can only be accomplished if the contract is well established and 

accepted. But he warns that it is not any kind of contract: 

 

[…] We form a pact with each other. The sick ego promises us the most 

complete candor-promises, that is, to put at our disposal all the material which 

its self-perception yields it; we assure the patient of the strictest discretion and 

place at his service our experience in interpreting material that has been 

influenced by the unconscious. [...] This pact constitutes the analytic situation 

(FREUD, 1938/1940, p. 188). 

 

The father of psychoanalysis gave utmost importance to the act of promising. 

Another example is when he announces the free-association rule, as Freud says 

(1938/1940, p. 188): “We pledge him to obey the fundamental rule of analysis, which is 

henceforward to govern his behavior towards us”. 

"We pledge him" to obey the rules, that is, even if the patient disobeys the rules, 

there is a promise that continues. Promise goes beyond compliance with the norms of 

contracts. It is a base for the process even in the case of deviations. This fact is explicit 

in Freud's (1909) reports on the treatment of his patient Ernst Lanzer. In the book, Freud 

reports that the patient tries to avoid associating freely when he refuses to talk about the 

fact of anal torture. Even with the patient's attempt to misrepresent what had been 

previously agreed upon, Lanzer, directed by Freud, does not yield to the demands of 

resistance, keeps his promise and allows himself to tell his secret (MIRANDA, 2001). 

Promise is the base of duty and ideals. It holds the future through acts in the 

present. A good example of this is the renunciations made by people who are engaged 

in some religion. They renounce the pleasures of the flesh in the here-and-now in the 

hope of a future gain to their spirits. 

Promises are embedded in culture and they serve as a basis for social contract. 

This is so because they are more than the interdictions (Strauss, 1908/1982). In this 

sense, the aim of this paper is to reiterate the importance of promise to mental health in 

psychological clinical practice. We believe that it is an effective act which should be 

addressed in clinical practice.   

We must distinguish between the word ‘promise’ as a noun and the action that 

the word contains. The noun ‘promise’ implies a substantive and does not need anyone 

to “utter it” in order to be effective as such. As a noun, it is only in the grammatical 

plane and cannot be taken as a performative act. On the other hand, the verb ‘to 
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promise’ implies in its etymology the verbal or written affirmation of a social person. 

We leave the domain of the substantive and enter into the domain of action.  

Promising was already used in cures practiced even before the existence of 

scientific theories. Even today, religious people promise something that no scientific 

theory can promise - the afterlife, miracle, salvation. Such promises lead to hope. Just 

like religious people, we clinicians cannot take away the hope of those who seek us. We 

know that suicide is a big answer to lack of hope. When hope is lost, sublimations are 

deconstructed, and despair steps in. Mutual promise can light the last spark of hope.  

We see now a disqualification of promissory acts and rites that implicitly contain 

a promise, leading to a lack of hope, which generates a vicious / symptomatic circle 

going between boredom and enjoyment at any price, which may lead to serious 

psychopathological reactions. 

We know that what is promised is closely related to what we have idealized. 

Understanding the use of promise in psychotherapy helps us understand the clients’ 

ideals. Those who have their ideals suppressed by the lack of hope or by symptoms that 

prevent them from continuing the path of life, also have difficulties to promise and 

consequently it will be difficult to go on with psychotherapy. 

Priests, pastors, Christian religious leaders, are all backed by a belief and 

promise eternal life, thus enhancing hope in life.  But we as therapists do not have such 

a promise. Making too many promises or making promises without an ideal is quite 

close to charlatanism. How can we, therefore, qualify and empower hope in clinical 

practice? Should we promise something at the beginning of treatment? Should the 

therapeutic contract contain a promise? If so, what can we promise? 

In an attempt to find answers to the above questions, we proceeded with a study 

about promise in its intimate relationship with adolescents’ dropout at the beginning of 

psychotherapy. We had the aim of investigating whether adolescents were promising 

and keeping their promises, but we verified that therapists - who were neophytes and 

probably with some lack of confidence about their role - besides not promising, were 

unable to establish a tie with the teenagers. These teenagers eventually dropped out 

before a pact could be established (VALE, 2015) 

Consequently, it was observed that most therapists didn’t make a promise and, 

as a response, neither their patients. Only a therapist makes a promise so that the 

process continues. This observation allowed us to conclude that it is extremely 

important to pay attention to the priorities to be checked at the beginning of every 
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therapy because these initial movements are of extreme importance for the unfolding of 

the process in the "a posteriori". 

Only those who understand what a promise means can promise and can commit 

themselves to certain future acts, including the therapeutic act. Our limited study of 

promise makes us understand that sometimes literature experts understand promise 

better than clinicians. We do not mean that literature anticipates everything, but we 

cannot fail to recognize that it anticipates a lot. Rubem Alves (2008) says that the bases 

of love relationships are given by promise, since we can’t predict the feelings. He 

teaches us the following: “We are masters of our acts, but not masters of our feelings. 

We are guilty for what we do, but not for what we feel. We can promise acts, but we 

cannot promise feelings. Acts are caged birds, feelings are birds in flight” (ALVES, 

2008, p. 127). 

According to Rubem Alves, we cannot promise eternal love to anyone. But we 

should ask ourselves: ‘really?’  Nevertheless, we can promise as far as we will go on 

with the other, for the other or by the side of the other. And it is these promises that 

sustain not only marriages, but social bonds, living in society or the therapeutic 

relationship. 

We present these conclusions seeking to reflect on the importance of initial 

interviews, the psychotherapeutic contract and the promises inherent in every beginning 

of a therapeutic process. 

Keywords: Promise. Symbolic Efficacy. Promise and Mental Health. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA ELABORAÇÃO DO LUTO E DE SUAS 

DIFICULDADES POR PARTE DE FILHOS E FILHAS QUE PERDERAM OS 

PAIS 

Mauro Trevisan
51

 

 

Objetiva-se descrever as representações sociais de elaboração do luto e as 

dificuldades dos filhos e filhas diante da morte de um ou de ambos os seus genitores. A 

pesquisa desenvolve uma abordagem acerca das representações sociais, que é a base 

epistemológica que sustenta o trabalho; faz uma imersão histórica e antropológica no 

contexto cultural e religioso, trazendo algumas acepções de morte em alguns períodos 

históricos; e aponta, ainda, para o luto e os sentimentos mais comuns no seu processo de 

elaboração, como o sofrimento, por exemplo. O estudo apresenta uma abordagem do 

luto na história e em várias culturas, com base nas pesquisas dos principais teóricos, 

incluindo os brasileiros, que trabalham esse conceito.  

A metodologia é exploratória, descritiva, com coleta de dados prospectiva, que 

utilizou a técnica de entrevista. A análise das entrevistas se deu através da análise de 

conteúdo (BARDIN, 2011), e do uso do software Iramuteq, para analisar os gráficos de 

similitude. As entrevistas buscaram identificar se os filhos e filhas elaboram o luto e/ou 

se há dificuldade nessa elaboração. Foram entrevistadas dez filhos e filhas com idade 

entre 20 e 40 anos, no Distrito Federal, proveniente das seguintes confissões religiosas: 

catolicismo, protestantismo, judaísmo, umbandismo, espiritismo, evangélicos, ateus, 

adventistas. 

 A pesquisa apontou que há uma predominância da visão da morte como 

transição e não como “o fim”; essa concepção existe devido a grande influência da 

religião na vida dos filhos e filhas, seja ela qual for.  A vivência da morte e a 

representação estão mais ligadas ao ritual do luto que acontece após a morte, quando se 

está junto do morto do que propriamente à idade, ao gênero e à escolaridade. Vale 

ressaltar que nesta pesquisa a idade não interfere no processo de elaboração do luto, ou 
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seja, os entrevistados, independente da faixa etária, conseguiram elaborar e trabalhar 

suas perdas. 

A dependência afetiva e econômica dos pais pode gerar dificuldades no processo 

de reorganização da vida do filho. No processo de elaboração, pode ocorrer sofrimento, 

angústia, solidão e, até mesmo, um sentimento de liberdade; esses elementos podem 

dificultar o processo de retomada da vida. Para Worden (1991), podem ocorrer 

variações de uma ligeira sensação de insegurança até o ataque de pânico, pois, quanto 

mais intensa for a simbiose entre filhos e pais, maior o sofrimento.  

No processo de luto, encontramos solidão, torpor, inibição, dependência. A 

solidão é uma onda que invade o filho (a) sobrevivente. É característica naquelas 

relações nas quais os vínculos com os pais são mais fortes. Quanto maior o investimento 

afetivo, maior a solidão. Os filhos, quando perdem os pais, dizem que o passado se 

perdeu; e, no caso dos pais, quando perdem os filhos consideram que o futuro se perdeu.  

O torpor, conforme aponta Worden (1991), indica que algumas pessoas podem 

ter ausência de sentimentos logo após a perda. É comum isso ocorrer no início do 

sofrimento e pode ser considerada uma reação saudável, que tenta bloquear a dor 

esmagadora e insuportável decorrente da morte. Já a inibição, ao perdemos alguém que 

amamos, revela-se à medida que nos conscientizamos da perda. A emoção toma conta e 

o choque é tão intenso que há um bloqueio; em alguns casos, literalmente, as pessoas 

“travam”, perde-se o sentido da vida por não se estar mais com a pessoa amada.  

A ausência de sentimentos pode estar atrelada a problemas nos laços familiares 

que existiam entre pais e filhos. A reação de uma entrevistada exemplifica isso. A 

relação dela com o pai provavelmente, denota problemas relacionados à agressão ou a 

um tratamento mais áspero por parte do genitor. A ancoragem aqui está no sentido de 

libertação, de autonomia e de emancipação. O investimento afetivo entre ambos não era 

elevado, e o que se constatou na entrevista foi que, se o grau de investimento afetivo é 

baixo, o esquecimento é mais rápido. Dor, angústia e ansiedade podem não se 

manifestar em casos nos quais os problemas com esses laços são evidentes. Para Kovács 

(2013), nas perdas em que havia investimento afetivo, quanto maior este investimento, 

maior era a energia necessária para o desligamento. Esses fatos se agravavam quando 

existia, antes, uma dependência física ou psíquica com o morto, o que tende a tornar o 

processo de reorganização mais difícil. 

Aparece a culpa, geralmente, no início do luto, pois, nesse momento, o(a) filho 

(a) tem a oportunidade de fazer uma reflexão sobre as coisas que poderiam ter sido 
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feitas e que não o foram. Eles (as) se culpam pelo fato de não ter sido bondoso (a) o 

suficiente, por não ter feito um exame e levado ao hospital ou por não ter permanecido 

junto aos seus genitores mais vezes. A perda pode se tornar perturbadora quando o filho 

(a) enlutado (a) se encontrar em um estado de isolamento e solidão após a morte dos 

pais. Nos relatos da pesquisa, os entrevistados apontaram a relevância do apoio familiar 

bem como a necessidade do aspecto religioso. A insegurança, a descrença e o medo, que 

podem tomar conta da pessoa, podem ser, também, causas de um estado de pânico 

imediato após a perda, quando a pessoa perde a noção de seus atos e, mesmo, a direção 

de sua vida. Isso pode ocorrer tanto quando há vínculos bem estabelecidos, quando não 

há esses vínculos, como resultado do sentimento de culpa por não ter feito alguma 

coisa, não ter ajudado, não ter dito “eu te amo” ou “você é muito importante para mim”. 

A representação da perda, para os filhos e as filhas, foi dolorosa e muito difícil, 

mas, alguns deles, de certa forma, já estavam preparados para esse momento, tal fato, 

aliado ao suporte familiar e religioso possibilitou a aceitação da morte. Porém, ao 

contrário, alguns consideraram terrível esse evento, pois as relações eram mais 

próximas, o que dificultou a elaboração. A ancoragem está no sentido do sofrimento, da 

dor e da tristeza. A elaboração do luto com representação dos rituais está ancorada, 

como vimos, na religião, nos valores culturais, bem como na questão moral: cumprir o 

ritual faz as pessoas sentirem-se bem.  

Os rituais, de certo modo, podem servir para amenizar a dor da perda. Todavia, 

como destaca Elias (2001), nas sociedades mais desenvolvidas, atualmente, a busca de 

ajuda em sistemas de crenças vem se tornando cada vez menos frequente. Os rituais, 

nessas sociedades, não se ancoram mais na cultura e na tradição porque “os grupos não 

insistem mais tão apaixonadamente em que apenas sua crença sobrenatural e seus rituais 

podem garantir a seus membros uma vida eterna depois da vida terrena” (ELIAS, 2001, 

p.12).  

 

Palavras-chave: Luto. Representação Social. Elaboração. 
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SOCIAL REPRESENTATIONS OF THE ELABORATION OF MOURNING 

AND OF THEIR DIFFICULTIES BY SONS AND DAUGHTERS WHO LOST 

THEIR PARENTS 

Mauro Trevisan
52

 

 The aim of this paper is to describe the social representations of mourning and 

the difficulties of sons and daughters in the face of the death of one or both parents. The 

research develops an approach on social representations, which is the epistemological 

base that sustains the work; it makes a historical and anthropological survey into the 

cultural and religious context, evoking some understandings of death in some historical 

periods; and also points to mourning and to the most common feelings in their process 

of elaboration, such as suffering, for example. The study presents an approach to 

mourning in history and in various cultures, based on the research of the main 

theoreticians, including Brazilians, who address this concept.  

 The methodology is exploratory, descriptive, with prospective data collection, 

and the interview technique was applied. The analysis of the interviews was made by 

way of content analysis (BARDIN, 2011) and the Iramuteq software was used to 

analyze the similarity graphs. The interviews sought to identify if the sons and 

daughters elaborate mourning and/or if there is difficulty in this elaboration. Ten sons 

and daughters between the ages of 20 and 40 were interviewed in the Federal District, 

from the following religious denominations: Catholicism, Protestantism, Judaism, 

Umbandism, Spiritism, Evangelicals, Atheists, Adventists. 

 The research pointed out that there is a predominance of the view of death as a 

transition and not as "the end". This conception exists because of the great influence of 

religion on the lives of sons and daughters, whatever it may be. The experience of death 

and representation are more linked to the ritual of mourning that takes place after death, 

when one is near the dead person rather than age, gender and level of education. It is 

noteworthy that in this research, age does not interfere in the process of mourning, that 
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is, the interviewees, regardless of the age group, were able to elaborate and handle their 

losses. 

 The affective and economic dependence of the parents can generate 

difficulties in the process of reorganization of the life of the child. In the process of 

elaboration, suffering, anguish, loneliness and even a sense of freedom may occur; these 

elements may hinder the process of resuming normal life. For Worden (1991), there 

may be variations from a slight sensation of insecurity to panic attack, because the more 

intense the symbiosis between children and parents, the greater the suffering. 

 In the process of mourning, we find solitude, torpor, inhibition, dependence. 

Loneliness is a wave that invades the surviving child. It is peculiar in those relationships 

in which ties with the parents are stronger. The greater the affection, the greater the 

loneliness. When children lose their parents, they say that the past is lost; and in the 

case of parents, when they lose their children, they conclude that the future is lost. 

 Torpor, as Worden (1991) points out, indicates that some people may have 

feelings of absence shortly after their loss. It is common to occur at the onset of 

suffering and can be considered a healthy reaction, which attempts to block the 

overwhelming and unbearable pain of death. But inhibition, when we lose someone we 

love, reveals itself as we become aware of the loss. Emotion takes over and the shock is 

so intense that there is a blockage; in some cases, literally, people "lock in", they lose 

their sense of life because they are no longer with the loved one. 

 The absence of feelings may be tied to problems in the family ties that existed 

between parents and children. A respondent's reaction exemplifies this. Her relationship 

with her father probably suggests problems related to aggression or harsh treatment 

from him. The anchorage here is in the sense of liberation, autonomy and emancipation. 

There was not a high degree of affection between the two, and what was found in the 

interview was that when the degree of affection is low, forgetting is faster. Pain, 

anguish, and anxiety may not manifest in cases where problems with these bonds are 

evident. For Kovács (2013), in the losses in which there was a considerable affection, 

the greater the affection, the greater the energy needed for detachment. These facts were 

aggravated when there was a physical or psychic dependence on the dead, which tends 

to make the reorganization process more difficult. 

 Blame appears, usually at the beginning of mourning, because then, the child 

has the opportunity to reflect on things that could have been done and were not. They 

blame themselves for not being kind enough, failing to do tests and taking to hospital, or 
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not having spent enough time with their parents. The loss can become disruptive when 

the bereaved child is in a state of isolation and loneliness after the death of the parents. 

In the research reports, the interviewees pointed out the relevance of family support as 

well as the need for the religious aspect. Insecurity, disbelief and fear, which can take 

over the person, can also be causes of a state of immediate panic after the loss, when the 

person loses the notion of his acts and even the direction of his life. This can happen 

either when there are well-established links or when there are no such links, as a result 

of feeling guilty for not doing something, not having helped, not saying "I love you" or 

"you are very important to me". 

 The representation of loss for sons and daughters was painful and very 

difficult, but some of them, in a way, were already prepared for this moment. As a 

result, in conjunction with the family and religious support received, it was possible to 

accept death. However, on the contrary, some considered this event terrible, because the 

relations were closer, which made elaboration difficult. The anchorage is in the sense of 

suffering, pain and sadness. The elaboration of mourning with representation of rituals 

is anchored, as we have seen, in religion, in cultural values, as well as in the moral 

issue: fulfilling ritual makes people feel good. 

 Rituals, in a way, can serve to ease the pain of loss. However, as Elias (2001) 

points out, in today's more developed societies, the search for help in belief systems is 

becoming less and less frequent. Rituals in such societies are no longer anchored in 

culture and tradition because "groups no longer insist so passionately that only their 

supernatural belief and rituals can guarantee their members an eternal life after earthly 

life" (ELIAS, 2001, p. 12). 

 
Keywords: Mourning. Social Representation. Elaboration. 
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EXPERIÊNCIA RELIGIOSA E DELÍRIO MÍSTICO: NOTAS SOBRE 
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Este estudo foi desenvolvido a partir de um percurso teórico/clínico em linhas de 

pensamentos que formam o campo da psicologia e da psicopatologia, que nos inspiram 

a pensar as experiências religiosas e delirantes.  O objetivo foi compreender a 

experiência delirante de um ponto de vista epistemológico, em interlocução com a 

história de vida de um líder religioso diagnosticado pela psiquiatria como uma pessoa 

com delírio religioso. Ao revisarmos a epistemologia da ciência do psicológico, 

percebemos que esta esteve por muito tempo a serviço de garantir um determinado 

estatuto de ciência, ancorada no racionalismo e/ou no positivismo. Quando as ciências 

humanas adotam tal práxis, acabam por não reconhecer o aspecto sensível, que é uma 

premissa ao seu rigor e o que garante sua existência.  

Immanuel Kant (1781/2014), por exemplo, reconhecia o conhecimento sensível 

no humano como pertencente à experiência, entretanto considerava que estes não podem 

ser entendidos, somente intuídos. Os conhecimentos sensíveis são, para esse filósofo, 

representações das coisas tal como aparecem. É o caso, por exemplo, do tempo e do 

espaço, considerados pelo filósofo como formas a priori da sensibilidade. Já os 

conhecimentos inteligíveis são representações das coisas tal como são. Para ele, então, a 

sensibilidade conduz-nos aos fenômenos, mas o entendimento das coisas não provém da 

experiência e sim de conceitos. Sendo assim, o conhecer em Kant é caracterizado pelo 

juízo e pela intuição, mas esta última, paradoxalmente, é questionada para se fazer 

ciência. Temos, então, um impasse epistemológico entre a ciência do psicológico e a 

experiência humana. E as dificuldades aumentam quando pensamos na relação das 

ciências psicológicas com a experiência humana religiosa/espiritual.  

Vemos, com William James (1902/1995), que a experiência religiosa é inefável, 

noética, transitória e passiva, tendo sua raiz e seu centro em estados místicos de 

consciência. Interrogamos se, enquanto cientistas do psiquismo, teríamos subsídios para 

fazer julgamentos inteligíveis acerca da experiência religiosa, como por exemplo, 

aquela vivida por Mestre Yokaanam, classificando sua experiência como 
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psicopatológica. Se sim, como de fato ocorreu, num contexto específico de sua vida, em 

que foi avaliado pela psiquiatria forense, questionamos com quais critérios isto foi feito, 

considerando o impasse epistemológico da nossa ciência. Questionamos ainda qual 

compromisso adotamos, de um ponto de vista ético e humano, quando não incluímos o 

conhecimento sensível em nossos diagnósticos e modos de tratar. Yokaanam, 

originalmente chamado Oceano de Sá, foi um líder messiânico nascido em Maceió, 

Brasil, em 1911. Recebeu o diagnóstico de paranoia religiosa pela psiquiatria, mas 

continuou sua vida religiosa e comunitária, tendo fundado uma comunidade designada 

“Cidade Eclética”, a qual sobreviveu a sua morte, nas imediações de Anápolis, cidade 

de Goiás próxima à capital Brasília.  

Segundo o próprio Yokaanam (2010), suas atividades “mediúnicas” se iniciaram 

na infância. Contudo, ele só veio a assumí-las em 1944, após a queda do avião do 

presidente Getúlio Vargas, do qual era piloto oficial. A partir deste episódio, ele diz que 

aceitou seu chamado de continuar a missão de Emmanuel, o mesmo espírito presente na 

religião espírita, transformando-se então no Mestre Yokaanam, o Chefe Espiritual da 

Instituição religiosa Fraternidade Espiritualista Universal. Sua experiência religiosa se 

apresenta na criação da doutrina eclética, no trabalho assistencial a crianças 

abandonadas, nas curas espirituais, na mediunidade, na crença de personagens da 

história reencarnados e na incorporação de entidades da umbanda. Emílio Mira y Lopez 

(1957), em seu livro Psiquiatria Clínica, também traz o caso Yokaanam como ilustração 

da paranoia religiosa. Neste quadro, temos o predomínio de manifestações delirantes 

com aspecto místico.  Dalgalarrondo (2000) esclarece que, nestes quadros, o indivíduo 

afirma ser ou estar em comunhão permanente com um novo messias, um Deus, um 

santo poderoso. O paciente sente que tem poderes místicos, que entrou em contato com 

Nossa Senhora, com o Espírito Santo ou com o demônio, que tem uma missão mística 

ou religiosa importante neste mundo, que é portador de uma mensagem religiosa 

fundamental.  

Mira y Lopez (1957) descreve que, no delírio místico, muitos pacientes 

apresentam atitudes de recolhimento, parecem inspirados por um grande fervor em seus 

gestos e atitudes. Adotam posições de humildade e submissão, põem-se de joelhos, 

beijam o chão ou permanecem com os braços como se estivessem crucificados. Alguns 

caminham de forma altaneira, pausadamente, repartindo bênçãos ao seu redor. Creem-se 

ungidos por poderes divinos, falam com Deus, com a Virgem e com o Espírito Santo. 

Há casos em que o indivíduo delirante oscila entre um delírio de possessão pelo 
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demônio e por ser possuído por Deus. Tal tipo de delírio teria, com muita frequência, 

um fundo afetivo de natureza erótica e predominantemente masoquista, ocorrendo 

muito em mulheres, conduzindo-as a estados de êxtase que geralmente adquirem 

tonalidade religiosa e são acompanhados de pseudopercepções procedentes da esfera 

genital.  

Ao revisarmos as conceituações acerca do delírio em Jaspers (1913/1973), 

consideramos que o diagnóstico psiquiátrico dado a Yokaanam restringiu-se ao modelo 

explicativo do psicopatologista e fenomenólogo. Porém, no contato com a obra 

jasrperiana, constatamos que seu pensamento teve desdobramentos numa perspectiva 

mais compreensiva, infelizmente não tão conhecida e praticada no contexto da saúde 

mental.  O autor acentua que, para que possamos compreender o delírio, de antemão 

temos que considerar o tempo e o espaço para a pessoa que vivencia tal experiência, já 

que estas orientações estão sempre presentes na sensibilidade e são universais, ou seja, 

nenhuma sensação, objeto sensível, representação se acha fora dessas formas. Aqui, 

então, já incluímos o conhecimento sensível de Kant.  

O delírio, para Jaspers (1913/1973), caracteriza-se como uma representação 

desvirtuada do tempo e do espaço, que se mantém incorrigível. É um fenômeno 

primário e nossa tarefa é evidenciá-lo. Temos, de um lado, os juízos patologicamente 

falsos, chamados de ideias delirantes pelo autor, ressaltando a convicção com que lhes 

adere, a certeza subjetiva, incomparável; a impossibilidade de influência da parte da 

experiência e de raciocínios constringentes e a impossibilidade do conteúdo. De outro 

lado temos as ideias deliroides, que se originam de afetos, de vivências afetivas, que 

abalam e produzem sentimentos de culpa, percepções falsas ou vivencias de 

alheamentos do mundo da percepção em alterações de consciência. Apesar de sua 

proposta explicativa, em vigor na assistência à saúde mental no ocidente, o filósofo 

reconhece que o delírio é um dos grandes enigmas que  nos é apresentado, só sendo 

possível a sua  interpretação se conseguirmos determinar com precisão os fatos que o 

constituem.  

A questão está muito mais em saber no que se funda a incorrigibilidade dos 

delírios e de que maneira se pode, a partir daí, reconhecer como delírios certos modos 

específicos de formar juízos falsos. O fenomenólogo diz que, enquanto saber técnico, o 

ato de interpretar nas ciências humanas torna-se necessário, mas dever ser acompanhado 

de uma postura que é compreensiva, intuitiva, e que aceita seus limites em se tratando 

da complexidade da experiência humana (JASPERS, 1913/1973). Jaspers desenvolveu 
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também a noção de fé filosófica como imprescindível para as ciências. Esta é atingida 

pela verdade da transcendência. Com a fé filosófica, vemos que a história, por si 

mesma, não pode ser autoridade, já que ela se presta a várias interpretações e 

julgamentos, a partir de onde ela se compromete. Esta fé não está baseada em nenhuma 

revelação ou crença, apresentando-se como uma exigência natural perante os fracassos 

da existência, que nos revelam não ser o mundo tudo, não estar fundado em si, 

permitindo-nos o apelo da transcendência, um risco e uma decisão pessoal. (JASPERS, 

1968/2003) 

É ao preconizar a empatia e a compreensão empática que Jaspers (1913/1973) 

abre caminho a uma psicologia que não é tangível nem observável de maneira imediata. 

Este nível de pensamento e práxis acaba sendo colocado em dúvida, e visto com certa 

desconfiança, por escapar ou recusar-se a se conformar à padronização explicativa e 

interpretativa, que permitiu à psicologia ascender-se como ciência. Neste sentido, 

vemos a necessidade de retorno à epistemologia desta ciência e da psicopatologia, 

examinando cuidadosamente o que foi deixado para trás e que mudou os rumos de suas 

práxis. Este retorno permite ver as experiências religiosas de Yokaanam não 

simplesmente pela sua forma ou seu conteúdo, que se assemelham ao delírio religioso, 

ou pelos discursos de poder que vigoram no Ocidente, que tendem a dicotomizar as 

percepções humanas entre falsas e verdadeiras. Em vez disso, elas são vistas como 

intrínsecas à sua própria história de vida e, nesta, ao seu destino vivido como profético, 

comportando sentidos fundamentais em seu contexto e junto aos que o cercam. 

 

Palavras-chave: Delírio místico. Experiência religiosa. Epistemologia. Saúde mental. 
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This study was made from a theoretical/clinical course in line with thoughts that 

compose the field of psychology and of psychopathology, which inspire us to address 
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religious and delirious experiences.   The aim was to understand delirious experience 

from the epistemological point of view, in dialogue with the life history of a religious 

leader diagnosed by psychiatry as a person suffering from religious delirium.  Revising 

the epistemology of the science of the psychologist, we found that it has been for a long 

time at the service of ensuring a particular status of science, based on rationalism and/or 

positivism. When the human sciences adopt such practice, they end up not recognizing 

the sensitive aspect, which is a premise to its rigor and which ensures its existence.  

Immanuel Kant (1781/2014), for example, recognized human sensible 

knowledge as belonging to experience; however, he considered that they cannot be 

known except by intuition. For this philosopher, sensible knowledge is representations 

of things as they appear. This is the case, for example, of time and space, considered by 

the philosopher as a priori forms of sensibility. But intelligible knowledge is 

representations of things as they are. For him, sensibility leads us to the phenomena, but 

the understanding of things does not come from experience but from concepts. In this 

way, knowing, for Kant, is characterized by judgement and by intuition, but the latter, 

paradoxically, is questionable as a scientific process. Therefore, we are at an 

epistemological impasse between psychological science and human experience.  The 

difficulties increase when we think of the relationship between the psychological 

sciences and religious/spiritual human experience.    

We see in William James (1902/1995) that religious experience is ineffable, 

noetic, transitory and passive, having its root and center in mystical states of 

conscience. We ask ourselves, as scientists of the psychic, do we have subsidies to make 

intelligible judgements about religious experience, for example, about the experience 

lived by Master Yokaanam, classifying his experience as pathological? If we do, as it 

really happened in a particular context of his life, in which he was evaluated by a 

forensic psychiatrist, we ask what are the criteria for the evaluation bearing in mind the 

epistemological impasse of our science?  We also ask what is our commitment, from the 

human and ethical point of view when we do not include sensible knowledge and forms 

of treatment in our diagnoses? Yokaanam, initially called “Ocean of Sá”, was a 

messianic leader born in Maceió, Brazil, in 1911. He was diagnosed for religious 

delirium by psychiatry but continued his religious and community life and founded a 

community called “Eclectic  City”, which outlived him, in the outskirts of Anápolis, 

city of Goiás, near the capital, Brasília. 
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According to Yokaanam himself (2010), his “mediumistic” activities started in 

his childhood. However, he assumed it only in 1944, after the crash of President Getúlio 

Vargas’ plane of which he was the official pilot. From this episode, he said he accepted 

his call to continue the mission of Emmanuel, the same spirit present in the Spiritist 

religion, and transformed himself into Master Yokaanam, the Spiritual Leader of the 

religious Institute Universal Spiritualist Fraternity. His religious experience is presented 

in the creation of the eclectic doctrine, charitable work with abandoned children, 

spiritual healings, mediumship, belief in the reincarnation of historic figures and the 

incorporation of Umbanda entities. Emílio Mira y Lopez (1957), in his book, Clinical 

Psychiatry, also addresses the Yokaanam case as an illustration of religious paranoia. In 

this case, we have a predominance of delirious manifestations with a mystical aspect. 

Dalgalarrondo (2000) clarifies that in such cases, the individual asserts that he is in 

permanent communion with a new messiah, a God, a powerful saint. The patient feels 

that he has mystical powers, that he entered in contact with Our Lady, with the Holy 

Spirit or with the demon, that he has a mystical or religious mission in this world, that 

he is the bearer of fundamental religious message. 

Mira y Lopez (1957) describes that in religious delirium, many patients show 

attitudes of withdrawal, appear to be inspired by great fervor in gestures and attitudes. 

They adopt positions of humility and submission, go on their knees, kiss the ground or 

hold out their hands as if being crucified. Some walk in a haughty way, slowly, giving 

blessings around. They believe they are anointed by divine powers, speak with God, 

with the Virgin Mary and the Holy Spirit. There are cases in which the delirious 

individual oscillates between a delirium of possession by the demon and possession by 

God. Such type of delirium has often an affective background of an erotic nature and 

predominantly masochist. It occurs frequently in women and leads them to ecstasy that 

generally acquires a religious tone.  They are accompanied by pseudo-perceptions 

proceeding from the genital sphere. 

Upon revision of concepts about delirium in Jaspers (1913/1973), we consider 

that the psychiatric diagnosis given to Yokaanam was restricted to the explicative model 

of psychopathologist and phenomenologist. However, delving into the work of Jaspers, 

we find that his thought had ramifications in a more comprehensive perspective, 

unfortunately, not so much practiced in the context of mental health. The author 

emphasizes that, in order that we understand delirium, we must consider beforehand 

time and space for the person lives such experience, since such orientations are always 
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present in sensibility and are universal, that is to say, no sensation, sensible object, 

representation is found outside these forms. Therefore, here, we include the sensible 

knowledge of Kant. 

Delirium, for Jaspers (1913/1973), is characterized as a misdirected 

representation of space and time that remains incorrigible. It is a primary phenomenon 

and our task is to make it more pronounced. We have, on the one hand, the 

pathologically false judgements, called delirious ideas by the author, underlining the 

conviction with which he adheres to them, the subjective certainty, incomparable;   the 

impossibility of influencing by experience and constraining thoughts and the 

impossibility of content. On the other hand, we have the delirious ideas which stem 

from affections, affective experiences that agitate and produce sentiments of guilt, false 

perceptions or experiences of alienation from the world of perception in alterations of 

the conscience. In spite of his explicative proposal, in force in mental health care in the 

West, the philosopher recognizes that delirium is one of the great enigmas that is 

presented to us, its interpretation being possible only if we are able to determine with 

precision the facts that constitute it. 

The question is more of knowing on what is based the incorrigibility of the 

deliriums and in what way, we can recognize from that, certain specific ways of forming 

false judgements. The phenomenologist says that, as technical knowledge, the act of 

interpreting in the human sciences is made necessary, but should be accompanied by an 

understanding attitude, intuitive, and which accepts its own limits in the case of the 

complexity of human experience (JASPERS, 1913/1973). Jaspers also developed a 

notion of the philosophical faith as indispensable for the sciences. This is affected by 

the truth of transcendence. With philosophical faith, we see that history in itself, cannot 

be authority, since it is subject to various interpretations and judgements, from which it 

is compromised. This faith is not based on any revelation or belief, presenting itself as a 

natural condition in the face of the failures of existence, that reveals to us not being the 

whole world, not based in itself, permitting us the appeal to transcendence, a risk and a 

personal decision (JASPERS, 1968/2003). 

On commending empathy and empathic understanding Jaspers (1913/1973) 

opens the way for a psychology that is not tangible and observable in an immediate 

way. This level of thought and practice ends up being questioned, and seen with a 

certain suspicion, for escaping from and refusing to adapt to the explicative and 

interpretative standard, which permitted psychology to grow as a science. In this sense, 
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we see the necessity of a return to the epistemology of this science and of 

psychopathology, carefully examining what was left behind and changed the course of 

its practice. This return allows us to see the religious experiences of Yokaanam not 

simply by its form or its contents, that are similar to religious delirium, or by the 

discourses of power that are in force in the West, that tend to dichotomize the human 

perceptions between true and false. Rather, they are seen as intrinsic to their own life 

history, and this way, to their own destiny lived as prophetical, encompassing 

fundamental meanings in its context together with those who surround it.  

 

Keywords: Mystic delirium. Religious experience. Epistemology. Mental health 
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A REVELAÇÃO DE UM MESSIAS: ESTUDO CLÍNICO PSICANALÍTICO DE 

UM DELIRANTE BEM SUCEDIDO 

Renata Arouca de Oliveira Morais
57

 

 

O presente trabalho consiste em um estudo de caso baseado na história de vida 

de um sujeito, aqui chamado de J., que teve, segundo ele, sua vida e existência 

transformada por “Cristo Jesus”, a partir de uma grande revelação, que o permitiu dar 

início a uma vida como profeta.  

Logo ao nascer, J. é abandonado por sua mãe, que o entrega à família Souza. 

Com esta família, J. vive até sua adolescência. Entretanto, já nestes tempos, J. apresenta 

uma variação de sensibilidade, ao sentir-se um estranho em sua casa, com as outras 

crianças e com sua família. Isso se manifesta em suas sensações de estranheza e falta de 

pertencimento, que contribuem para que ele tenha a percepção de que está vivendo o 

lugar de um estrangeiro, já desde a infância.  

Além destas terríveis sensações, J., em sua adolescência, relata também 

alterações de percepção, que consistem geralmente em visões de fim do mundo, mortes, 

destruição, corpos pegando fogo, ou seja, uma verdadeira visão apocalíptica. 

Paralelamente a isso, ele percebe a imposição de um outro sobre si mesmo, que lhe dá 

ordens e coordena suas ações e vida. Estes momentos são caracterizados pelo 

distanciamento e estranhamento do Eu em relação ao mundo. 

Assim, diante de toda essa realidade, J. rompe com a família Souza, por 

imposição dessa voz que se torna cada vez mais presente e, então vive durante alguns 

anos como um errante, perambulando por cidades, casas, empregos e países. Isso 

acontece até o dia em que, numa “grande revelação”, como nomeia J., esta voz o 

identifica e traz à tona sua nova identidade. Esta, porém, remete J. a um outro tempo, 

espaço e pessoa; pois, a partir deste momento, ele se inicia em uma nova realidade, 

trazendo consigo novos referenciais. Neste sentido, J. possui agora uma nova vida, 

novos pais e um novo nome; mas, acima de tudo, isso o leva a uma missão imposta de 

tal modo que não lhe permite escolha e que lhe transforma a existência, dando um novo 

sentido a ela. 
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Essa transformação no Eu ocorre como uma nova possibilidade de existência. J. 

faz uma construção do Eu de forma religiosa permeada por seu imaginário, que o move 

para tornar-se aquilo que Cristo foi. Seus relatos trouxeram dados da falta de trabalho de 

construção narcísica dos pais em relação a ele e, também, da falta de uma transmissão 

da metáfora paterna, ou seja, ele viveu por alguém tempo num mundo sem referências e 

sustentação, isso o fez-se sentir-se inseguro, contribuindo para um processo de 

adoecimento e afastamento da realidade. Tal fato nos faz pensar numa fixação na figura 

do Ideal do Eu, pois, nos momentos de mudança pelos quais J. passa ao longo de sua 

vida, a voz lhe invade tendo um lugar de comando e tomando as decisões por ele. 

Assim, vemos sua trajetória ser tomada por determinação desta voz, seu destino acaba 

sendo dado por um Outro grandioso, Deus. J. fica, então, apassivado no lugar de objeto 

de um Grande Outro, outro poderoso que determina seu destino no sentido da realização 

da predestinação. Com isso, J. passa por um processo de profundas vivências de 

transformação e despersonalização. 

A “voz‟ paterna não existe para lhe ancorar, desse modo, surge uma voz divina, 

com a revelação, que ocupa esta função, a função de Pai. Função que direciona e, dá 

limites, norteando sua vida e decisões. Por isso, a nova nomeação e filiação, mesmo que 

delirante, fazem suplência para J., dando-lhe um lugar. Assim, a voz que antes da 

revelação lhe vinha como invasiva passa a ter um significado ao dar uma significação a 

sua origem, seu lugar, seu nome e sua filiação, legitimando-o como filho unigênito do 

Pai, Deus. 

Com isso, J. constrói sua nova realidade, um novo Eu, e se afasta da realidade, 

rompendo com sua família que, segundo ele, lhe trouxe horrores e violência. Temos aí o 

delírio! Este que chega e ocupa um lugar de defesa para J., dando-lhe a possibilidade de 

não ser esmagado e desintegrado e trazendo-lhe profundas vivências de alteração do Eu. 

Assim, através dele, um novo mundo surgiu e, com esse emergiu a possibilidade de 

socialização, realização e pertencimento, pois J. tornou-se um Messias ao criar uma 

instituição e encontrar seu lugar. Lugar este onde J. investe, estuda e atua de forma 

muita coerente, ao acolher a angústia e sofrimento daqueles que se encontram à sua 

volta. Entretanto, para que isso se sustente J. nega a realidade, criando outra dentro de 

sua própria instituição, onde a limpeza, a beleza e o bem se sobressaem.  

Para conseguir isso, ele dirige a instituição com mãos de ferro e fecha as portas 

da mesma, para aqueles em que ele não confia. Nesse contexto há também a presença 

do narcisismo e do egoísmo, no qual o Eu é tomado como objeto pulsional, estamos 
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falando do “Eu só amo a mim mesmo”. Por isso, J. tem a si mesmo como objeto, 

fazendo em si, e exigindo dos seus discípulos, investimentos maciços para que ele não 

retorne a um lugar de objeto, morto, no qual permaneceu por algum tempo. 

Segundo Ockham (1918) religião e ciência são campos divergentes e assuntos 

religiosos devem permanecer, somente como fenômeno religioso. Para ele, fé e razão 

são campos sem interseção e, nesse sentido, não pensamos que espiritualidade ou 

religiosidade são conscientes e atrapalham o julgamento de questões científicas. 

Ockham sintetiza seu pensamento no princípio da parcimônia ao almejar estabelecer um 

juízo objetivo para a prevalência de uma teoria sobre outra. Se uma teoria é suficiente 

para explicar determinado fato com certo número de premissas, seria supérfluo e 

incoerente dar azo a uma nova que traga um maior número de premissas e que seja, 

portanto, mais complexa. É importante ressaltarmos aqui que este pressuposto não tem a 

intenção de provar nada, mas serve como um conselho heurístico.  

Desse modo, consideramos as perspectivas da psicopatologia e da psicanálise, 

para ler todo o quadro sintomatológico iniciado com a grande revelação do novo Eu e 

seu consequente engrandecimento. Em decorrência deste devenir de J., há a criação de 

um mundo sem falhas, devido a uma invasão dos processos inconscientes no pré-

consciente e a vivência de rejeição à situação edípica com a foraclusão do Nome-do-Pai, 

ou seja, exclusão do terceiro e da Lei. Entretanto, J. neste processo de transformação 

cria a possibilidade de compartilhamento desta nova realidade e identidade, que emergiu 

em função da articulação da religião nesta criação.  

Nessa perspectiva, as religiões variam em seus elementos constitutivos, mas o 

que todas elas trazem em comum é a contraposição entre as duas dimensões 

fundamentais da vida, o binômio puro-impuro. O puro, para sagrado, e o impuro, 

pertence ao caráter das leis morais, leis que adquirem sua autoridade do divino. Nesse 

sentido, é possível perceber que é na religião que o nosso sujeito consegue constituir 

uma metáfora paterna que dá sustentação e existência ao seu Eu. Este só podendo ser 

entendido através de um lugar mítico, poderoso e megalomaníaco, já que através da voz 

divina J., pode ter um direcionamento, encontrando os limites que irão nortear suas 

decisões. 

Assim, pelo fato de a religião ser um fenômeno social universal, existir em todos 

os lugares e sociedades, sendo marcada por crenças ou fé em uma transcendência, é que 

J. faz laços com seus discursos, pois estes tratam-se de profecias em que se tenta apagar 

o mal e propagar o bem. Para tanto, J. estuda as mais diversas teorias para sustentar sua 
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fala, fazendo de seu discurso algo coerente, ao trazer paz e acolhimento para aqueles 

que o escutam. 

 

Palavras-chave: Constituição do Eu. Psicose. Desencadeamento. Delírio e religião.   

 

THE REVELATION OF A MESSIAH: A PSYCHOANALYTIC CLINICAL 

STUDY OF A SUCCESSFUL DELUSION 

Renata Arouca de Oliveira Morais
58

 

 

This paper is a case study based on the life history of an individual here called J., 

who had, according to him, his life and existence transformed by "Christ Jesus", from a 

great revelation, which allowed him begin a life as a prophet. 

Shortly after his birth, J. was abandoned by his mother, who delivers him to the 

Souza family. J lives with this family until his adolescence. However, already at this 

period J. manifests a variation of sensibility, as he felt a stranger in his home, with other 

children and with his family. This was manifest in his feelings of strangeness and lack 

of belonging which contributed to his perception of living the life of a stranger already 

since childhood. 

In addition to these terrible sensations, J., in his teenage years, also reports 

alterations of perception, which generally consist of end-of-the-world visions, deaths, 

destruction, bodies on fire, that is, a true apocalyptic vision. Parallel to this, he perceives 

the imposition of another on himself, who gives him orders and coordinates his actions 

and life. These moments are characterized by estrangement of the Self from the world. 

Thus, in the face of all this reality, J. breaks up with the Souza family at the 

imposition of the voice which becomes more and more present. J. then lives for some 

years as a wanderer, perambulating through cities, houses, jobs and countries. This 

continues until the day when, in a "great revelation," as J. calls it, this voice identifies 

him and reveals his new identity. This, however, takes J. to another time, space and 

person. From that moment, he begins a new reality and assumes new references. In this 

sense, J. now has a new life, new parents and a new name; but, above all, this leads him 

                                                           
58 Psychologist and Psychoanalyst, member of the Institute of Psychoanalysis of Brasília “Virginia 

Bicudo”. PhD in Clinical Psychology from the University of Brasília and professor at the Institute of 

Higher Studies of Brasília (Instituto de Ensino Superior de Brasília-IESB). Post-Doctorate student. E-

mail: rearouca80@gmail.com 

 



177 

 

to a mission imposed in such a way that it does not allow him to choose and transforms 

his existence, giving it a new meaning. 

This transformation in the Self occurs as a new possibility of existence. J. makes 

a construction of the self in a religious way permeated by his imaginary, which moves 

him to become what Christ was. His reports brought up information about lack of 

elaboration of narcissistic construction of the parents in relation to him and, also, the 

lack of a transmission of the paternal metaphor, that is to say, he lived for some time in 

a world without references and backing. This made him feel insecure and contributed to 

a process of illness and withdrawal from reality. Such a fact makes us think of a fixation 

on the figure of the Ideal of the Self, because in the moments of change through which 

J. passes in the course of his life, the voice invades him and has a place of command 

and makes decisions for him. Thus, we see his life span being taken over by this voice, 

his destiny ends up being dictated by a great Other, God. J. is then transfixed in the 

place of the object of a Great Other, another powerful one who determines his destiny in 

the sense of the realization of predestination. With this, J. goes through a process of 

profound experiences of transformation and depersonalization. 

The paternal "voice" does not exist to restrain him. Then a divine voice emerges 

with the revelation that takes up this role, the role of Father. A role that directs and 

gives limits, guiding his life and decisions. Therefore, the new appointment and 

affiliation, though delusional, they complement J., giving him a place. Thus, the voice 

that came before the revelation as invasive now has a meaning, giving meaning to his 

origin, place, name and filiation, legitimating him as the only begotten Son of the 

Father, God. 

With this, J. constructs his new reality, a new Self, and breaks up with reality, 

withdraws from his family that, according to him, brought him horrors and violence. 

We have delirium there! It arrives and occupies a place of defense for J., giving him the 

possibility of not being crushed and disintegrated and bringing him deep experiences of 

altering the Self. Thus, through it, a new world arose and, with it, emerged the 

possibility of socialization, fulfillment and belonging, for J. became a Messiah creating 

an institution and finding its place. In this place J. invests, studies and acts in a very 

coherent way, welcoming the anguish and suffering of those who are around him. 

However, for this to be sustained, J. denies reality by creating another within his own 

institution, where cleansing, beauty, and good stand out. 
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To achieve this, he directs the institution with iron hands and closes its doors to 

those he does not trust. In this context there is also the presence of narcissism and 

selfishness, in which the Self is taken as the drive object. Here, we are talking about the 

"I only love myself". Therefore, J. has himself as an object, making in himself, and 

demanding of his disciples, massive investments so that he does not return to a place of 

object, dead, in which he remained for some time. 

According to Ockham (1918) religion and science are divergent fields and 

religious subjects must remain, only as a religious phenomenon. For him, faith and 

reason are fields without intersection and, in this sense, we do not think that spirituality 

or religiosity are conscious and hinder the judgment of scientific questions. Ockham 

sums up his thinking in the principle of parsimony by aiming to establish an objective 

judgment for the prevalence of one theory over another. If a theory is sufficient to 

explain a given fact with a number of premises, it would be superfluous and incoherent 

to give rise to a new one which brings a greater number of premises and is therefore 

more complex. It is important to emphasize here that this assumption is not intended to 

prove anything, but serves as a heuristic advice. 

Thus, we consider the perspectives of psychopathology and psychoanalysis to 

read the whole symptomatological picture initiated with the great revelation of the new 

Self and its consequent aggrandizement. As a result of this becoming of J., there is the 

creation of a world without fail, due to an invasion of the unconscious processes in the 

preconscious and the experience of rejection to the Oedipal situation with the exclusion 

of the Name-of-Father, that is, exclusion of the third and the Law. However, in this 

process of transformation, J. creates the possibility of sharing this new reality and 

identity, which emerged as a function of the articulation of religion in this creation. 

In this perspective, religions vary in their constituent elements, but what they all 

bring in common is the contrast between the two fundamental dimensions of life, the 

pure-impure binomial. The pure, for the sacred, and the impure, belongs to the character 

of moral laws, laws that acquire their authority from the divine. In this sense, it is 

possible to perceive that it is in religion that our subject manages to constitute a paternal 

metaphor that gives sustenance and existence to his Self. It can only be understood 

through a mythical, powerful and megalomaniacal place, since through the divine voice 

J., can have a direction, finding the limits that will guide his decisions. 

Thus, because religion is a universal social phenomenon, existing in all places 

and societies, being marked by beliefs or faith in a transcendence, J. makes links with 
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his discourses, because these are prophecies in which one tries to erase evil and 

propagate good. To this end, J. studies the most diverse theories to support his speech, 

making his discourse coherent, in bringing peace and solace to those who listen to him. 

 

Keywords: Constitution of the self. Psychosis. Trigger. Delirium and religion. 
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A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DAS MULHERES TRANSGÊNERAS 

BRASILEIRAS PELOS FUNCIONÁRIOS PENITENCIÁRIOS NOS PRESÍDIOS 

ITALIANOS 

Alexander Hochdorn
59
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Roberto Vitelli
61

 

Paolo Valerio
62

 

 

Introdução 

Esta comunicação consiste na apresentação dos resultados de um amplo estudo 

transnacional e interdisciplinar voltado ao conhecimento crítico da interseccionalidade 

entre práticas funcionais, hierarquias de poder e processos institucionais por meio dos 

quais pessoas transgêneras brasileiras, detidas em dois presídios italianos (um 

masculino e o outro feminino), são representadas pelas funcionárias e pelos funcionários 

penitenciária(o)s. Esses agentes com diferentes funções trabalham quotidianamente 

nestes contextos. 

O projeto expressa achados da primeira pesquisa empírica no âmbito das 

ciências psicológicas e sociais, especificadamente focada na compreensão das 

dinâmicas de interação entre detidas transgêneras e funcionários penitenciários. Esses 

últimos podem exercitar, com um agenciamento maior, formas de poder executivo a 

respeito das detidas, que, por sua vez, estão enquadradas seja pela representação 

socionormativa de presidiário, seja pela representação sociocultural de uma identidade 

de gênero in fieri (HOCHDORN et al., 2014; HOCHDORN et al., 2015). 

Nos presídios italianos, as presas transgêneras estão detidas nas assim chamadas 

“secções protegidas (sezioni protette)”, onde podem continuar a desfazer o gênero e 

reivindicar uma identidade social e individual mais conforme com uma representação 
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social do sexo feminino (CHIANURA et al., 2010). Os funcionários penitenciários, que 

interagem cotidianamente com essas detidas, fizeram cursos específicos de formação 

profissional e psicológica para poder posicionar-se de forma mais adequada junto às 

detidas transgêneras, além de saber corresponder às particulares exigências das mesmas, 

como cuidados hormonais, ensino do italiano (pois quase todas as detidas transgêneras 

são brasileiras), atividades de trabalho, reinserção social etc. 

 

Objetivos 

Analisar as modalidades de interação e posicionamento entre funcionários 

penitenciários e detidas transgêneras, trazendo à emergência três representações sociais: 

1. Estrutural: Os padrões operacionais das e dos funcionária(o)s. 

2. Funcional: As práticas cotidianas na administração e gestão do contexto. 

3. Relacional: As interações diretas entre detidas e funcionários. 

    

Corpus da pesquisa 

Dez entrevistas semiestruturadas com a(o)s funcionária(o)s penitenciárias(o)s 

(policiais, diretores, educadores) em dois contextos prisionais italianos, as 

penitenciárias de Belluno-Baldenich (masculino) e Florença-Sollicciano (feminino e 

masculino), onde colaboram nas missões de vigilância e gestão da ala protegida 

destinada às presas transgêneras. 

 

Método 

O foco da análise está voltado para as modalidades de interação nos contextos 

mencionados, ou seja, naquelas situações sociais que se caracterizam por uma forte 

trama cotidiana (o presídio, mesmo como instituição total, torna-se um contexto 

cotidiano, considerando as interações e rotinas de cada dia). 

Nesse sentido, foi possível particularizar a dimensão interativa das produções 

textuais como sendo a emblemática representação de um evento discursivo complexo, 

mutável e, ao mesmo tempo, situado (WODAK, 2007). 

Esta propriedade da linguagem em construir áreas de sentido, bem como de 

significados semânticos (BERGER; LUCKMANN, 1966), permite a adoção de uma 

ferramenta informática para a análise qualitativa de dados textuais: o software Transana. 

O software responde às necessidades de realizar uma análise vertical das 

correspondências entre grupos de significado dentro de um mesmo repertório 
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discursivo: as entrevistas com a(o)s funcionária(o)s penitenciária(o)s no caso da 

presente pesquisa. 

Estes repertórios, que o programa reconhece como séries, possuem peculiares 

modalidades organizativas, funcionais e relacionais, mais que estruturais, por meio das 

quais atores que compartilham um mesmo contexto e/ou situação social (no caso do 

presídio este aspecto emerge em maneira particularmente nítida), co-constroem uma 

representação semelhante a respeito de si mesmo (self) e do outro generalizado. 

 

Resultados 

No ambiente carcerário, as representações das detidas são simbolizadas dentro 

dos padrões institucionalizados do sistema penitenciário. O evento discursivo assume, 

sobretudo, uma função reificante a partir do momento em que as categorias semânticas 

definem os vínculos normativos entre si e o contexto. 

Os funcionários empenhados na administração da prisão, de fato, são mais 

sensíveis em relação a práticas, funções e processos no nível contextual. A localização 

das detidas, os turnos de vigilância, a separação das diferentes tipologias de presa(o)s, 

são aspectos recorrentes da cotidianidade de quem é operador nos presídios. 

Especificadamente, as instâncias de poder superordenadas (direção, administração) têm 

uma visão indireta do contexto, reduzindo, assim, a possibilidade de interação e as 

ocasiões nas quais se instauram relações com o outro. 

A(o)s funcionária(o)s, porém, são institucionalmente vinculada(o)s ao próprio 

papel profissional e, portanto, a um status fortemente normatizado, definido pela 

especificidade da própria situação. A análise do corpus textual demonstrou, que as 

representações e os respectivos discursos dependem das modalidades de interação entre 

transgêneras/os e a dominação heteronormativa incorporada pela(o)s agentes. 

Os posicionamentos entre estas duas realidades sociais, são circunscritos por 

especificas fronteiras linguísticas, legitimadas por sistemas normativos e culturais que 

regulam as situações cotidianas. Por isso, o discurso torna-se uma matriz de 

significações, que foi estudada tanto em sua função pragmática (como sistema de 

comunicação), quanto social (sistema de interação) e cultural (sistema de reificação 

simbólica). Assim, a intertextualidade emerge da estreita interseção entre variáveis 

estruturais (o sistema penitenciário), contextuais (os presídios) e também simbólicas (a 

dicotomia dos gêneros). 
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Discussão 

Neste estudo, foram investigados os processos estruturais, as práticas funcionais 

e as dinâmicas relacionais, os quais se desenvolvem nos dois contextos prisionais 

observados (Belluno e Florença), a respeito das representações pessoais, sociais e 

culturais das detidas transgêneras brasileiras, por parte da(o)s funcionária(o)s 

penitenciária(o)s italianos. 

Foram analisadas as modalidades de posicionamento entre detidas e 

funcionária(o)s, a respeito do quadro ideológico-cultural mais amplo, das estruturas, da 

organização penitenciária e dos artefatos que mediam as interações. Encontrou-se outro 

elemento relevante nas frequentes e discordantes descrições do contexto, por parte dos 

(as) funcionários (as) e das detidas, (observando-se que esses resultados já estão em 

processo de publicação). As diversas perspectivas discursivas podem ser compreendidas 

como diferentes modalidades de posicionamento dentro de um mesmo contexto, como 

já foi demonstrado pelos resultados de precedentes pesquisas (HOCHDORN et al., 

2015). 

Devido a isso, podem-se especificar três aspectos conceituais para delinear as 

principais posições discursivas ao longo dos diferentes níveis hierárquicos da estrutura 

carcerária: 

1. Segundo a lógica do percurso punitivo e corretivo, a(o)s funcionária(o)s e as 

detidas, apesar de compartilhar o mesmo contexto, pertencem a duas 

realidades institucionais opostas: o agenciamento da(o)s primeira(o)s 

permite, de fato, exercitar um nível maior de poder sobre as segundas, as 

quais, por definição, estão submetidas. Esta desigualdade social, 

institucionalmente legitimada, emerge de uma representação preventiva e 

corretiva de uma ação definida como ameaça ao funcionamento regular da 

vida social (FOUCAULT, 1977). 

2. A representação da identidade de gênero varia, além das matrizes normativas 

e contextuais, em relação ao modelo cultural de referência (BUTLER, 1990). 

As detidas dos presídios de Belluno e Florença, sendo quase todas de origem 

brasileira, posicionam-se a respeito do gênero com algumas diferenças se for 

comparada com a realidade italiana. Enquanto o percurso de transição dentro 

de um contexto europeu parece, na maioria das vezes, definir-se dentro do 

polo oposto ao gênero reivindicado, como percurso de transição entre as 
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oposições sexuais, as detidas brasileiras posicionam-se dentro de uma 

representação de si mesmas que não necessariamente coincide com uma 

representação (social) binária dos gêneros. 

3. Os diferentes status e papéis, reivindicados ao longo da hierarquia do poder 

administrativo, diretivo e policial do sistema penitenciário, geram diferentes 

descrições discursivas sobre a representação do presídio. Dos resultados, 

emerge que as modalidades de conhecimento variam em relação à 

experiência direta e cotidiana do contexto. Interações frequentes e regulares 

entre os atores que compartilham um mesmo contexto (como entre a(o)s 

agentes e as detidas), apesar de ter posições hierárquicas diferentes, geram 

uma representação concreta e direta da realidade transgênera nos dois 

institutos. Em linha com os resultados de outras pesquisas (HOCHDORN et 

al., 2014), uma experiência mais indireta com as interações no cotidiano 

(como no caso dos diretores), ao invés, produz uma representação mais geral 

e estrutural do contexto penitenciário e mesmo por isso menos autêntica no 

nível (inter)pessoal. 

Estas divergências entre normas institucionais, regras sociais, práticas 

socioassistenciais e momentos de vida afetivos e pessoais, muitas vezes, são difíceis de 

enfrentar e resolver, sobretudo em uma instituição penitenciária. 

 

Palavras-chave: Presidiárias transgêneras. Representações sociais. Funcionários 

penitenciários. Hierarquias de poder. Processos normativos. 
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Introduction 

This oral presentation aims to expose the results of a large-span international and 

interdisciplinary study. Hence, the issue of the current survey consists in the critical 

understanding of the intersectionality among functional practices, hierarchies of power 

and institutional processes by which Brazilian transgender people detained in two 

Italian prison contexts (a male and a female one) are represented by prison-staff 

members who perform various daily duties in these contexts. 

The project presents the findings of the first empirical study in the field of the 

psychological and the social sciences, specifically focused on the understanding of the 

modalities of interaction between transgender inmates and prison staff members. 

Indeed, prison workers have a larger sphere of exercise of executive power as compared 

to the inmates, who are penalized either by the socio-normative representation of being 

prisoner or by the socio-cultural representation of gender identity beyond the sexual 

binary (HOCHDORN et al., 2014; HOCHDORN et al., 2015). 

In Italian prisons, transgender inmates are detained in the so-called “protected 

sectors (sezioni protette)”, where they are allowed to continue to undo gender and to 

claim a social and individual identity in accordance with a social representation of the 

feminine gender (CHIANURA et al., 2010). The prison staff who interact daily with 

such inmates receive special professional and psychological trainings in order to 

comport in an appropriate manner with transgender women, besides knowing how to 

meet special duties and demands of the inmates (like hormonal cares, Italian lessons – 

as most of them are from Brazil – working activities, social inclusion, etc.). 

 

Aims 
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Analysing the modalities of interaction and positioning among prison staff and 

transgender inmates, bringing to the fore three social representations: 

1. Structural: The operational standards of male and female staff. 

2. Functional: Daily practices of prisons’ administration and management  

3. Relational: Direct interactions between inmates and prisons staff 

 

Sample 

Ten semi-structured interviews with prison staff (guardians, directors, educators) 

of two Italian penitentiary contexts (the prisons of Belluno-Baldenich (male) and 

Florence-Sollicciano (female and male), where they take part in the activities of 

surveillance and management of the protected sectors destined for the transgender 

inmates. 

 

Method 

The focus of analysis consists in the modalities of interaction in the above 

mentioned contexts, namely, social situations characterised by a strong daily interaction 

(a gaol, even as a total institution, becomes an everyday environment considering daily 

interactions and routines). Accordingly, it was possible to identify the interactive 

elements of textual productions and how these elements become the emblematic 

representation of a complex, changing and, consequently, situated discursive event 

(WODAK, 2007).  

Such characteristic of language in constructing domains of meaning as well as 

semantic meaning (BERGER;  LUCKMANN, 1966), allows to adopt a computer-

assisted tool for the qualitative analysis of textual data: Transana. With this software, a 

vertical analysis of lexical correspondences among clusters of key-terms within a same 

discursive corpus (the interviews with prison staff) could be performed. 

The different textual repertoires, constituting the overall corpus, are identified by 

the program as series which are characterised by specific organisational, functional and 

relational tasks, through which agents, sharing a same context and/or social situation, 

co-construct similar representations about themselves and about the generalised other 

(in the case of prisons, such aspects emerge in a particularly evident manner). 

 

Findings 

Inside the prison environment, the representations of the inmates are symbolized 
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within the institutionalized standards of the penitentiary system.  The discursive event, 

assumes, above all, a reifying function from the moment that the semantic categories 

define normative ties between themselves and the context. 

Prison staff engaged in administrative activities in jail are indeed more sensitive 

as regards practices, functions and processes on a contextual level. The logistic 

collocation of the inmates, the working turns, the separation of different typologies of 

prisoners, are frequent aspects of the daily routine of someone who works in the prisons 

Specifically, the instances of super ordinated power (direction, administration) 

has an indirect view of the context, reducing, therefore, the possibility of interaction and 

the occasions, where it is possible to know the inmates through their authentic and daily 

representation of themselves. 

Nevertheless, the professional role is institutionally tied to the prison staff, 

therefore, a highly normalized status defined by specificity of the situation itself.  The 

analysis of the textual data showed that the representations, along with their respective 

discourses, depend on the modalities of interaction between transgender people and the 

heteronormative domination represented by the prison staff. 

The positioning between these two social realities is circumscribed by specific 

linguistic borders, legitimated by normative and cultural systems that regulate daily 

situations. Discourse, therefore, becomes a system of meanings that was studied both in 

its pragmatic (system of communication), social (system of interaction), and cultural 

(system of symbolic reification) functions. Thus, intertextuality consequently, emerges 

from the tight intersection between structural (the penitentiary system), contextual (the 

prisons) and, above all, symbolic (the gender dichotomy) variables. 

 

Discussion 

In the current study, the structural processes, the functional practices and the 

relational dynamics, which develop in the two prison contexts taken into consideration 

(Belluno and Florence), have been investigated regarding the personal, social and 

cultural representations of Brazilian transgender inmates by Italian prison staff. The 

modalities of positioning between inmates and prison staff have therefore been analysed 

as regards wider cultural-ideological frames, structural aspects, organisational routines 

and the artefacts such as language, mediating the interaction. 

Another relevant issue which has been individuated regards the continuous and 

discordant descriptions of the context by the staff and the inmates (such results are 
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already in the process of publication). The different discursive productions, as has been 

shown by former studies (HOCHDORN et al., 2015), could be understood as different 

modalities of positioning within a same context. 

Accordingly, three main aspects can be specified to delineate the main 

discursive positions through the different hierarchical levels of power of the prison 

structure: 

1. According to the corrective and punitive logic, the prison staff-members and the 

inmates, in spite of sharing the same context, belong to two opposed institutional 

realities: the agency of the former permits indeed, the exercise of a higher level 

of power on the latter. The latter occupy a secondary and subordinated position. 

This social inequality, institutionally legitimated, emerges from a preventive and 

correctional representation of an action defined as a threat to the proper 

functioning of social life (FOUCAULT, 1995). 

2. The representation of gender identity varies besides the normative and 

contextual matrix in relation to the respective cultural universe (BUTLER, 

1990). The inmates of the jails in Florence and Belluno, being almost all of 

Brazilian origin, show some differences as regards gender in comparison to the 

Italian reality. While gender transition in Europe seems, in most cases, to consist 

in a pathway between the sexual antipodes, the Brazilian inmates, position 

themselves according to a representation of their identity, which does not 

necessarily match with a binary (social) representation of genders. 

3. The different status and roles, claimed along the hierarchies of administrative, 

directional and executive power of the penitentiary system, produce different 

discursive descriptions about the representation of a jail. From the findings it 

appears that the modalities of knowledge vary in relation to the direct and daily 

experience of the context. Frequent and regular interactions between agents that 

share the same context (like between guardians and inmates), despite belonging 

to different hierarchical levels, produce a concrete and direct representation of 

the transgender reality in both institutions. In consistence with the findings of 

former researches (HOCHDORN et al., 2014), it could be shown that a more 

indirect experience with everyday interactions (like the prison direction), 

contrarily produce a more general and structural representation of the 

penitentiary context and even at that, less authentic representation of the inmates 

on an (inter)personal level. 
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Such discordance among institutional norms, social roles, healthcare practices 

and moments of intimate and personal life often become quite difficult to face and 

tackle, above all in a penitentiary context. 

 

Keywords: Transgender inmates. Social representations. Prison-staff. Hierarchies of 

power. Normative processes. 
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CONFLITOS ENTRE O PODER TEOLÓGICO-POLÍTICO E OS DIREITOS 

HUMANOS DA POPULAÇÃO LGBT NO BRASIL 

Fredson Oliveira Carneiro
67

  

O trabalho aponta para a especificidade da luta pelos direitos humanos dos 

movimentos LGBTs
68

 no Brasil e a forte tensão com os setores mais conservadores, 

sobretudo o religioso, junto ao legislativo. Sob o respaldo de um discurso retórico de 

“inconstitucionalidade” instrumentaliza-se o direito para o estudo da letra, retirando-o 

do campo ético para ocultar a centralidade da influência religiosa. Assim, buscamos 

explicitar por um lado, a tensão entre o discurso da legitimidade dos direitos das 

minorias sexuais e os fundamentos contrários ao seu reconhecimento; e por outro, 

indicar como os movimentos LGBTs constituem-se enquanto sujeitos coletivos de 

direito na luta por reconhecimento. 

Ora, se do ponto de vista geral, é possível reconhecer a perda de referenciais 

éticos no direito que se positiva pela via estatal, podemos observar, por outro lado, a 

assunção de valores morais, provenientes das tradições teológicas cristãs, utilizados na 

esfera pública como fundamentos para o reconhecimento ou negação de direitos. Deste 

modo, não é de se estranhar a discricionariedade legislativa que, por opção, não inclui 

os grupos sociais construídos como alteridades históricas diferentes dos padrões 

essencialistas defendidos por um tipo de leitura acerca desses mesmos valores cristãos. 

Assim, constitui-se uma das mais delicadas contradições da seara política atual, qual 

seja: a dessecularização das relações sociais travadas na esfera pública de um Estado 

que se declara laico.  

O dispositivo político dessa contradição, diga-se, muito eficaz, para a negação 

de direitos e formulação de discursos de ódio e intolerância, está centrado na remissão 

aos fundamentos morais-teológicos, cuja definição weberiana foi formulada, do ponto 

de vista teórico, numa tipologia que associa a legitimidade do poder a elementos 

tradicionais aliados, nesses casos, a condições carismáticas no exercício da autoridade 

pública (WEBER, 2005).  
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Tendo em vista a existência dessas condições sociais e as possibilidades teóricas 

abertas ao debate desse tema no contexto contemporâneo, ao presente trabalho coloca-se 

o seguinte problema: diante do atual quadro conjuntural, que por um lado apresenta um 

cenário de ampliação do discurso conservador no espaço político e, por outro, avança no 

aperfeiçoamento democrático e no reconhecimento jurídico-formal de minorias, 

pergunta-se “quais são os principais argumentos utilizados para negar a legitimidade 

dos direitos humanos contra-majoritários, relativos ao reconhecimento dos direitos das 

minorias sexuais?”. 

Supõe-se aqui que o argumento central colocado à negação do reconhecimento 

da legitimidade dos direitos humanos contra-majoritários, relativo aos direitos da 

população LGBT, é, sobretudo, o discurso conservador de matriz moral-teológica. Esse 

discurso é sustentado por representantes de congregações religiosas nos espaços de 

decisão pública, sobretudo das congregações evangélicas neopentecostais e católicas 

vinculadas ao fenômeno da renovação carismática, que no entendimento de Michael 

Löwy são “apolíticas” ou totalmente contrarrevolucionárias (LÖWY, 2000), 

constituindo-se como defensoras passivas ou ardentes do status quo.   

Importa ressaltar, no entanto, que não se coloca em causa a fé em si, mas as 

formas de sua institucionalização, que acontecem, segundo Lyra Filho, “quando estas 

adquirem a estrutura, a fisionomia e os vícios dos ‘poderes’ organizados conforme a 

base socioeconômica do modo de produção espoliativo” (LYRA FILHO, 1976, p. 274) 

e a utilização de interpretações conservadoras do texto bíblico como fundamento 

contrário ao reconhecimento do outro [LGBT] como sujeito de direitos. Esse 

posicionamento institucionalizado tem reverberado tanto no Legislativo [bancada cristã 

e ruralista], quanto no Judiciário [questionamentos contra a decisão que reconheceu a 

união homoafetiva] e no Executivo [afetado diretamente pelos efeitos dos debates no 

Legislativo e nas mídias sociais], num estranho híbrido de posicionamento político e 

religioso.  

Em outro sentido, concordo com a concepção de Rita Segato, segundo a qual as 

esferas da ética, da moral e da lei são distintas. Isso porque, diferentemente da lei; e 

aqui obviamente não estamos falando do Direito em si, mas de um de seus produtos 

sociais, e da moral; a ética não se refere a um “sistema de regras de comportamento nem 

um sistema de padrões positivos a partir dos quais é possível justificar a desaprovação 

dos outros. É, sobretudo, uma atitude com relação ao que é alheio” (SEGATO, 2006, p. 

225). 
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Por fim, aposto na ética implicada necessariamente “à perplexidade imposta a 

nossas certezas, pelo mundo dos outros” (SEGATO, 2006, p. 225). Ou seja, levando-se 

em consideração as distintas produções de alteridades na composição política, étnica e 

cultural do Brasil, claramente estamos diante de um grande celeiro, não referenciado 

apenas como fonte de riquezas naturais, mas de experiências sociais que muito podem 

contribuir para a construção de um mundo mais humanizado e menos desigual, também 

em matéria relativa aos direitos humanos contra-majoritários da população LGBT. 

Resta, certamente, um longo caminho a ser percorrido no reconhecimento desses 

sujeitos e movimentos sociais nas condições de suas sexualidades não normativas. 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos. LGBT. Teológico-Político. Legitimidade. 

Reconhecimento. 

 

CONFLICTS BETWEEN THE THEOLOGICAL-POLITICAL POWER AND 

THE HUMAN RIGHTS OF THE LGBT POPULATION IN BRAZIL 

 

Fredson Oliveira Carneiro
69

 

 

This paper points to the specificity of the LGBT
70

 groups’ struggle for human 

rights in Brazil and the strong tension with the more conservative sectors, especially the 

religious one, in the legislature. Under the support of a rhetoric rant of 

"unconstitutionality" it instrumentalizes the right to the study of the letter, removing it 

from the ethical field to hide the centrality of religious influence. Thus, we try to 

explain on the one hand, the tension between the discourse of the legitimacy of the 

sexual minorities’ rights and the foundations contrary to its recognition; and on the 

other, indicate how the LGBT’s movements constitute themselves as rightful collective 

subjects in the battle for recognition. 

From the general point of view, it is possible to recognize the loss of ethical 

references in law that is affirmed by the State. We can observe, on the other hand, the 

assumption of moral values, from Christian theological traditions used in the public 

sphere as a basis for the recognition or denial of rights. Little wonder then, the 
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discretion of the legislature that does not include, as a matter of choice, the social 

groups built as historical otherness different from the essentialist standards defended by 

a type of understanding about these same Christian values. Thus, we have before us one 

of the most delicate contradictions of the current political arena, namely: 

desecularization of social relations in the public sphere of a State that declares itself 

secular.  

The political device of this contradiction, it is said, very effective for the denial 

of rights and formulation of hate speech and intolerance, is centered on the moral and 

theological foundations, whose Weberian definition was formulated, from the 

theoretical point of the view, in a typology that associates the legitimacy of power with 

traditional allied elements, in these cases, to charismatic conditions in the exercise of 

public authority (Weber, 2005). 

    In view of the existence of these social conditions and the theoretical 

possibilities open to the debate of this question in the contemporary context, this paper 

proposes to address the following question: in view of the current conjuncture, which on 

the one hand presents a scenario of expansion of the conservative discourse in the 

political space and, on the other hand, advances in the democratic improvement and in 

the legal-formal recognition of minorities, the question is “What are the main arguments 

used to deny the legitimacy of counter-major human rights, relating to the recognition 

of the rights of sexual minorities?”.   

It is assumed here that the central argument backing the denial of recognition of 

the legitimacy of counter-major human rights, concerning the rights of the LGBT 

population, is, above all, the conservative discourse of a moral theological matrix. This 

discourse is supported by representatives of religious congregations in public decision-

making spaces, especially of neo-Pentecostal evangelical and Catholic linked to the 

phenomenon of charismatic renewal, which in Michael Löwy’s view are “apolitical” or 

totally counterrevolutionary (LÖWY, 2000), constituting themselves as passive or 

ardent defenders of the status quo. 

It is important to emphasize, however, that the Faith itself is not called into 

question, but the forms of its institutionalization, according to Lyra Filho, “when they 

acquire the structure, physiognomy and vices of the ‘powers’ organized according to the 

socio-economic basis of the spurious mode of production” (LYRA FILHO, 1986: 274) 

and the use of conservative interpretations of the biblical text as a foundation against the 

recognition of the other [LGBT] as a subject of rights. This institutionalized position 
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has reverberated both in the legislature (Christian and ruralist bench) and in the 

Judiciary [questioning the decision that recognized the homo-affective union] and in the 

Executive [directly affected by the effects of debates in the legislature and in social 

media], in a strange hybrid of political and religious positioning.  

In another sense, I agree with Rita Segato's conception that the spheres of ethics, 

morality, and law are distinct. This is because, unlike the law, and here obviously we 

are not talking about Law itself, but about one of its social products, and morality, 

ethics does not refer to a "system of rules of behavior nor a system of positive patterns 

from which it is possible to justify the disapproval of others. It is, above all, an attitude 

towards what is alien" (SEGATO, 2006: 225). 

Finally, I bet on ethics necessarily implied "to the perplexity imposed on our 

certainties by the world of others" (SEGATO, 2006: 225). That is, taking into account 

the different productions of otherness in the political, ethnic and cultural composition of 

Brazil, we are clearly faced with a large barn, not referenced only as a source of natural 

wealth, but of social experiences that can greatly contribute to the building of a more 

humanized and less unequal world, also in matters relating to the counter-major human 

rights of the LGBT population. There is, of course, a long way to go in the recognition 

of these individuals and social movements in the conditions of their non-normative 

sexualities. 

 

Keywords: Human Rights.  LGBT. Theological-Political. Legitimacy. Recognition. 
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“FOI DEUS QUEM QUIS”: AS INFLUÊNCIAS DA RELIGIOSIDADE NAS 

EXPERIÊNCIAS DE DONAS DE CASA 

Luciana da Silva Santos
71

 

 

As influências da cultura na constituição de identidades femininas e de papéis de 

gênero é um tema que tem sido estudado por pesquisadoras(es) de diferentes ciências. 

Muitos aspectos têm sido investigados. Um desses é o impacto dos aspectos sociais na 

saúde mental de mulheres. A ideia é a de que, cada vez mais, se compreenda como as 

interfaces dos contextos sociais e econômicos interferem no modo como as mulheres 

“tornam-se mulheres” e, consequentemente, como esse processo produz elementos 

propiciadores de adoecimentos, desequilíbrios, desacordos internos – chamados de 

transtornos mentais. Nesse interim, há, ainda, parcelas da população feminina que 

raramente são contempladas nas investigações acadêmicas. E, em decorrência, pouco se 

sabe de suas experiências e implicações na saúde mental. Frente a isto se avalia que as 

vivências de mulheres donas de casa ainda é um tema invisível e que, portanto, 

necessita ser compreendido a partir de uma perspectiva de gênero.  

O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa de doutorado (SANTOS, 

2014) que procurou estudar aspectos da saúde mental de donas de casa sobre a ótica 

feminista-fenomenológica-existencial. Na construção da tese, um dos aspectos que 

mereceu atenção e que objetivou esta comunicação foram as experiências religiosas das 

mulheres entrevistadas no tocante aos papéis desenvolvidos pelas mesmas e as 

interfaces com a saúde mental.  

É necessário ser dito que a pesquisa possuiu um caráter exploratório, onde foi 

utilizado o método qualitativo. A intenção foi atingir, através de uma amostra por 

conveniência, uma variação de perfil das participantes. Nesse intuito, contatou-se 10 

(dez) mulheres, que exerciam a função de donas de casa há, no mínimo, 1 (um) ano, 

com filhos(as) e que possuíssem algum tipo de vínculo afetivo-conjugal 

heteronormativo. As idades das participantes variaram entre 23 (vinte e três) e 79 

(setenta e nove) anos. A renda familiar variou entre R$1.600,00 e R$11.000,00. Elas 

estavam casadas há, no mínimo, 8 (oito) e, no máximo, 61 (sessenta e um) anos, e 
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possuíam filhos/as em diversas faixas etárias, entre 3 e 64 anos. Seis dentre as dez 

participantes não possuíam qualquer fonte de renda própria; 2 (duas) contavam com 

renda advinda de aposentadoria; 1 (uma) cuidava de crianças das vizinhas e 1 (uma) 

vendia artesanato para ter alguma renda. Em termos educacionais, apenas 1 (uma) tinha 

curso superior, 2 (duas) tinham ensino médio, 1 (uma) tinha fundamental completo, 5 

(cinco) tinham fundamental incompleto e 1 (uma) nunca estudou. Sete dentre as dez 

participantes já haviam trabalhado fora em algum momento de suas vidas, antes ou após 

o casamento. As mulheres foram entrevistadas em suas residências, a partir de um 

roteiro pré-estabelecido, buscando-se uma descrição fenomenológica de suas 

experiências como donas de casa, incluindo o tema religiosidade.  

Trazendo um cenário geral do que foi apreendido sobre a saúde mental das 

mulheres entrevistadas, pode-se apontar que, ao longo dos encontros, foram percebidos 

os sentimentos de abandono e solidão nos discursos das donas de casa participantes 

dessa pesquisa. Seus depoimentos evidenciaram constantes sensações de “vidas 

interrompidas”, de abnegação, de terem “aberto mão” das próprias vidas para cuidar de 

outras pessoas que não reconhecem seus esforços e valor. Nesse contexto, há sofrimento 

por se sentirem “largadas”, e passam a questionar as escolhas que fizeram. Sentem-se, 

com frequência, angustiadas e ao se darem conta da temporalidade de sua existência, 

acabam não vendo muito sentido para os dias vindouros.  

Os relatos mostraram que as condições de eu-aprisionado ficam refletidas no 

isolamento, na falta de diálogo, de visibilidade, de autonomia, assim como no contato 

muitas vezes interrompido com as demais pessoas e ambientes externos ao espaço 

doméstico. Logo, assumir uma posição subserviente diante de outras pessoas – esposo, 

filhos/as, familiares – favorece o desenvolvimento de consequências como os quadros 

pathos-lógico em mulheres donas de casa.  

Para a presente comunicação, que trata dos aspectos religiosos das experiências 

de mulheres donas de casa, utilizando-se do método fenomenológico de análise, foram 

apreendidas duas unidades analíticas decorrentes do critério de convergência: 1) 

Discursos religiosos e papéis de gênero, e 2) Religiosidade e saúde mental.  

Na primeira unidade, a partir dos relatos semelhantes das participantes, 

encontrou-se que o imaginário cultural, ancorado no pensamento judaico-cristão, 

modelou as relações de gênero e a atribuição de papéis submissos às mulheres 

(SOUZA, 2007). Pôde-se compreender como a “condição feminina” é regida por 

ditames pautados nos discursos religiosos que ancoraram as práticas das donas de casa 
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participantes da pesquisa. Oito das dez entrevistadas apontaram que cuidar da casa, de 

filhos e marido era o seu “destino natural” por estarem cumprindo “a vontade de Deus”. 

Em muitos momentos afirmaram que Ele havia criado a casa (espaço privado) para elas, 

e se apegavam aos sermões ou pregações de líderes religiosos como paradigma para as 

suas práticas diárias como esposas e mães.  

Foi percebido que as participantes, ao questionarem as escolhas feitas (tornar-se 

donas de casa, esposas e mães), assumiam um lócus de controle externo, atribuindo a 

causalidade de sua insatisfação ao outro, ao destino, ao meio, à sociedade, e, nesse caso, 

à vontade de Deus. Dessa forma, nesta unidade apreendeu-se que por um lado o 

discurso religioso reafirma o lugar doméstico e de cuidado com a família para a 

categoria feminina, ao passo que as próprias donas de casa assumem o discurso e o 

utilizam para justificar as escolhas – feitas, inclusive, para cumprir a solicitação social-

religiosa do que seria “ser mulher”.  

Na análise das entrevistas percebeu-se o quanto as práticas do trabalho 

doméstico não pago realizado pelas donas de casa são propiciadoras de 

comprometimento da saúde mental de donas de casa, dada à reclusão, invisibilidade, 

desvalorização, multiplicidade de papéis, entre outros fatores de seu trabalho sem 

remuneração e das condições de domesticidade desfavoráveis, como apontadas pela 

literatura.  

Avaliando-se o processo de adoecimento das entrevistadas e suas crenças 

religiosas ou espirituais, construiu-se a segunda unidade, denominada “Religiosidade e 

saúde mental”. Aqui foi possível compreender que religiosidade das donas de casa 

entrevistadas – principalmente com idades mais elevadas e de menor poder aquisitivo – 

apareceu como fonte de auxílio e promoção de resiliência. Assim como no trabalho 

desenvolvido por Silva e Zanello (2010), Deus foi significado como âncora para 

amenizar dores, devolver os sonhos perdidos, sinalizar esperanças e auxiliar no 

enfrentamento dos adoecimentos e comprometimentos emocionais.  

Nos relatos das participantes da pesquisa, a religiosidade amenizou experiências 

dolorosas e sofridas enquanto donas de casa. Houve discurso, inclusive, em que o único 

lazer da participante é ir à igreja, onde, muitas vezes, também estão os únicos vínculos 

sociais exteriores à família. Ou ainda, que quando os sentimentos de tristeza aparecem, 

ouvem músicas religiosas, rezam e conversam com Deus para passar qualquer 

sentimento ruim. Assim, os conteúdos religiosos parecem ter sido assimilados, pelas 
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donas de casa participantes desta pesquisa, para aliviar mal-estar e processos de 

adoecimentos.  

Dessa forma, com o conteúdo das unidades de análise, pôde-se perceber os 

paradoxos das influências religiosas para a construção de papéis e subjetividade de 

mulheres, além de tornar possível problematizar a respeito dos impactos positivos e 

negativos na saúde mental de donas de casa.  

 

Palavras-chaves: Religiosidade. Gênero. Donas de casa. 

 

"IT WAS GOD WHO WILLED": 

THE INFLUENCES OF RELIGIOSITY ON THE EXPERIENCES OF 

HOUSEWIVES 

 

Luciana Silva Santos
72

 

 

The influence of culture on the constitution of feminine identities and gender 

roles is a theme that has been studied by researchers from different sciences. Many 

aspects have been investigated. One of these is the impact of social aspects on women's 

mental health. The idea is that, increasingly, how the interfaces of social and economic 

contexts interfere with the way in which women "become women" and, consequently, 

how this process produces elements conducive to illness, imbalances, internal conflicts 

– called mental disorders, be better understood. In the meantime, there are still portions 

of the female population that are seldom considered in academic research. And, as a 

result, little is known of their experiences and implications in mental health. In view of 

this, it is estimated that the experiences of female housewives are still an invisible 

subject and, therefore, needs to be understood from a gender perspective.  

The present work is a cutout of a doctoral research (SANTOS, 2014) that sought 

to study aspects of the mental health of housewives in the feminist-phenomenological-

existential point of view. In the construction of the thesis, one of the aspects that 

deserved attention and which is the object of this paper was the religious experiences of 
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the women interviewed as regards the roles played by them and the interfaces with 

mental health.  

It must be said that the research had an exploratory character, where the 

qualitative method was used. The intention was to achieve, through a convenience 

sample, a variation of the participants' profile. To this end, 10 (ten) women, who served 

as housewives for at least 1 (one) year, had children and had heteronormative affective-

conjugal bond were contacted. The participants' ages ranged from 23 (twenty-three) to 

79 (seventy-nine) years. Family income ranged from $ 500.00 to $ 3500.00. They were 

married for at least 8 (eight) and at most 61 (sixty-one) years, and had children in 

various age groups, ranging from 3 to 64 years. Six of the ten participants did not have 

any source of their own income; 2 (two) had income from retirement; 1 (one) cared for 

neighbors’ children and 1 (one) sold handicrafts to have some income. In educational 

terms, only 1 (one) had a university degree, 2 (two) had a high school, one (1) had a 

complete fundamental, 5 (five) had an incomplete primary education and one (1) never 

had any formal education. Seven of the ten participants had already worked out at some 

point in their lives, either before or after the wedding. The women were interviewed in 

their homes, from a pre-established script, seeking a phenomenological description of 

their experiences as housewives, including the theme of religiosity.  

Bringing a general picture of what was learned about the mental health of the 

interviewed women, it can be pointed out that, throughout the meetings, the feelings of 

abandonment and loneliness in the discourses of housewives participating in this 

research were perceived. Their testimonies showed constant feelings of "broken lives," 

of self-denial, of having "given up" their lives to care for others who do not recognize 

their efforts and value. In this context, there is suffering because they feel "abandoned”, 

and they begin to question the choices they have made. They often feel distressed and 

when they realize the temporality of their existence, they do not see much sense for the 

future. 

The reports showed that the conditions of self-imprisonment are reflected in the 

isolation, the lack of dialogue, visibility, autonomy, as well as the contact often 

interrupted with other people and environments outside the domestic environment. 

Therefore, assuming a subservient position before other people - spouse, children, 

family - favors the development of consequences such as pathos-logical frameworks in 

housewives.  
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For the present paper, which deals with the religious aspects of the experiences 

of housewives, using the phenomenological method of analysis, two analytical units 

have been apprehended as a result of the convergence criterion: 1) Religious discourses 

and gender roles; 2) Religiosity and mental health.  

In the first unit, from the similar reports of the participants, it was found that the 

cultural imaginary, based on Judeo-Christian thinking, shaped gender relations and the 

attribution of submissive roles to women (SOUZA, 2007). It can be understood how the 

"feminine condition" is governed by dictates based on the religious discourses that were 

bases of the practices of housewives participating in the research. Eight of the ten 

interviewees pointed out that caring for the home, children and husband was their 

"natural destiny" because they were complying with "the will of God". They often 

claimed that He had created the house (private space) for them, and clung to the 

sermons or preaching of religious leaders as a paradigm for their daily practices as 

wives and mothers.  

It was noticed that the participants, when questioning the choices made 

(becoming housewives, wives and mothers), assumed a locus of external control, 

attributing the causality of their dissatisfaction to the other, to destiny, to the 

environment, to society and, in this case, to the will of God. Thus, in this unit, it was 

understood that, on the one hand, religious discourse reaffirms the domestic and caring 

place for the female category, while the housewives themselves take the discourse and 

use it to justify the choices made – even to fulfill the social-religious request of what it 

would be “to be a woman”. 

In the analysis of the interviews, it was observed how the unpaid labor of 

housewives' domestic chores are conducive to compromising the mental health of 

housewives, given the seclusion, invisibility, devaluation, multiplicity of roles, among 

other factors, their non-remunerated work and unfavorable domestic conditions, as 

pointed out in literature.  

 Evaluating the process of illness of the interviewed women and their religious 

or spiritual beliefs, the second unit "Religiosity and mental health" was built. Here it 

was possible to understand that the religiosity of housewives interviewed – especially 

those with higher ages and lower income – appeared as a source of aid and enhancement 

of resilience. In the research of Silva and Zanello (2010), God was seen as an anchor to 

ease pain, to restore lost dreams, to signal hopes and to help with coping with emotional 

problems.  
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In the reports of the participants of the research, religiosity softened painful 

experiences suffered as housewives. There was a particular report in which the 

participant's only leisure is to go to church, where there are often, the only social ties 

outside the family. Or, when feelings of sadness appear, they listen to religious songs, 

pray and talk to God to recover from any bad feelings. Thus, the religious contents seem 

to have been assimilated, by housewives participating in this research, to alleviate 

malaise and processes of illness. 

 Thus, with the content of the units of analysis, it was possible to perceive the 

paradoxes of the religious influences for the construction of roles and subjectivity of 

women, besides making it possible to problematize about the positive and negative 

impacts on the mental health of housewives.  

 

Keywords: Religiosity. Gender. Housewives. 
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(IN)TOLERÂNCIA RELIGIOSA: VIVÊNCIAS DE MULHERES 
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Os termos espiritualidade, religião e religiosidade costumam ser muito 

associados na literatura concernente, seja para o estabelecimento de diferenças, seja 

para apontar semelhanças ou equivocidades entre eles. Tais conceitos costumam 

remeter a múltiplos fatores, caracterizando tanto elementos de profunda intimidade, 

considerados muitas vezes centrais e absolutamente essenciais na vida das pessoas, 

como também elementos de ordem social, cultural e institucional. As definições 

empregadas, ao longo da história da psicologia da religião, para cada um destes termos, 

têm também variado bastante conforme os autores, de modo que se torna fundamental 

aqui situar claramente como eles serão empregados neste trabalho, mostrando suas 

possíveis conexões e distinções. 

Sendo assim, neste trabalho, adotamos as definições de Freitas e Vilela (2017), 

que definem a religiosidade como uma das formas de expressão da espiritualidade. As 

autoras concebem a religiosidade como a vivência do ser humano para além da 

experiência material e fenomênica, voltada então para a crença numa dimensão 

transcendente e acompanhada de uma atitude de esperança, busca e atribuição de 

sentido à sua existência. Esta vivência pode estar ou não relacionada a uma religião 

específica. Religião e espiritualidade seriam, então, nomes dados às duas polaridades 

deste processo, sendo o termo religião utilizado para definir o âmbito socialmente 

compartilhado e institucional das respostas encontradas para esta busca, constituindo-se 

como sistema e doutrina formulada culturalmente, enquanto que a espiritualidade se 

refere ao âmbito das próprias perguntas e busca de sentido. 
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A intolerância religiosa é uma realidade que existe há bastante tempo, e que tem 

ocasionado sérias consequências, como guerras e conflitos religiosos. Um destes foi o 

conflito na Irlanda do Norte, que gerou uma série de mortes e consequências desastrosas 

para este país e seu povo.  O conflito consistia basicamente em um movimento daqueles 

que lutavam pelos direitos civis contra a segregação religiosa vivenciada pelos 

católicos. A população protestante do país desejava manter os laços com a Grã-

Bretanha, enquanto a população católica almejava a independência. O conflito durou 30 

anos, de 1968 a 1998, envolveu tanto o exército britânico quanto a população civil, e 

ultrapassou os limites da Irlanda do Norte, chegando a atingir até o Reino Unido. A 

partir dos resultados de nossa pesquisa de doutorado acerca da vivência da 

espiritualidade e da sexualidade por mulheres praticantes de Tai Chi Chuan brasileiras e 

britânicas, encontramos depoimentos de três mulheres britânicas que presenciaram este 

momento da História; duas delas nasceram na Irlanda do Norte e foram para a Inglaterra 

ainda na adolescência, e a outra passou sua adolescência na Escócia.  

Diante dos depoimentos, propomos um estudo aprofundado das noções de 

espiritualidade, religião e religiosidade, e da vivência deste fenômeno por parte de três 

mulheres britânicas praticantes de Tai Chi Chuan, investigando, especificamente, como 

elas experienciaram e ressignificaram as experiências vividas no conflito mencionado. 

Para isso, o estudo se ancora, também, na visão histórica de Foucault e na 

fenomenologia de Husserl e de Merleau-Ponty acerca da religião e da espiritualidade, 

buscando mostrar o quanto estes conceitos estão estreitamente relacionados às visões de 

corpo e corporeidade desses autores.  

Como metodologia, empregamos a técnica de entrevistas semiestruturadas em 

temas eixos, as quais foram gravadas, transcritas e revisadas. Através de leitura 

fenomenológica sobre o material transcrito, buscou-se compreender e contextualizar as 

experiências compartilhadas pelas entrevistadas, sendo que, para este trabalho 

específico, buscou-se focar nos seus relatos acerca de como viveram aquele período de 

conflito religioso na região em que moravam e como essa experiência foi elaborada ao 

longo de suas vidas. É importante destacar que todos os nomes mencionados, na 

apresentação dos resultados, são fictícios. 

As entrevistadas mencionaram, em seus relatos, por um lado, sentirem-se 

desiludidas com as religiões devido aos atos de intolerância religiosa testemunhados 

naquele contexto. Assim, por exemplo, Barbara se lembra e relata o fato de sua 

formatura ter sido interrompida, em Glasgow, por protestantes marchando em áreas 
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católicas, buscando provocar conflitos entre eles. Por outro lado, elas mencionaram que, 

a despeito da verdadeira guerra entre católicos e protestantes acompanhada em sua 

infância, viveram também experiências simultâneas de tolerância às diferenças. Rachel, 

por exemplo, menciona os costumes de seus pais, na Irlanda do Norte, que, apesar de 

serem católicos, em pleno período de conflitos com os protestantes, procuravam ciganos 

para ver o futuro e iam a curandeiros quando ficavam doentes.  

Sendo assim, apesar de certa desilusão com a religião institucionalizada, as 

entrevistadas relataram que, de algum modo, buscaram ressignificar a religião com o 

decorrer do tempo, não desistindo de suas buscas de respostas mobilizadas pela 

espiritualidade. Assim, por exemplo, Linda, a partir de reelaborações sucessivas dos 

conflitos religiosos que presenciou em sua infância, busca hoje compreender as religiões 

de forma diferente daquela de quando era criança, afirmando que elas auxiliam as 

pessoas a se tornarem religiosas, pois essa é a forma como elas percebem a 

espiritualidade. Barbara também considera que as religiões têm pontos positivos, 

incluindo o protestantismo e o catolicismo; com isso, ela define o que testemunhou 

como uma experiência ruim, mas que não pode ser generalizada.  

Percebemos, através da análise dessas entrevistas, que as vivências das 

entrevistadas no Tai Chi Chuan estão relacionadas à busca de sentido, sendo possível 

notar, inclusive, que elas atribuem, através dessa prática, um sentido mais integrado à 

sua existência do que atribuíam às experiências religiosas vividas em sua infância e 

adolescência. O corpo desempenha papel fundamental nesta integração. Como bem 

coloca Merleau-Ponty (1999), é uma totalidade. Barbara chega a afirmar que, antes de 

praticar o Tai Chi Chuan, não havia tido uma experiência de espiritualidade, e associou 

esta dificuldade, encontrada anteriormente, às experiências de intolerância religiosa 

vivenciadas em sua adolescência.  

As críticas feitas pelas entrevistadas às instituições religiosas corroboram o 

pensamento de Foucault (1987; 1988) em sua fase da genealogia, denunciando as 

relações de poder que ocorrem nessas instituições e apontando o quão danosas elas 

podem ser. A proposição de Foucault de que o corpo é historicamente construído 

(CARRETTE, 2000), sendo um objeto passivo entrelaçado pela linguagem, 

conhecimento e poder, indica claramente como o conhecimento religioso (crença) 

informa e forma o corpo, assim como a própria prática de Tai Chi Chuan, o que também 

pode ser constatado no relato das entrevistadas.   
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As considerações trazidas espontaneamente pelas entrevistadas levam a concluir 

que, apesar de haver muita intolerância religiosa no mundo, e isso causar sérios danos, 

tanto em nível individual quanto social, há também diversas manifestações de tolerância 

religiosa, também em níveis individual e social, que promovem uma cultura de paz e 

respeito à diversidade. Com isso, percebe-se que é possível haver uma convivência 

harmoniosa e equilibrada entre as vivências da religião, da religiosidade e da 

espiritualidade, ou seja, entre as perguntas sobre o sentido da existência, a atribuição 

dada a esse sentido e as respostas dadas a ele.  

 

Palavras-chave: Espiritualidade. Mulheres. Intolerância religiosa. Tolerância religiosa. 

Tai Chi Chuan.  
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The terms spirituality, religion and religiosity are commonly associated in 

literature, either for the establishing of differences or for pointing out similarities or 

mistakes between them. Such concepts often refer to multiple factors, characterizing 

both elements of deep intimacy, often considered central and absolutely essential in the 

lives of people, and also elements of the social, cultural and institutional order. The 

definitions used in the course of the history of the psychology of religion, for each of 

these terms, have varied a lot according to authors, in such a way that it is fundamental 

to situate clearly how they are going to be used in this paper, showing their possible 

connections and distinctions.    

As such, we adopt in this paper, the definitions of Freitas and Vilela (2017), that 

define religiosity as one of the ways of expressing spirituality. The authors conceive 

religiosity as an experience of the human being beyond the phenomenal material 
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experience, focused on faith in a transcendent dimension and accompanied by an 

attitude of hope, seeking and putting meaning to his existence. This meaning may or 

may not be related to a specific religion. Religion and spirituality would then be, names 

given to polarities of this process, the term religion being used to define the domain 

socially shared and institutional of the answers found for this search, constituting a 

system and doctrine culturally formulated, while spirituality refers to the domain of 

one’s questioning and search for meaning.  

Religious intolerance is a reality that has existed for long, and has provoked 

serious consequences like wars and religious conflicts. One of these was the conflict of 

Northern Ireland that caused the country and its people a series of deaths and disastrous 

consequences. The conflict consisted basically in a movement of those who were 

fighting for civil rights against the religious segregation suffered by the Catholics. The 

Protestant population of the country wanted to maintain ties with Great Britain while the 

Catholic population wanted independence. The conflict lasted 30 years, from 1968 to 

1998, involved both the British army and the civilians, went beyond the borders of 

Northern Ireland and hitting The United Kingdom. From the results of our doctoral 

research about the experience of spirituality and sexuality by Brazilian and British 

women who practice Tai Chi Chuan, we found reports of three British women who 

witnessed this moment of History; two of them were born in Northern Ireland and went 

to England in their teenage years, and the other spent her teenage years in Scotland.  

In the face of the reports, we propose an in-depth study of the notions of 

spirituality, religion and religiosity, and the experience of this phenomenon by three 

British women who practice Tai Chi Chuan, investigating especially, how they 

experienced and imbued meaning into the experience they lived in the afore-mentioned 

conflict. For this, the study is also based on the historic vision of Foucault and on the 

phenomenology of Husserl  and of Merleau-Ponty about religion and about spirituality, 

seeking to show how these concepts are intimately related to the vision of body and 

corporeity of these authors. 

By way of methodology, we employ the technique of semi structured interviews 

in thematic axis which were recorded, transcribed and revised. Through a 

phenomenological reading of the material transcribed, we sought to understand and 

contextualize the experiences shared by the interviewees. This specific study sought to 

focus on their reports of how they lived the period of religious conflict in the region 

where they lived and how this experience was elaborated in the course of their lives. It 



207 

 

is important to point out that all the names mentioned in the presentation of the results 

are fictitious.  

The interviewees, in their reports, on the one hand, felt disappointed with the 

religions due to acts of religious intolerance witnessed in that context. Barbara, for 

example, remembers and reports the fact of her graduation being interrupted by 

Protestants in Glasgow, marching into Catholic areas, with the aim of provoking a 

conflict between both. On the other hand, they mentioned that, in spite of real war 

between Catholics and Protestants that they witnessed in their childhood, they also 

witnessed at the same time, tolerance to differences. Rachel, for example, mentions the 

habits of her parents in Northern Ireland that in spite of being Catholic, during the 

conflicts with Protestants, used to consult the gypsies about the future and used to 

consult traditional healers when they were ill.  

However, in spite of disappointment with institutionalized religion, the 

interviews reported that in a certain way, they tried to give a new meaning to religion as 

time went by, not giving up their searches for answers motivated by spirituality. Thus, 

by way of example, from the successive re-elaborations of the religious conflicts that 

she witnessed in her childhood, Linda tries today to understand religion in a different 

way from the way she did as a child, saying that they help people become religious, for 

this is the way they understand spirituality. Barbara also considers that religions has 

positive points, including Protestantism and Catholicism; with that, she defines what she 

experienced as bad, but that it should not be generalized. 

We observe through the analysis of the interviews, that the experiences of the 

interviewees of Tai Chi Chuan are related to their search of meaning, being possible to 

note also, that through this practice, they attribute a more integrated meaning to their 

existence than they did to the religious experiences lived in their childhood and teenage 

years. The body plays a fundamental role in this integration. As Merleau-Ponty (1999) 

well observed, it is a totality. Barbara asserts that, before practicing Tai Chi Chuan, she 

never had an experience of spirituality, and associated this difficulty encountered in the 

past to the experiences of religious intolerance witnessed in her teenage years.  

The criticisms made by the interviewees about religious institutions corroborate 

the thought of Foucault (1987; 1988) in his phase of genealogy, denouncing the 

relations of power that occur in these institutions and pointing out how damaging they 

can be. Foucault’s proposition to the effect that that the body is historically constructed 

(CARRETTE, 2000), being a passive object interwoven by language, knowledge and 
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power, clearly indicates how religious knowledge (belief) informs and forms the body, 

as much as the very practice of Tai Chi Chuan, which can also be verified in the report 

of the interviewees.  

The considerations made spontaneously by the interviewees lead to the 

conclusion that, in spite of much religious intolerance in the world, and the serious 

damages its causes, both on the individual and social level, there are also different 

manifestations of religious tolerance also on individual and social level, that fosters a 

culture of peace and respect to diversity. This shows that it is possible to have a 

harmonious and balanced coexistence in the livings of religion, religiosity and 

spirituality, or rather, between the questions of the meaning of existence, the value 

conferred to this meaning and the answers given to it.  

 

Keywords: Spirituality. Women. Religious intolerance. Religious tolerance. Tai Chi 

Chuan. 
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Nas últimas décadas, mudanças paradigmáticas em saúde favoreceram a 

inserção dos conceitos de religiosidade e espiritualidade em pesquisas nessa área. A 

concepção de saúde como “ausência de doenças”, dada pela tradição biomédica, 

mostrou-se insuficiente para a compreensão das questões relacionadas ao processo 

saúde-doença. Emerge, então, o paradigma biopsicossocial, também político, 

econômico e espiritual, que considera as pessoas acometidas por enfermidades, não as 

doenças isoladamente. Essa perspectiva permite a construção de um modo de atuação 

que integre as diversas esferas da vida dos indivíduos, compreendo-os em sua totalidade 

e em sua singularidade. Para alcançar essa visão integrada em saúde é indispensável 

incluir a influência da dimensão religiosa e espiritual no enfrentamento e/ou na 

recuperação das enfermidades, sobretudo no Brasil, cuja população é historicamente 

caracterizada pela filiação a instituições religiosas. 

Religiosidade pode ser entendida como a crença e prática em uma determinada 

religião, enquanto espiritualidade vincula-se à atribuição de sentidos e propósitos à vida 

de maneira geral e desvinculada de instituições religiosas (ROCHA et al., 2008). 

Conceitua-se como enfrentamento religioso/espiritual a adoção de estratégias cognitivas 

e comportamentais que utilizam religião e/ou fé para lidar com as consequências 

negativas dos problemas no decorrer da vida (PANZINI; BANDEIRA, 2007).  

No âmbito acadêmico, é crescente o interesse em investigar a influência da 

religiosidade e da espiritualidade no manejo do estresse em geral, e de outras condições 

adversas, como doenças crônicas e seus respectivos tratamentos. Especificamente em 

Oncologia, o imaginário da doença é associado à morte, ao sofrimento e à solidão, não 

raro permeado por explicações religiosas/espirituais. Muitas pesquisas apontam 
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correlações do enfrentamento religioso/espiritual com maior apoio social, bem-estar e 

estratégias adaptativas dos pacientes, além da diminuição das experiências negativas e 

aumento da qualidade de vida (PANZINI; BANDEIRA, 2007; PARGAMENT et al., 

2001). Todavia, ainda que em menor proporção, estudos têm relacionado piores índices 

de qualidade de vida ao maior uso de estratégias avaliadas como prejudiciais, como a 

manutenção da rigidez e de sentimentos de autocondenação (BARBOSA; FREITAS, 

2009). 

Apesar de haver esforços em direção à integração da subjetividade na formação 

de profissionais de saúde em Oncologia, há lacunas consideráveis de disciplinas em 

cursos de graduação que abordem essa temática, refletindo no despreparo para abordar a 

dimensão religiosa/espiritual nos atendimentos. É notável, ainda, a necessidade dos 

profissionais da saúde conhecerem a natureza de suas próprias crenças, com o propósito 

de compreender o seu modo de lidar com o sagrado. 

Motivado a partir dessa temática, foi delineado um estudo que teve como 

objetivo conhecer as concepções de profissionais de saúde da área oncológica acerca da 

associação entre saúde, religiosidade e espiritualidade. 

O referido estudo foi executado entre os anos de 2010 e 2012, como requisito 

parcial à obtenção do título de mestre, apresentado ao Instituto de Psicologia da 

Universidade de Brasília e com apoio financeiro do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Trata-se de uma pesquisa 

exploratória, quanti-qualitativa, cuja coleta de dados ocorreu no ano de 2011, após 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa/SES-DF (Parecer nº 0042/2011). Na 

primeira etapa, participaram via internet 85 profissionais da saúde de diversas regiões 

do Brasil. A idade mínima e máxima dos respondentes foi de 22 e 67 anos, 

respectivamente (M = 35,5; DP = 10,7) e pertenciam as seguintes categorias 

profissionais: assistente social (n = 1); biólogo (n = 1); enfermeiros (n = 2); 

fisioterapeutas (n = 3); fonoaudiólogos (n = 2); médicos (n = 17); nutricionistas (n = 

16); odontólogo (n = 1), psicólogos (n = 40); psico-oncologista (n = 1); técnico de 

enfermagem (n = 1). Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se um questionário 

composto por itens elaborados para esta pesquisa e a Escala Breve de Enfrentamento 

Religioso (FARIA, 2004). Os dados foram submetidos à análise estatística descritiva e 

inferencial. Na etapa seguinte, uma sub-amostra dos profissionais que responderam ao 

questionário participou de dois grupos focais online. O primeiro grupo reuniu uma 

nutricionista e dois psicólogos e o segundo grupo teve a participação de um médico, 
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uma nutricionista e duas psicólogas. Os relatos obtidos foram submetidos à análise de 

conteúdo temática. 

De acordo com os resultados do questionário eletrônico, aproximadamente 

metade da amostra não pratica atividades religiosas. Contudo, 49 profissionais 

revelaram grau elevado de espiritualidade, sendo que somente três respondentes não se 

consideraram espiritualizados. As influências positivas da religiosidade/espiritualidade 

na saúde foram percebidas como predominantes. Temas religiosos são frequentes nos 

atendimentos e sua abordagem tende a ser realizada por meio de exemplos positivos e 

promoção de estratégias de enfrentamento adaptativas. Para 41 respondentes, todos os 

profissionais de saúde são responsáveis pela abordagem da temática religiosa/espiritual. 

Somente 15 participantes informaram contar com o apoio de capelães em sua instituição 

de trabalho. Setenta e um respondentes assinalaram não ter encaminhado seus pacientes 

para profissionais religiosos. Sobre as influências da religiosidade/espiritualidade nas 

vivências do paciente, constatou-se o predomínio de percepção positiva, notadamente 

como fonte de conforto. O impacto negativo mais enfatizado foi a avaliação do câncer 

como punição. No tocante ao enfrentamento religioso/espiritual dos próprios 

participantes, verificou-se maior uso de estratégias positivas do que negativas, sem 

distinção relevante por categorias profissionais. Estratégias positivas correlacionaram-se 

diretamente com práticas religiosas, espiritualidade e percepção de efeitos positivos 

para a saúde.  

Quanto aos resultados provenientes da categorização das discussões feitas nos 

grupos focais, evidenciaram-se concepções positivas e negativas da 

religiosidade/espiritualidade para pacientes e familiares, na perspectiva dos 

profissionais. Ressalta-se, ainda, que os profissionais afirmaram não ter recebido 

formação acadêmica para lidar com tais assuntos em suas intervenções. Em geral, 

profissionais da saúde e representantes religiosos atuam isoladamente. 

A análise dos resultados evidencia que os participantes desse estudo se 

declararam mais espiritualizados do que religiosos, denotando a necessidade do 

rompimento com as antigas tradições religiosas e a vivência da espiritualidade de 

maneira singular (ALVES, 2004). Ressalta-se a percepção positiva superior às formas 

negativas de enfrentamento da doença, ratificando a literatura quanto ao papel benéfico 

do ERE (PANZINI; BANDEIRA, 2007; PARGAMENT et al., 2001). 

Quanto às influências negativas, é indispensável a investigação do profissional 

para intervenções visando maneiras mais assertivas de lidar com a doença. No entanto, a 
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preparação dos profissionais ainda tem se restringido aos momentos práticos de ensino, 

sendo uma das barreiras para a inclusão dessa temática na prática clínica. É mister, 

ainda, a importância da atuação conjunta com os capelães, devendo o paciente/familiar 

ser orientado sobre a atuação desse profissional religioso sempre que se encontrar longe 

de sua comunidade religiosa, como também em situações cujas necessidades espirituais 

não estão vinculadas a uma doutrina religiosa (FITCHETT; KING; VANDENHOECK, 

2010). 

Por fim, ressalta-se a íntima conexão da temática religiosa/espiritual com a ética 

no cuidado e no resgate da humanidade nos atendimentos, configurando-se uma 

dimensão indispensável para uma abordagem integral e respeitosa pelo profissional da 

saúde que atua em Oncologia. Recomenda-se a condução de mais pesquisas visando, 

sobretudo, subsidiar programas de capacitação e treinamento destinados aos futuros 

profissionais da área da saúde. 

 

Palavras-chave: Religiosidade. Espiritualidade. Enfrentamento. Profissionais de saúde. 

Oncologia. 

 

HEALTH PROFESSIONAL’S CONCEPTIONS ABOUT RELIGIOSITY AND 

SPIRITUALITY IN ONCOLOGY 

 

Caroline Gobatto
80

 

 

Paradigmatic changes in health has enhanced the inclusion of the concepts of 

religiosity and spirituality in this field of in the last few decades. The concept of health 

as "absence of diseases", given by the biomedical tradition, proved insufficient to 

address the issues related to the health-disease process. There has emerged the 

biopsychosocial paradigm, also political, economic and spiritual, emerges, which 

considers people affected by illnesses, and not only diseases in an isolated way. This 

perspective allows for the construction of a model that integrates the different spheres of 

life of individuals and understands them in totality and uniqueness. In order to attain 

this integrated vision in health, it is indispensable to include the influence of the 

religious and spiritual dimensions in the coping and/or recovery of diseases, especially 
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in Brazil, whose population is historically characterized by membership in religious 

institutions. 

Religiosity can be understood as the belief and practice of a particular religion, 

while spirituality is linked to the attribution of meaning and purpose to life in a general 

way, unrelated to religious institutions (ROCHA et al., 2008). Religious/spiritual coping 

is the adoption of cognitive and behavioral strategies that use religion and/or faith to 

deal with the negative consequences of problems in life (PANZINI; BANDEIRA, 

2007).  

In the academic sphere, there is a growing interest in investigating the influence 

of religiosity and spirituality in the management of stress in general and other adverse 

conditions, such as chronic diseases and their respective treatments. Specifically in 

Oncology, the imaginary of disease is associated with death, suffering and solitude, 

often permeated by religious/spiritual explanations. Many researches point out 

correlations of religious/spiritual coping with greater social support, well-being and 

adaptive strategies of patients, as well as the reduction of negative experiences and 

increase of quality of life (PANZINI; BANDEIRA, 2007; PARGAMENT et al., 2001). 

However, to a lesser extent, studies have linked low indexes of quality of life to greater 

use of strategies considered as harmful, such as maintaining rigidity and feelings of self-

condemnation (BARBOSA; FREITAS, 2009). 

Although there are efforts towards the integration of subjectivity into the training 

of health professionals in Oncology, there are considerable gaps in undergraduate 

courses that address this issue. This reflects the lack of adequate skills in handling the 

religious/spiritual dimension in clinical practice. Also noteworthy is the need for health 

professionals to know their own beliefs in order to understand their way of dealing with 

the sacred. 

Instigated by this subject, we designed a study that aimed to know the 

understanding of oncology health professionals regarding the association between 

health, religiosity and spirituality. 

This study was carried out between 2010 and 2012, as a partial requirement for 

master's degree, presented to the Institute of Psychology of the University of Brasilia 

and funded by the National Council for Scientific and Technological Development 

(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq). It is an 

exploratory, quanti-qualitative research, whose data collection occurred in 2011, after 

approval of the Research Ethics Committee (Comitê de Ética em Pesquisa/SES-DF, 
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Parecer nº 0042/2011). In the first stage, 85 health professionals from various regions 

of Brazil participated, by internet.  The minimum and maximum age of respondents was 

22 and 67 years respectively (M = 35.5, SD = 10.7) and belonged to the following 

professional categories: Social Worker (n = 1); Biologist (n = 1); Nurses (n = 2); 

Physiotherapists (n = 3); Speech therapists (n = 2); Physicians (n = 17); Nutritionists (n 

= 16); Dentist (n = 1), Psychologists (n = 40); Psycho-oncologist (n = 1); Nursing 

technician (n = 1). A questionnaire composed by items elaborated for this research and 

the Brief Religious Coping Scale (FARIA, 2004) was used for data collection. Data 

were submitted to descriptive and inferential statistical analysis. In the following step, a 

subsample of the professionals who responded the questionnaire participated in two 

online focus groups. The first group included a nutritionist and two psychologists and 

the second group was attended by a doctor, a nutritionist and two psychologists. The 

reports were submitted to the thematic content analysis. 

According to the results of the online questionnaire, approximately half of the 

sample does not participate in religious activities. However, 49 professionals revealed a 

high degree of spirituality, and only three respondents did not consider themselves 

spiritual. The positive influences of religiousness/spirituality on health were perceived 

as predominant. Religious questions frequently occur in the sessions and the manner of 

addressing them tends to be through positive examples and the enhancement of adaptive 

coping strategies. According to 41 respondents, all health professionals are responsible 

for discussing religious/spiritual issues. Only 15 participants reported having the 

support of chaplains in their places of work. Seventy-one respondents reported that they 

had not referred their patients to religious professionals. With regard to the influences of 

religiosity/spirituality on the patient's experiences, the predominance of positive 

perceptions was noted, especially as a source of comfort. The most highlighted negative 

impact was the assessment of cancer as punishment. Regarding the religious/spiritual 

coping of the participants themselves, there was greater use of positive rather than 

negative strategies, with no relevant distinction by professional categories. Positive 

strategies correlated directly with religious practices, spirituality, and the perception of 

positive effects for health. 

The results from the categorization of the discussions made in the focus groups 

showed that, from the perspective of the professionals, patients and their relatives have 

positive conceptions of religiosity/spirituality. It should be noted that the professionals 

affirmed that they never received formal academic training to deal with such matters in 
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their interventions. In general, health professionals and religious representatives act in 

isolation from each other. 

The analysis of the results shows that the participants in this study declared 

themselves more spiritual than religious, denoting the need to break away from the 

ancient religious traditions and the experience of spirituality in a unique way (ALVES, 

2004). The positive perception is more predominant than the negative ways of coping 

with illness, ratifying the literature on the beneficial role of religious/spiritual coping 

(PANZINI & BANDEIRA, 2007; PARGAMENT et al., 2001). 

As regards negative influences, it is indispensable that the professional 

investigate, searching for more assertive ways of handling illness.  However, the 

training of professionals is still restricted to the practical moments of teaching, and as 

such constitute one of the barriers to the inclusion of this subject in clinical practice. 

The importance of a collaborative action with chaplains must also be taken into account, 

and the patient/family member should be guided about the performance of this religious 

professional whenever they are found far away from their religious community, as well 

as in situations where their spiritual needs are not linked to a doctrine religious 

(FITCHETT KING; VANDENHOECK, 2010). 

Finally, we underline the intimate connection between the question of 

religiosity/spirituality and ethics in the care and rescue of humanity in clinical practice. 

This is an indispensable dimension for an integral and respectful approach by the health 

professional who works with Oncology. It is recommended that further research be 

conducted in this area in order to, above all, advance training programs that are intended 

for future professionals in the field of health. 

 

Keywords: Religiosity. Spirituality. Coping. Health professionals. Oncology. 
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Introdução 

Em uma realidade onde cerca de 92% da população declara pertencimento a 

alguma religião formal (IBGE, 2010), é inegável a importância da religiosidade para a 

população brasileira. Tal temática tem sido amplamente abordada, tanto na mídia 

comercial geral como na mídia especializada em psicologia (FREITAS; PIASSON, 

2016), exigindo por parte do psicólogo uma compreensão mínima deste fenômeno para 

atuar de forma ética e condizente com o contexto ao qual insere sua atuação.  

A preocupação com o fenômeno religioso esteve presente desde os primórdios 

da psicologia como área do conhecimento, sendo estudado por grandes nomes no 

campo, tais como: Granville Stanley Hall (1844-1924), William James (1842-1910), 

James Pratt (1875-1944), Sigmund Freud (1856-1939) e Carl Jung (1875–1961). 

Atualmente, pode-se dizer que o campo da Psicologia da Religião caracteriza-se 

como reemergente, sendo as discussões em torno deste tema retomadas nos ambientes 

de formação profissional e produção acadêmica. Entretanto, apesar do retorno de um 

tema tão caro à psicologia, o que se tem observado, na formação profissional do 

psicólogo, é uma lacuna no que tange à abordagem ao tema, onde as universidades, 

especialmente as públicas, têm evitado e se mantido alheias a um possível trabalho 

sobre dimensão com os alunos ao longo de sua formação (MARQUES, 2013).  

Esta lacuna na formação tem causado importantes impactos nos estudantes de 

psicologia, acompanhada de redução nos índices de bem-estar religioso e espiritual dos 

mesmos (CAVALHEIRO; FALCKE, 2014), e também de uma carência de elaborações 

teóricas e informações científicas relacionadas ao tema (AMATUZZI, 2007). Isso, por 

sua vez, repercute na sua atuação futura, onde muitos não se sentem preparados para 

abordar tais temáticas em seus ambientes de trabalho (FREITAS, 2015). 
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Apesar de ser este o cenário já descrito por vários autores brasileiros 

contemporâneos (ANCONA-LOPEZ, 2005; FREITAS, 2012), não se conhece ainda um 

levantamento realizado nas universidades brasileiras acerca de quanto e de que modo se 

tem ofertado ou não, nos cursos de Psicologia, disciplinas relacionadas ao tema. 

Considerando-se a ausência deste mapeamento, este trabalho pretendeu contribuir nesta 

direção, tendo então como objetivo geral investigar como a temática do senso religioso 

tem sido abordada nos currículos universitários de graduação em psicologia nas 

universidades brasileiras. Para isto, foi realizada uma análise de currículos de todas as 

universidades brasileiras que oferecem curso regular de graduação em psicologia, 

buscando identificar: a) a presença ou ausência de disciplinas específicas que tratam do 

senso religioso e; b) a forma como estas disciplinas se estruturam nos currículos. 

 

Método 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa documental, tendo como material 

de análise os currículos de formação de psicólogo das universidades brasileiras que 

oferecem tal curso de forma regular. Foram excluídos da amostra os centros 

universitários e faculdades, assim como aqueles currículos referentes a outras 

habilitações (licenciatura e bacharelado em psicologia). 

O acesso inicial a este material se deu através do sistema e-MEC. Instituído pela 

Portaria Normativa nº 40, de 12 de Dezembro de 2007. O e-MEC trata-se de um sistema 

de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de 

regulação, avaliação e supervisão da educação superior no sistema federal de educação. 

Tal sistema permite acesso a informações básicas sobre a instituição desejada, 

permitindo uma investigação posterior mais aprofundada através das fontes citadas. 

Através destas informações iniciais, foi possível investigar, posteriormente, no 

site das próprias universidades, as grades curriculares dos cursos pretendidos, assim 

como ter acesso a outros documentos, como ementários, Projeto Político Pedagógico e 

lista de disciplinas entre outros. Por se tratar de um recorte e pelo fato da pesquisa estar 

ainda em andamento, neste trabalho serão retratados dos dados iniciais, de cunho 

predominantemente quantitativo, não incluindo, portanto, a análise das ementas das 

disciplinas, que ainda está em andamento.  

De posse das grades curriculares, a análise inicial teve por objetivo selecionar 

aquelas universidades que possuíam disciplinas específicas que tratavam do senso 

religioso em sua grade curricular ou relação de disciplinas, buscando então identificar a 
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presença ou ausência das disciplinas específicas que abordam o senso religioso assim 

como o nome que empregam. 

Com a relação das universidades e disciplinas específicas que abordam o senso 

religioso, verificou-se a forma como estas disciplinas se estruturam em seus currículos 

analisando: a) número de créditos e carga horária, b) se é optativa ou obrigatória, c) se é 

teórica ou prática e d) semestre em que é ofertada. 

 

Resultados 

Foram analisadas, ao todo, 143 universidades do total de 151, tendo em vista que 

oito não disponibilizaram, em seus sites, as grades curriculares ou algum outro 

documento contendo a relação das disciplinas ofertadas. Destas, foram analisadas 228 

grades curriculares, as quais eram referentes aos currículos de formação de psicólogo. 

Foram identificadas disciplinas específicas tratando do senso religioso em 28 das 

universidades analisadas. De um modo geral, a maioria das universidades  em que a 

temática é abordada em seus currículos são privadas e sem fins lucrativos (17 

universidades), tendo como vocação religiosa o catolicismo (12 universidades).Em 

seguida, vem as universidades públicas federais (9 universidades). Não foram 

identificadas universidades privadas com fins lucrativos, nem públicas municipais, a 

partir da amostra coletada, que tivessem disciplinas específicas abordando o senso 

religioso.  

Foram identificadas um total de 38 disciplinas específicas nas 28 universidades 

identificadas, sendo estas, em sua maioria, obrigatórias (23 disciplinas) e de 

característica predominantemente teórica, com carga horária de 60 horas distribuídas em 

quatro créditos, ofertadas na primeira metade do curso de psicologia. No que se refere à 

nomenclatura utilizada, verificou-se grande variedade, com predominância do nome 

Psicologia da Religião (5 disciplinas). 

 

Considerações finais 

Observa-se que, apesar de se caracterizar como um tema ainda pouco abordado 

nas universidades brasileiras, o senso religioso tem sido objeto de interesse, estando 

presente tanto em universidades públicas como privadas. A reemergência do tema 

retrata a necessidade de capacitação do profissional em psicologia para atuar de forma 

plena e comprometida com a realidade social, reconhecendo a integralidade do sujeito 

que busca por estes serviços. 
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A continuidade deste trabalho pretende aprofundar a temática buscando analisar 

o conteúdo destas disciplinas através de seus ementários, permitindo a identificação da 

forma como estas disciplinas estão sendo estruturadas. 

Além disso, ressalta-se a necessidade de que novos estudos busquem aprofundar 

o tema na prática de ensino, buscando identificar como estes conteúdos são abordados 

no dia a dia da formação profissional e como os próprios discentes e docentes percebem 

a abordagem a este tema e suas repercussões práticas. 

 

Palavras-chave: Religiosidade. Psicologia da Religião. Formação em Psicologia. 
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Introduction 

In a reality where about 92% of the population declares belonging to a formal 

religion (IBGE, 2010), the importance of religiosity for Brazilian people is undeniable. 

This theme has been widely debated, both in the general commercial media and in the 

media specialized in psychology (FREITAS; PIASSON, 2016), and demands of the 

psychologist a minimum understanding of this phenomenon in order to act ethically and 

in a way compatible with the context of his operation. 

There has always been the concern with the religious phenomenon since the 

dawn of psychology as an area of knowledge, being studied by great names in the field, 

such as: Granville Stanley Hall (1844-1924), William James (1842-1910), James Pratt 

(1875 -1944), Sigmund Freud (1856-1939) and Carl Jung (1875-1961). 
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At present, it can be said that the field of Psychology of Religion is characterized 

as a re-emerging field, and the debate on this subject is taken up in the context of 

professional training and academic production. However, in spite of the return of such 

an important subject to psychology, we observe a lacuna with regard to addressing the 

subject in the professional training of the psychologist. Universities (especially public 

ones), have avoided and have been unconcerned about possible researches with students 

in the course of their training in this domain (MARQUES, 2013).  

 This gap in the professional training has provoked important impacts on 

psychology students, a reduction in their religious and spiritual well-being 

(CAVALHEIRO; FALCKE, 2014), as well as a lack of theoretical elaborations and 

scientific information related to the theme (AMATUZZI, 2007). This, in turn, has 

repercussions in their future activities, where many do not feel prepared to address such 

issues in their work environments (FREITAS, 2015). 

Even though this scenario has already been described by several contemporary 

Brazilian authors (ANCONA-LOPEZ, 2005; FREITAS, 2012), there has not been  yet a 

survey conducted in Brazilian universities on how many and in what way disciplines 

related to the subject has been offered or not in Psychology courses. Considering the 

absence of such survey, this paper intends to contribute in this direction, having as 

general goal to investigate how the theme of religious sense has been approached in the 

undergraduate curricula of Brazilian universities. For this, a curriculum analysis of all 

the Brazilian universities that offer  regular undergraduate courses in psychology was 

carried out, seeking to identify: a) the presence or absence of specific disciplines that 

address religious sense; b) the way in which these disciplines are structured in the 

curricula.  

 

Method 

This study is characterized as a documentary research and the material for 

analysis is the curricula of training of psychologists of Brazilian universities that offer 

such a course on a regular basis. University centres and colleges, as well as those 

curricula related to other qualifications (licentiate and baccalaureate in psychology) 

were excluded from the sample. 

Initial access to this material was through the e-MEC system. Established by 

Normative Ordinance No. 40, of December 12, 2007. The e-MEC is a system of 

workflow and information management related to the processes of regulation, 
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evaluation and supervision of higher education in the federal education system. Such a 

system allows access to basic information about the desired institution, making for a 

posterior and deeper investigation through the cited sources. 

Through this initial information, it was possible to later investigate the curricula 

of the intended courses in the websites of the universities in question as well as having 

access to other documents, such as Empirical Studies, Political Pedagogical Project and 

list of disciplines, among others. For the fact that this paper is a cut-out and that the 

research is still in progress, this work presents an initial data, of predominantly 

quantitative nature, not including, therefore, the analysis of the content of the 

disciplines, which is still in progress. 

With the curricula in hand, the main purpose of the initial analysis was to select 

those universities that had specific disciplines that dealt with the religious sense in their 

curricula or  list of disciplines, seeking to identify the presence or absence of the 

specific disciplines that approach the religious sense as well as the name they employ. 

Having obtained a list of the universities and specific disciplines that address the 

religious sense, we verified the way these disciplines are structured in their curricula 

analysing: a) number of credits and work load, b) if it is optional or obligatory, c) if it is 

theoretical or practical and d) the semester in which it is offered. 

 

Results 

A total of 143 universities were analysed, out of a total of 151, since eight did 

not provide curricula or any other document containing the list of subjects offered. Of 

these, 228 curricula which were related to the curricula of the training of the 

psychologist were analysed.  

Specific disciplines dealing with religious sense were identified in 28 of the 

analysed universities. In general, most of the universities in which the subject is 

addressed in their curricula are private and non-profit (17 universities), with 

Catholicism (12 universities) as a religious vocation. The federal public universities (9 

universities) come next. No private, profit-oriented or public municipal universities 

were identified from the sample collected, that had specific disciplines that address the 

religious sense. 

A total of 38 specific subjects were identified in the 28 identified universities, 

most of which were compulsory (23 subjects) and predominantly theoretical, with a 60-

hour workload distributed in four credits offered in the first half of the psychology 
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course. As for the nomenclature used, there was a great variety, predominantly 

“Psychology of Religion” (5 disciplines). 

 

Final considerations 

It is observed that in spite of being seen as a subject rarely addressed in Brazilian 

universities, the religious sense has been object of interest, being present in both public 

and private universities. The re-emergence of the theme portrays the need for 

professional training in psychology to respond adequately and be fully committed to 

social reality, aware of the integral nature of the individuals who seek the care of 

psychologists. 

The continuity of this work intends to deepen the theme by analysing the content 

of these disciplines through their curricula, permitting an identification of the way these 

disciplines are being structured. 

In addition, it is important to underline the necessity of new studies that seek to 

deepen the subject in teaching practice, trying to identify how these contents are 

approached in the day-to-day of professional training and how students and teachers 

themselves perceive the approach to this theme and their practical repercussions. 

 

Keywords: Religiosity. Psychology of Religion. Training in Psychology. 
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Esse trabalho faz parte de um projeto de pesquisa mais amplo desenvolvido na 

Universidade Católica de Brasília (UCB), intitulado “Religiosidade do imigrante: saúde 

ou sintoma?”, financiado pelo CNPq (Chamada MCTI/CNPq Universal 14/2014 - 

Processo 461124/2014-9) e, também, aprovado pelo Conselho de Ética da UCB e da 

Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) – CAAE 

UCB31949014.9.0000.0029 / CAAE FEPECS: 31949014.9.3001.5553. Este projeto 

maior investiga a percepção que os profissionais que atuam na área da saúde mental têm 

sobre as relações entre religiosidade e saúde mental de imigrantes, no Brasil e em 

Portugal.  Nesse recorte específico, os profissionais entrevistados foram os capelães 

autorizados que atuam no Brasil. 

A Religiosidade e Espiritualidade (R/E) está presente na vida das pessoas e, suas 

práticas e crenças religiosas, de uma forma ou de outra, têm relação com a saúde mental 

e/ou física e, pelo menos potencialmente, podem impactar sobre crenças ou 

comportamentos em relação à saúde (KOENIG; MCCULLOUGH; LARSON, 2001).  

Ao mesmo tempo em que o paciente quer que suas doenças físicas sejam 

adequadamente diagnosticadas e tratadas com a mais alta tecnologia possível, não quer 

que suas necessidades sociais, psicológicas e espirituais sejam ignoradas num sistema 

de atenção à saúde onde o aspecto físico é sobrevalorizado em detrimento ao aspecto 

espiritual (KOENIG; MCCULLOUGH; LARSON, 2001; CLONINGER, 2006).  Diante 

desse quadro, as perguntas que surgem são: de que maneira poderia se incorporar esses 

dois aspectos no tratamento integral do paciente? Seria necessário um trabalho 

colaborativo entre capelães e profissionais da saúde?  

 Várias pesquisas (KOENIG; MCCULLOUGH; LARSON, 2001; VERHAGEN; 

AVGOUSTIDIS, 2010) revelam que o manejo adequado de doenças físicas e mentais 
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pode exigir assistência de dimensão espiritual, a qual os profissionais da saúde não 

estão preparados para oferecer. Os capelães profissionais respondem a essa demanda e 

acolhem essa abordagem no atendimento a saúde (VANDECREEK; BURTON, 2001).  

O capelão é clérigo altamente treinado e passa a maior parte de seu tempo 

trabalhando em cuidados intensivos nos hospitais, enfermarias, instituições 

governamentais (como por exemplo, presídio e forças armadas), e outros contextos de 

atendimento a saúde (KOENIG; MCCULLOUGH; LARSON, 2001). Suas atribuições 

típicas incluem, dentre outras: atendimento espiritual mediante escuta empática à pessoa 

em situação de dor, perda ou sofrimento; comunicação com profissionais da saúde e 

família do paciente; avaliação espiritual; identificação de conflitos espirituais ou 

religiosos que possam comprometer a recuperação do paciente; fazer ponte entre o 

paciente e seu líder espiritual quando necessário (VANDECREEK; BURTON, 2001).  

Apesar dos capelães serem os profissionais da área da saúde cujo serviço é o 

mais procurado pelos pacientes, há poucos estudos sobre sua atuação profissional na 

área da saúde mental (CAREY; DEL MEDICO, 2012).  De acordo com Swinton 

(2001), muitas pesquisas sobre a relação da saúde mental e R/E foram realizadas apenas 

da perspectiva dos profissionais da saúde mental e a partir de uma metodologia objetiva 

e do paradigma positivista. Dessa forma, aponta o autor, nosso conhecimento sobre R/E 

e saúde mental seria limitado, enviesado e possivelmente enganador.  

A partir do exposto, surgem algumas perguntas: como será que o capelão 

considera as interações entre R/E e saúde mental? Como é que ele percebe e lida com a 

religiosidade das pessoas com problemas de saúde mental? Que relações ele estabelece 

entre a religiosidade e a saúde mental das pessoas atendidas? Qual é sua percepção 

sobre a temática de colaboração com outros profissionais da saúde mental?  

Sendo assim, o principal objetivo desse trabalho foi explorar as percepções que 

os capelães autorizados do Distrito Federal possuem sobre a R/E de seus pacientes, 

avaliando se percebem, ou não, uma relação dessa dimensão com a saúde mental dos 

mesmos. 

 

Metodologia 

Para esse fim, foram realizadas entrevistas semiestruturadas e 

fenomenologicamente orientadas (AMATUZZI, 2001) com dez capelães autorizados, 

que atuam em Brasília. A condução das entrevistas buscou permitir que a experiência de 



227 

 

cada entrevistado pudesse fluir naturalmente, e que a entrevista fosse movida por uma 

escuta que favorecesse que o vivido fosse surpreendido em ato.  

Os roteiros das entrevistas continham, originalmente, os seguintes eixos 

temáticos: lugar dado à questão religiosa por parte dos usuários e exemplos para 

ilustrar; lugar dado à questão da religiosidade pelos próprios profissionais; relação que 

esses profissionais estabelecem (ou não) entre religião e saúde; como abordam e 

manejam a questão em suas práticas atuais; o que consideram boas e más práticas; 

religiosidade e saúde mental ao longo da formação profissional. 

As entrevistas foram, transcritas, revisadas e, posteriormente, analisadas com o 

objetivo de identificar as convergências e divergências nas falas dos entrevistados 

(GOMES, 1998). Essa análise ocorreu mediante uma leitura fenomenológica, orientada 

pela preocupação em identificar as percepções, experiências, vivências e as 

significações relatadas pelos capelães e seus modos de lidar com a espiritualidade e 

religiosidade dos pacientes.  

 

Resultados 

Constatou-se uma convergência na percepção dos capelães nos seguintes 

aspectos: a R/E exerce um papel positivo na saúde mental das pessoas, ajudando-as a 

aceitar o sofrimento decorrente de seus sintomas, acreditar na recuperação, aderir ao 

tratamento, colaborar com o processo terapêutico, cultivar hábitos saudáveis como, por 

exemplo, praticar atividades físicas, se alimentar bem, fazer orações e meditações e 

evitar hábitos não saudáveis como, por exemplo, uso de álcool e drogas.  

Houve também uma convergência nos relatos dos capelães no tocante à forma de 

praticar a R/E e, também, na visão que o fiel tem sobre Deus. De acordo com os relatos, 

quando a R/E é praticada de forma excessivamente rigorosa e Deus é visto como 

alguém que pune e castiga sem misericórdia, podem emergir sentimentos de medo e de 

culpa no sujeito e dessa forma, pode ocasionar comportamentos mal adaptativos nele.  

Constatou-se ainda uma convergência no discurso dos capelães no que diz 

respeito às diferenças na manifestação da R/E. Eles assinalaram como boa prática, o 

acolhimento e respeito de cada sujeito na sua manifestação religiosa e espiritual. 

Assinalaram como má prática, a atitude contrária.  

A divergência no relato dos capelães se deu no sentido de colaboração com os 

profissionais da saúde, de modo especial, os médicos. Enquanto alguns capelães 

encontraram uma atitude de colaboração e apoio no exercício de suas funções da parte 
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dos médicos, outros capelães esbarraram em comportamentos de desconfiança, 

desqualificação e falta de colaboração da parte dos médicos. Alguns capelães tiveram 

encaminhamentos de pacientes da parte dos médicos, enquanto outros nunca tiveram 

tais encaminhamentos.    

 

Considerações finais 

Os resultados desta pesquisa apontaram a percepção positiva dos capelães sobre 

a relação entre R/E e a saúde mental. Esta percepção está em consonância com várias 

pesquisas que demonstram uma conexão direta entre a saúde mental e a assistência 

religiosa e espiritual. Ou seja, o atendimento religioso e espiritual é um grande aliado no 

processo terapêutico no sentido de auxiliar o paciente na adesão ao tratamento, acreditar 

na recuperação e colaborar com o processo terapêutico.  

No entanto, esses resultados são parciais e ainda requerem mais pesquisas, que 

explorem não apenas a percepção dos capelães, mas também, de outros profissionais da 

saúde e dos próprios pacientes, pois a complexidade desse tema ainda demanda mais 

estudos em todas as suas ramificações e desdobramentos.  

 

Palavras-chave: Saúde mental. Religiosidade. Espiritualidade. Capelães. 
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Introduction 

This paper is part of a wider research project being carried out at Catholic 

University of Brasília (UCB), titled “Religiosity of the immigrant: health or symptom?”, 

funded by the CNPq (Chamada MCTI/CNPq Universal 14/2014 - Processo 
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461124/2014-9) and also approved by the Ethical Counsel of UCB and by the 

Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) – CAAE 

UCB31949014.9.0000.0029 / CAAE FEPECS: 31949014.9.3001.5553. The wider 

project investigates the perceptions that mental health professionals have about the 

relations between religiosity and mental health of immigrants in Brazil and Portugal.  In 

this specific cutout, the professionals interviewed were authorized chaplains working in 

Brazil. 

Religiosity and spirituality (R/S) is present in people´s lives and their practices 

and religious beliefs, in one way or the other, has a relation with mental and/or physical 

health and can have impacts, at least potentially, on beliefs or behaviors in relation to   

health  (KOENIG; MCCULLOUGH; LARSON, 2001). 

Even though the patient wants his physical illness to be properly diagnosed and 

treated with the best possible technology, he does not want his social, psychological and 

spiritual necessities be ignored in a system of health care where the physical aspect is 

overvalued in detriment to the spiritual aspect (KOENIG; MCCULLOUGH; LARSON, 

2001; CLONINGER, 2006). Under this frame of mind, the questions that arise are: how 

can both aspects be incorporated in the integral treatment of the patient? Will a 

collaborative work between chaplains and health professionals be necessary? 

Many researches (KOENIG; MCCULLOUGH; LARSON, 2001; VERHAGEN; 

AVGOUSTIDIS, 2010) reveal that adequate care of physical and mental illnesses may 

require an assistance of a spiritual dimension, which health professionals are not 

prepared to offer. Professional chaplains respond to this need and attend to this 

approach in health care (VANDECREEK; BURTON, 2001). 

The chaplain is a highly trained cleric that spends more part of his time working 

in intensive care in hospitals, infirmaries, government institutions (for example, prisons 

and armed forces), and other contexts of health care (KOENIG; MCCULLOUGH; 

LARSON, 2001). His customary tasks include among other things: spiritual care 

through an empathic listening to the person in a situation of grief, loss or suffering; 

communication with health professionals and family of the patient; spiritual evaluation; 

identifying of spiritual or religious conflicts that may compromise the recovery of the 

patient; intermediate between the patient and his spiritual leader when necessary 

(VANDECREEK; BURTON, 2001). 

In spite of chaplains being the professionals in the area of health whose service 

is more sought by patients, there are few studies about his professional work in the area 
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of mental health (CAREY; DEL MEDICO, 2012).  According to Swinton (2001), many 

studies about the relation of mental health and R/S were made from an objective 

methodology and from the positivist paradigm. This way, points out the author, our 

knowledge about R/S and mental health would be biased and possibly misleading.  

In the face of this scenario, some questions arise: how does the chaplain consider 

the interactions between R/S and mental health? How does he perceive and deal with 

the religiosity of people with problems of mental health? What relations does he 

establish between the religiosity and mental health of people under his care? What is his 

perception about the question of collaboration with other professionals of mental 

health? 

Therefore, the main aim of this research was to explore the perceptions of 

authorized chaplains of the Federal District about the R/S of their patients, evaluating 

whether they perceive or not, a relation of this dimension with the mental health of their 

patients. 

 

Methodology 

Phenomenologically oriented and semi structured interviews (AMATUZZI, 

2001) were conducted with ten authorized chaplains that work in Brasília. The 

interviews had the objective of permitting a natural flow of the experience of each 

interviewee and a listening that would permit that the lived experience be captured in 

the act. The questionnaires originally contained the following thematic axes: the place 

given to the question religion by patients and examples to illustrate; the place given to 

religiosity by the professionals themselves; the relation that these professionals establish 

(or not) between religion and health; how they approach and treat the question in their 

current practices; what they consider good and bad practices; religiosity and health in 

the course of their professional formation. 

The interviews were transcribed, revised, and afterwards analyzed, with the aim 

of identifying the convergences and divergences in the speech of the interviewees 

(GOMES, 1998). The analysis was made through a phenomenological interpretation 

oriented by the concern of identifying the perceptions, experiences, and meanings 

reported by the chaplains and their ways of dealing with the spirituality of patients. 

 

Results 

A convergence in the perception of the chaplains was observed in the following 
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aspects: R/S plays a positive role in the mental health of people, helps them to accept 

the suffering that results from their symptoms, believe in recovery, accept treatment, 

collaborate with the therapeutic process, cultivate healthy habits, for example, doing 

physical exercises, feeding well, praying and meditating, and avoid unhealthy habits, for 

example, use of alcohol and drugs. 

There was also a convergence in the report of the chaplains as regards 

differences in the manifestation of R/S. They regarded as good practice the acceptance 

and respect of each person in his religious and spiritual manifestation. They regarded 

the opposite attitude as bad practice.  

The divergence in the reports of the chaplains was in relation to collaboration 

with health professionals, especially doctors. While some chaplains encountered an 

attitude of collaboration and support from doctors in the exercise of their functions, 

other chaplains encountered an attitude of distrust, disqualification and lack of 

collaboration from these professionals. Some chaplains received referrals of patients 

from doctors while others never received such referrals.  

 

Final Considerations 

The results of this research point to the positive perception of chaplains about 

the relation between R/S and mental heal. This perception is in consonance with various 

researches that demonstrate a direct connection between mental health and religious and 

spiritual assistance. Put in another way, religious and spiritual assistance is a big aid in 

the therapeutic process by way of helping the patient adhere to treatment, believe in 

recovery and collaborate with the therapeutic process.  

Nevertheless, these are partial results and there is the need for more researches 

that explore not only the perception of chaplains, but also, that of other health 

professionals and also of the patients themselves, for the complexity of the question 

require in-depth studies in all its ramifications. 

 

Keywords: Mental health. Religiosity. Spirituality. Chaplains. 
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O Brasil é um país de rica diversidade cultural e religiosa, segundo dados do 

último Censo Demográfico, realizado em 2010 pelo IBGE, cerca de 92% dos brasileiros 

afirmaram ter uma religiosidade ou pertencer a uma determinada religião (IBGE, 2012).  

Estudos têm apontado para uma relação entre religiosidade e saúde (MOREIRA-

ALMEIDA; LOTUFO NETO; KOENIG, 2006), embora esse assunto ainda seja motivo 

de controvérsias. A maioria aponta para relações positivas entre religiosidade e saúde 

física/mental (PAIVA, 1998; BARBOSA; FREITAS, 2009; MELO et. al., 2015; 

LOTUFO NETO; LOTUFO JÚNIOR; MARTINS, 2009), enquanto outros referem uma 

possível relação negativa entre ambas (CAMBUY; AMATUZZI; ANTUNES, 2006). 

Por outro lado, tem-se constatado que o tema religiosidade e espiritualidade tem sido 

pouco abordado ao longo da formação do psicólogo (FREITAS, 2014; RIBEIRO, 2004; 

PINTO, 2009), o que pode estar relacionado à significativa dificuldade deste 

profissional em lidar com essa dimensão do paciente nos atendimentos que realiza 

(FREITAS, 2014; ANCONA-LOPEZ, 1999). Nesse sentido, este trabalho buscou 

investigar e analisar a percepção de psicólogos, que atuam nos Centros de Atenção 

Psicossocial II (CAPS II) e em um hospital geral público do Distrito Federal, acerca da 

religiosidade manifestada por seus pacientes e/ou acompanhantes, bem como o modo 

como lidam com a questão quando ela surge nos atendimentos que realizam.   

Este projeto é um recorte de duas pesquisas mais abrangentes (“Religiosidade do 

Imigrante: Saúde ou Sintoma? - Investigação com profissionais de saúde mental 

brasileiros e portugueses” e “Religiosidade e espiritualidade no contexto hospitalar: 

percepções e experiências de equipes multiprofissionais”), financiadas pelo CNPq e 

aprovadas pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Católica de Brasília 

(UCB) e da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS). Para tais 

pesquisas foram realizadas entrevistas semiestuturadas em nove temas eixos, 
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fenomenologicamente orientadas, com profissionais de saúde brasileiros e portugueses, 

as quais foram gravadas, transcritas e revisadas.  

Para este recorte específico, selecionou-se dezoito das entrevistas realizadas com 

psicólogos brasileiros: nove de profissionais que atuam em CAPS II e nove em 

contextos de internação hospitalar, no Distrito Federal. Sobre este material procedeu-se 

leitura fenomenológica, identificando-se convergências e divergências nas percepções 

dos entrevistados. Tomou-se como recorte dois temas eixos: a) Como percebem a 

religiosidade dos usuários e b) como abordam a questão em sua prática atual. As 

entrevistas foram conduzidas segundo a perspectiva de Amatuzzi (2003), e a 

sistematização e análise do material transcrito ocorreram conforme indicado por e 

Gomes (1987). 

Os entrevistados afirmaram perceber a religiosidade muito presente na vida dos 

usuários, se manifestando de diferentes formas. Eles avaliam a religiosidade como 

dimensão constituinte do ser humano, isto é, como um aspecto que constitui a 

subjetividade das pessoas e que, de alguma forma, os movem em suas ações, 

motivações, crenças, pensamentos e sentimentos, interferindo na forma como se 

percebem e percebem o outro. Assim, reconhecem a religiosidade como algo importante 

na vida dos usuários, que dá sentido às suas vivências e, por isso, não deve ser 

desconsiderada nos atendimentos. Consideram positiva sua relação com a saúde física e 

mental, quando atua como suporte, fonte ou rede de apoio, fator de proteção, estratégia 

de enfrentamento de situações geradoras de sofrimento e quando encoraja e proporciona 

algum alívio para o usuário.  

Por outro lado, esses profissionais também percebem uma relação negativa entre 

religiosidade e saúde, quando a primeira implica na negação da referência médica, na 

exclusiva atribuição da responsabilidade de cura ou melhora do quadro clínico a Deus, 

na não aceitação da condição de adoecimento e na intensa expectativa de um milagre. 

Os entrevistados relatam que esses modos negativos, conforme denominados por eles, 

de se relacionar com a religiosidade podem resultar na não adesão a tratamentos 

medicamentosos e a evasão do tratamento psicológico, além de gerar angústia, 

sofrimento, dúvidas, frustração e sentimentos de culpa – quando não recebem o milagre 

esperado.  

Os profissionais dos CAPS dizem perceber a religiosidade dos usuários, tanto 

nos atendimentos individuais quanto nos grupos, nos conteúdos de delírios e 

alucinações, nos discursos que expressam fé e confiança em Deus, quando 
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compartilham suas crenças ou fazem pedidos de oração nos atendimentos em grupo, e 

até mesmo quando tentam fazer proselitismo religioso nas atividades grupais. Os 

profissionais que atuam em contextos de internação hospitalar referem perceber a 

religiosidade dos usuários  em discursos que expressam sentimentos de rejeição e/ou 

culpa pelo adoecimento, na crença de que estão sendo punidos ou castigados por algum 

pecado que cometeram, em expectativas de cura e milagre, nas expressões de confiança 

e fé ou mesmo em questionamentos a Deus pela condição de adoecimento que vive e, 

também, em comportamentos de revolta e não aceitação da realidade.  

Quanto ao modo de lidar, os profissionais relataram respeitar, acolher, ouvir, não 

impor seu aspecto religioso, não desqualificar a religiosidade do usuário, usá-la como 

aliada ao tratamento, incentivando a prática religiosa do paciente/usuário, quando 

percebem que esta faz bem a ele, porém, enfatizando a importância do tratamento 

medicamentoso e psicológico.  

Os resultados apontam para o cuidado que os psicólogos devem ter, no sentido 

de considerar os aspectos religiosos abordados pelo usuário em sua prática profissional, 

visto se relacionarem com a saúde física/mental, podendo também promover bem-estar, 

suporte para enfrentar as crises da vida, apoio e integração social, dentre outros 

benefícios que podem ser aliados ao tratamento psicológico.    Apesar da mencionada 

manifestação da religiosidade nos delírios e alucinações, ela não foi apontada como 

fator causador das mesmas, mas como conteúdo nelas muito presentes.  

A partir das análises das entrevistas, percebeu-se a importância de um 

aprofundamento sobre os demais temas eixos das entrevistas, especialmente no que se 

refere à formação acadêmica do psicólogo, pois a maioria dos profissionais afirmou não 

ter estudado este tema ao longo da formação, ocasionando assim, na dificuldade em 

lidar com o tema em sua prática. Neste sentido, ascende a importância deste trabalho 

para a Psicologia, no sentido de contribuir para uma melhor compreensão da relação 

entre a religiosidade e saúde, mental e física, das pessoas.  

Enfatiza-se também a relevância do tema proposto, no intuito de conhecer as 

percepções e atitudes de psicólogos diante da religiosidade e espiritualidade dos 

usuários que atendem no contexto de saúde mental, em CAPS, e no contexto hospitalar, 

do Distrito Federal. Ao conhecer e compreender tais percepções pode-se contribuir para 

a reflexão deste profissional sobre a sua prática, sobretudo no que tange ao modo de 

lidar com a religiosidade/espiritualidade dos usuários atendidos, bem como o 
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desenvolvimento de estratégias e modos eficazes de manejo desta questão no contexto 

dos atendimentos. 

 

Palavras-chave: Religiosidade. Saúde. Saúde Mental. 
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Brazil is a country with a rich cultural and religious diversity and, according to 

the data of the last Demographic Census conducted in 2010 by the IBGE, about 92% of 

Brazilians report having a religiosity or belonging to a certain religion (IBGE, 2012).  

Studies have pointed to a relationship between religiosity and health (MOREIRA-

ALMEIDA; LOTUFO NETO; KOENIG, 2006), although this subject is still 

controversial. Most point to positive relationships between religiosity and 

physical/mental health (PAIVA, 1998; BARBOSA; FREITAS, 2009; MELO et. al., 

2015; LOTUFO NETO; LOTUFO JÚNIOR; MARTINS, 2009), while others refer to a 

possible negative relationship between the two of them (CAMBUY; AMATUZZI;  

ANTUNES, 2006). On the other hand, studies have verified that the subject of 

religiosity and spirituality has been little approached in the course of the training of the 

psychologist (FREITAS, 2014; RIBEIRO, 2004; PINTO, 2009). This could have 

relations to the significant difficulty of this professional in dealing with this issue during 

the sessions. In this sense, this work aimed to investigate and analyze the psychologist’s 

perception about the religiosity manifested by their patients and/or by the companions 

of these patients, as well as the way they deal with the issue when it appears in the 

sessions they carry out in the Psychosocial Care Centers II (CAPS II) and a public 

general hospital in the Federal District.   

This project is an excerpt from two more extensive research projects 

("Religiosity of the Immigrant: Health or Symptom?: Research with Brazilian and 
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Portuguese mental health professionals" and "Religiosity and spirituality in the hospital 

context: perceptions and experiences of multiprofessional teams"), fully funded by 

CNPq and approved by the Ethics and Research Committee (CEP) of the Catholic 

University of Brasilia (UCB) and the Foundation for Teaching and Research in Health 

Sciences (FEPECS). For this research, semi-structured interviews were carried out on 

nine themes, phenomenologically oriented, with Brazilian and Portuguese health 

professionals, which were recorded, transcribed and revised. 

For this specific excerpt, eighteen of the interviews with Brazilian psychologists 

were selected: nine professionals working in CAPS II and nine in the context of 

hospitalization in the Federal District. Phenomenological reading was carried out on this 

material, identifying convergences and divergences in the perceptions of the 

respondents. Two topics have been taken as a cut: a) how they perceive the religiosity of 

the users and b) how they approach the issue in their current practice. The interviews 

were conducted according to the perspective of Amatuzzi (2003), and the 

systematization and analysis of the transcribed material occurred as indicated by Gomes 

(1987). 

The respondents stated that they perceived religiosity as present in the life of 

users of mental health services, manifesting itself in different ways. They evaluate 

religiosity as a constituent dimension of the human being, that is, as an aspect that 

constitutes the subjectivity of people and that, somehow, move them in their actions, 

motivations, beliefs, thoughts and feelings, interfering in the way they perceive 

themselves and others. Thus, they recognize religiosity as something important in the 

users’ life, which gives meaning to their experiences and, therefore, should not be 

disregarded in the sessions. They also consider their relationship with physical/mental 

health positive, when it acts as a support, source of support, protection factor, and 

coping strategy for situations that cause suffering, support network and when it 

encourages and provides some relief for the user. 

On the other hand, they perceive religiosity as negatively related to health when 

religiosity implies denial of medical reference, exclusively attributing responsibility of 

healing or improvement of the clinical condition of the patient to God, failure to accept 

the condition of illness and having an intense hope in a miracle. Respondents report that 

these negative ways of relating to religiosity may result in non-adherence to drug 

treatments and avoidance of psychological treatment, as well as generating distress, 

suffering, doubts, frustration and guilt - when they do not receive the expected miracle. 
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CAPS´s professionals say they perceive the users’ religiosity, both in individual 

and group sessions, in the contents of delusions and hallucinations, in the speeches that 

express faith and trust in God, when they share their beliefs or ask for prayers in group 

consultations, and even when they try to make religious proselytism in group activities. 

Those who work in internment report perceiving it in speeches that express feelings of 

rejection and/or guilt for the illness, belief that they are being punished for some sin 

they have committed, expectations of healing and miracles, expressions of trust and 

faith or questioning God for the condition of illness that they live and attitudes of anger 

and non-acceptance of the reality. 

Regarding the way of handling religiosity in clinical practice, the professionals 

reported that they respect, welcome, listen, and do not make impositions or disqualify 

the religiosity of the user, but use it as an ally with treatment, encouraging the 

patient/user's religious practice, when they realize that it benefits him; however, 

emphasizing the importance of medical and psychological treatment.  

The results point to the care that psychologists must take in order to consider the 

religious aspects mentioned by the user in their professional practice, since they relate to 

physical/mental health, and can also promote well-being, support to face life crisis, 

support and social integration, among other benefits that can be allied to psychological 

treatment. Despite the aforementioned manifestation of religiosity in states of delusion 

and hallucination, it was not pointed out as a causal factor of these states, but as a 

component of the states. 

From the analysis of the interviews, we observed the importance of deepening 

the other thematic axes of the interviews, especially with regard to the academic 

formation of the psychologist, since most of the professionals reported not having 

studied the subject during training, thus the resulting difficulty in dealing with the 

subject in their clinical practice. In this sense, this research is of utmost importance for 

Psychology by way of contributing to a better understanding of the relationship between 

religiosity and people's mental and physical health.  

The relevance of the proposed subject is also emphasized in order to know the 

perceptions and attitudes of psychologists regarding the religiosity and spirituality of the 

people under their care in the context of mental health in CAPS and in the hospital 

context of the Federal District. Knowing and understanding such perceptions  may offer 

the professional an opportunity of deeper reflection on his clinical practice, especially as 

regards the way of dealing with the religiosity/spirituality of people under his care, as 
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well as the development of strategies and effective ways of handling this issue in the 

context of the attendances. 

 

Keywords: Religiosity. Health. Mental Health. 
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A atenção desse trabalho recai sobre a percepção – nos moldes da abordagem 

fenomenológica – de padres católicos e psicanalistas acerca da inveja e da acídia. 

Refere-se, portanto, a uma investigação de campo, realizada por meio de entrevistas 

semiestruturadas com esses profissionais que, por sua vez, representam dois distintos 

campos epistemológicos: a teologia e a psicologia, nomeadamente a psicanálise. Tem-se 

por objetivo geral subsidiar um espaço de diálogo transdisciplinar acerca desses 

fenômenos que foram marcados na tradição cristã do Ocidente como tristezas, e, de tal 

modo, assinalar elementos da relação entre religiosidade e saúde mental. 

 A revisão de literatura se realizou sob o olhar dos dois campos epistemológicos 

mencionados, aos quais também se pode referir como sistemas simbólicos contrastivos, 

cada um deles envolvendo uma história complexa de ortodoxias/ortopraxias e 

dissidências heterodoxas. O regime teológico será representado por teólogos medievais 

que constroem a matriz do pensamento cristão, (Evágrio e Tomás) e, o 

psicológico/psicanalítico, principalmente por teóricos da psicanálise (Freud e Klein). 

Destaca-se que, entre esses dois regimes, se impôs o aparecimento de um terceiro – a 

filosofia, ainda que no sentido de nele se encontrarem as matrizes do pensamento de 

cada um dos sistemas referidos. Contudo, ressalva-se que seu aparecimento é apenas de 
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modo introdutório, não pretendendo o alcance de uma discussão filosófica propriamente 

dita. 

Os objetos formais do estudo empreendido, ou seja, os fenômenos investigados, 

foram as configurações semânticas da experiência subjetiva da inveja e da acídia. A 

escolha dos objetos se fundamentou na expectativa de uma reconstrução histórico-

conceitual de fenômenos que, abordados na modernidade, tiveram seus fundamentos 

(depois dos gregos, especialmente a acídia) entre autores da tradição cristã, 

particularmente entre os Padres do deserto e autores medievais. Com isso, julgou-se 

válido verificar, na passagem do tempo e na transferência dos campos epistemológicos, 

o que resta de essencial acerca destes fenômenos, ou seja, o que se coloca como questão 

é como estes símbolos permanecem eficazes e eficientes enquanto “técnicas de si” ou 

“tecnologias de subjetivação”, nos termos de Foucault (1988). Observa-se que a 

assertiva foucaultiana encontra convergência com a hermenêutica simbólica de Paul 

Ricoeur (1977; 2013) que apresenta as estruturas simbólicas como prefiguração da 

experiência do indivíduo, ou seja, de que a linguagem com seus símbolos e seus mitos 

transportam sentidos à experiência própria do indivíduo. Portanto, atentando-se às 

proposições destes autores, busca-se realizar uma leitura dos fenômenos. 

Tendo-se em vista o caráter do estudo, buscou-se apreender a percepção acerca 

dos fenômenos assinalados numa amostra heterogênea e intercultural, incluindo um 

subgrupo luso (seis sujeitos) e outro brasileiro (seis sujeitos) de representantes de cada 

regime epistemológico-ideológico, com um total de doze sujeitos, divididos em número 

de três sujeitos para cada subgrupo (três padres católicos brasileiros e três portugueses; 

três psicanalistas brasileiros e três portugueses). A abordagem metodológica  

empreendida se fundamenta na fenomenologia de Husserl, especialmente pela 

perspectiva de William Gomes (1987) e na fenomenologia hermenêutica de Ricoeur 

(1977, 2013). 

Mas por que inveja e acídia? Como referido, ambos os fenômenos são 

enunciados como tristeza na tradição cristã. Destarte, chega-se ao “pano de fundo” da 

investigação. Vive-se hoje um fenômeno crescente e universal de timopatias, ou seja, 

das perturbações do humor, nomeadamente a depressão que se tem assinalada nos 

relatórios da Organização Mundial da Saúde (OMS). Esse estudo não é sobre a 

depressão, mas sobre o humor triste, sobre as manifestações da tristeza. Elegeu-se então 

aquilo que é marcado (depois dos gregos, especialmente a acídia) pelos primeiros 

cristãos como dois subtipos de tristeza, para que se verifique quanto ao aparecimento 



243 

 

destes conteúdos nos discursos daqueles que procuram aos padres e aos psicanalistas em 

busca de alguma “relação de cuidado”. Diga-se que, no edifício simbólico cristão, estes 

fenômenos são assinalados como “faltas morais”, que implicam uma ofensa grave da 

figura divina, ou “pecados” agravados, isto é, “pecados capitais”.  

Sendo assim, antes de se examinar os fenômenos particulares na experiência 

subjetiva, busca-se a percepção do fenômeno-símbolo maior que os compreende, o 

“pecado”. Por sua vez, o pecado é o verbete designativo do mal moral na cristandade, e, 

no que lhe concerne, o mal moral faz referência ao mal praticado ou sofrido pelo ser 

humano – admite-se aqui uma dimensão antropológica do mal.  

Não obstante, tem-se a inveja e a acídia, enquanto tristezas, subscritas como 

vivências de sofrimento moral ou psíquico que pertencem ao âmbito da saúde mental. E 

aqui designa-se um primeiro ponto de intersecção entre os dois campos, sejam 

enunciados como “pecados” ou “simples emoções”, os fenômenos por si, aparecem 

ligados ao sentimento de culpa ou responsabilidade. Ao que Ricoeur (2013) se refere 

como culpabilidade, conceito que se coloca, numa perspectiva ética, como exigência a 

uma reflexão sobre o perdão, que dir-se-ia corresponder ao remédio para o mal, aquilo 

que liberta o homem para a admissão da esperança e para a construção ética de um 

homem e um mundo novos. E a respeito disso realiza-se uma visada, ainda que rasa, 

sobre  como tem sido manejado esse sofrimento moral por padres e psicanalistas. 

Mas, e a acídia, que pecado ou fenômeno emocional é esse? Na lista dos pecados 

capitais, a expressão acídia é comumente substituída por indolência ou preguiça. No 

entanto, a acídia está muito mais próxima de outro fenômeno e expressão mais 

conhecida, a melancolia. Ambos os pecados capitais constituem um processo 

autodestrutivo enquanto formas de negação da vontade divina e de autoexclusão do “eu” 

face à sua vocação para a relação com Deus e com o próximo. 

No tocante à teoria psicanalítica, no referencial que se adota, inveja e melancolia 

têm suas raízes na moção da pulsão destrutiva, a pulsão de morte. E são fenômenos 

relacionados às dinâmicas psíquicas do narcisismo, do Ideal de Eu, da angústia de 

separação e de castração, e do sentimento de culpa inconsciente. Acredita-se que, 

ambas, inveja e melancolia (enquanto correlata da acídia, mas sendo esta circunscrita 

enquanto fenômeno cristão) dizem respeito ao funcionamento psíquico primordial, e 

estão presentes em todos os sujeitos no que diz respeito à constituição e ao 

desenvolvimento do psiquismo, ao passo que reservada a alguns no que diz respeito ao 
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padecimento. Ambas são representantes da pulsão de morte, ambas trazem como 

característica principal a destrutividade e ambas se voltam sobretudo contra o Eu.  

As descrições encontradas em campo apontam aspectos convergentes na 

percepção apresentada pelos dois subgrupos. Um deles é a ambivalência no que diz 

respeito à relação religiosidade e saúde mental, de modo que a primeira aparece tanto 

como positiva quanto como negativa para a saúde mental, a depender da “função” que 

cumpre na vida dos indivíduos. Constatou-se também, entre os sujeitos dos dois 

subgrupos, a ausência de uma abordagem formal dessa relação nas etapas formativas de 

suas profissões. Notou-se, ainda, a descrição da inveja com acentuada conotação moral 

negativa, geralmente destacando-se a dificuldade de reconhecimento, por parte do 

próprio indivíduo (a inveja é sempre do outro), e sua caracterização como destrutiva, 

sobretudo, para o próprio indivíduo invejoso. Quanto à acídia, registra-se uma oscilação 

entre um desconhecimento e um vago conhecimento da expressão por parte dos sujeitos. 

Ambos os fenômenos investigados despontam como relacionados a um apego 

demasiado de si mesmo. Estes e outros aspectos que se mostraram significativos nas 

expressões dos entrevistados são discutidos a partir das perspectivas teóricas 

inicialmente apontadas neste trabalho. 

Palavras-chave: Inveja. Acídia Tristeza. Religiosidade. Saúde mental 
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This paper focuses on perception – in the model of the phenomenological 

approach – of catholic priests and psychanalysts about envy and acedia. It refers, 

therefore to a field research, carried out by means of semi structured interviews with 

these professionals that represent two distinct epistemological fields: theology and 

psychology, specifically psychanalysis.  The general objective is to offer a forum of 

transdisciplinary dialogue about these phenomena tagged in the Christian tradition of 

the West as sadness, and, in such a way, underline elements of relationship between 

religiosity and mental health. 

The literature review was made from the point of view of the two 

epistemological fields mentioned, which can also be referred to as contrastive 

symbolical systems, each of them involving a complex history of orthodoxy/orthopraxy 

and heterodox dissidences. The theological framework shall be represented by medieval 

theologians that built the matrix of Christian (Evagrio and Thomas) and 

psychological/psychanalytical thought, especially by psychanalytical theorists (Freud 

and Klein). We emphasize that between these two frameworks, the emergence of a third 

is imposing – that of philosophy, even though we find in it the matrix of the thought of 

each of the frameworks referred to. Nevertheless, it is important to note that its 
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emergence is only in an introductory way, not aiming the goals of a philosophical 

debate in the strict sense.  

The formal objectives of the study, or rather, the phenomena investigated are the 

semantic configurations of the subjective experience of envy and acedia. The outlining 

of the objectives was based on the prospect of a historical-conceptual reconstruction of 

phenomena that, approached in modernity, had their foundations (after the Greeks, 

especially acedia) on authors of the Christian tradition, especially the Desert Fathers and 

Medieval authors. It was therefore considered pertinent, in the course of time and 

transference of the two epistemological fields, what remains essential about these 

phenomena, or rather, the issue at stake is how these symbols remain effective and 

efficient as “self techniques”    or “technologies of subjectivation”, using the terms of 

Foucault (1988). It is observed that the assertion of Foucault converges with the 

symbolic hermeneutics of Paul Ricouer (1977; 2013) that presents the symbolic 

structures as a prefiguration of the experience of the individual, that is to say, language, 

with its symbols and myths convey meaning to the experience of the individual. 

Therefore, bearing in mind the proposition of these authors, we seek to make an 

evaluation of these phenomena.  

Bearing in mind the character of the study, we sought to capture the perception 

about the phenomena outlined in a heterogeneous and intercultural sample, including a 

Portuguese (six individuals) and Brazilian (six individuals) subgroups of representatives 

of each epistemological-ideological framework with a total of twelve individuals, 

divided in a number of three individuals for each subgroup (three Brazilian Catholic 

priests and three Portuguese Catholic priests; three Brazilian psychanalysts and three 

Portuguese psychanalysts). The methodological approach employed is founded on the 

phenomenology of Husserl, especially from the perspective of William Gomes (1987) 

and on the hermeneutic phenomenology of Ricoeur (1977, 2013).  

But why envy and acedia? As pointed out earlier, both phenomena are regarded 

as sadness in the Christian tradition. Thus, we arrive at the “background” of the 

investigation. There is today, an increasing and universal phenomenon of “thymo-

pathys”, that is, of humor disorder, namely depression, which has been emphasized in 

the reports of the World Health Organization (WHO). This study is not about 

depression, but about a sad humor, about the manifestations sadness. We chose what 

was tagged (after the Greeks, especially acedia) by the first Christians as two sub-types 

of sadness in order to verify   the emergence of such issues in the discourses of people 
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who seek priests and psychanalysts for some “relation of care”. It is assumed, in the 

Christian symbolic edifice, that these phenomena are “moral faults”, that imply a grave 

offense of the divine figure, or grave “sins”, that is, “capital sins”. 

Therefore, before examining the particular phenomena in the subjective 

experience, we seek the perception of the ampler symbol-phenomenon that 

encompasses them, “sin”. Sin is the word that designates moral evil in Christianity, and, 

in its turn, moral evil refers to the evil perpetrated or suffered by the human being – here 

we admit an anthropological dimension of evil.   

Notwithstanding, envy and acedia, considered as sadness by way of experiences 

of moral or psychic suffering  and fall within the domain of mental health. Here we 

point out the first point of intersection between the two fields, whether referred to as 

“sins” or “simple emotions”, the phenomena per se, are linked to the feeling of guilt or 

responsibility. That to which Ricoeur (2013) refers to as culpability, a concept that is 

seen in an ethical perspective as a condition for reflection on forgiveness, which could 

be said to be a remedy for evil, that which liberates man for the admission of hope and 

for the ethical construction of a new man and a new world. We make a survey, even 

though shallow, about how priests and psychanalysts have handled this moral pain.  

But what sin or emotional phenomenon is acedia? In the list of capital sins, the 

expression acedia is commonly substituted by indolence or sloth. Nevertheless, acedia is 

much more near to another more familiar phenomenon and expression, melancholy. 

Both capital sins constitute a self-destructive process by way of negation of divine will 

and of self-exclusion from “I” in the face of its call to the relationship with God and 

with the neighbor. 

As regards the psychanalytic theory, in the approach employed, envy and 

melancholy have their roots in the motion of the destructive drive, the drive of death. 

They are phenomena related to the psychic dynamics of Narcissism, of the Ideal of I, of 

the anguish of separation and of castration, and of the sense of unconscious guilt. It is 

believed that both, envy and melancholy (as correlates of acedia, but the latter being 

encompassed as a Christian phenomenon) regard to the primordial psychic functioning, 

and are present in all individuals with regards to the constitution and development of the 

psychic, whereas it is reserved to some in relation to suffering. Both are representatives 

of the death drive, both have destructivity as a principal characteristic and both are 

above all directed against the I. 
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The descriptions found in the research point to convergent aspects in the 

perceptions presented by the two subgroups. One of them is ambivalence as regards the 

relation between religiosity and mental health, in such a way that the former appears 

both as positive and negative for mental health, depending on its “function” in the life 

of the individual. An absence of a formal approach of these relations in the formative 

stages of their professions was also observed between the individuals of the two 

subgroups. A description of envy with an elevated negative moral connotation was also 

observed, generally emphasizing the difficulty of the individual admitting this 

phenomenon (envy always has to do with the other), and its characterization as 

destructive, above all, for the envious individual. As regards acedia, an oscillation 

between ignorance and a vague knowledge of its manifestation by the individual was 

observed. Both phenomena investigated emerge as being related to too much self-

attachment. These and other aspects that appear more significant in the expressions of 

the interviewees are discussed from the theoretical perspectives initially mentioned in 

this paper.      

 

Keywords: Envy. Acedia. Sadness. Religiosity. Mental health.  
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Nas últimas décadas, a escola brasileira procurou incorporar, em seus currículos, 

a diversidade cultural e religiosa a partir das propostas da Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos (WCEFA, 1991), a qual incumbe à educação a responsabilidade 

de desenvolver e respeitar a herança cultural. Porém, a diversidade religiosa dentro do 

espaço educacional é muitas vezes tratada como um tabu. Isso reflete a condição 

histórica do país, onde matrizes de religiões hegemônicas buscaram, de diversas formas, 

se sobrepor sobre outras, consideradas inferiores. Deste modo, apenas a partir do início 

do século XXI é que a diversidade passa a ser incorporada nas políticas educacionais 

com base em documentos como a Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), a Lei nº 

9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996), os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, as Diretrizes Curriculares Nacionais e as 

Conferências Nacionais de Educação de 2008 e 2010 (BRASIL, 2008; BRASIL, 2010). 

Todos estes documentos reforçam a importância de abordar a diversidade cultural e 

religiosa presentes na sociedade através da prática escolar, buscando fortalecer o espaço 

democrático. 

O desafio de viver democraticamente numa sociedade multicultural exige 

conhecer e respeitar as diferentes culturas e religiões. Neste sentido, o ambiente escolar 

pode se constituir num espaço possível e privilegiado de promoção, conhecimento, 

respeito e valorização da diversidade no enfrentamento do fundamentalismo e da 

intolerância religiosa. Para que isso aconteça, é necessário que as instituições de ensino 

fundamentem suas ações educativas nos documentos oficiais, impregnando-lhes 
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legitimidade e concretizando seus princípios nos diferentes níveis de formação, pessoal 

e profissional.  

Desenvolvido a partir de uma investigação e estudo quanto à adequação dos 

instrumentos de planejamento e gestão do ensino da diversidade religiosa na educação 

superior, este trabalho apresenta o modo como a Universidade Católica de Brasília tem 

orientado e apresentado a diversidade religiosa na educação superior nos últimos 15 

anos.  

A referida pesquisa, de cunho qualitativo e com enfoque na análise bibliográfica 

de documentos que regulamentam e orientam o ensino da diversidade religiosa na 

educação brasileira, caracteriza-se como pesquisa documental, baseada no método 

histórico, que permite compreender a inclusão da diversidade religiosa na educação e 

seu processo evolutivo.  

Os documentos oficiais estudados, que regulamentam a educação brasileira 

foram: a Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), a LDB nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), 

os Parâmetros Curriculares Nacionais, as Diretrizes Curriculares Nacionais, as 

Conferências Nacionais de Educação de 2008 e 2010 (BRASIL, 2008; BRASIL, 2010). 

Os documentos institucionais norteadores da educação superior da Universidade 

Católica de Brasília aqui estudados foram: Carta de Princípios (UCB, 1998); Plano 

Estratégico 2008/2020 (UCB, 2009) e Projeto Pedagógico Institucional (UCB, 2008).  

Quanto aos documentos oficiais, a Declaração Universal sobre Diversidade 

Cultural estabelece que: “a diversidade cultural é, para o gênero humano, tão necessária 

como a diversidade biológica para a natureza” (UNESCO, 2002, p.3).  É em defesa 

dessa identidade que os documentos oficiais que orientam a educação do Brasil buscam 

incentivar uma educação inclusiva, capaz de formar cidadãos abertos à diversidade 

cultural e religiosa para superar o preconceito, a discriminação e a intolerância em 

relação às culturas e religiões minoritárias.  

 O artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos declara que “Toda 

pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião” (ONU, 1948). 

Entretanto, para que estes direitos sejam respeitados, é necessário torná-los conhecidos 

e exercitados no processo educativo. 

A Lei nº 9.475 de 1997 (BRASIL, 1997) apresenta o ensino religioso como parte 

integrante da formação básica do cidadão, nos horários normais das escolas públicas de 

ensino fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural e religiosa. 
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A Conferência Nacional de Educação orienta para a necessidade de 

“desenvolver e ampliar programas de formação inicial e continuada sobre diversidade 

cultural-religiosa” (BRASIL, 2010, p. 163). O mesmo documento propõe ainda “inserir 

os estudos de diversidade-religiosa no currículo das licenciaturas” (BRASIL, 2010, p. 

103). 

Quanto ao resultado obtido no estudo dos documentos institucionais da 

Universidade Católica de Brasília e o que contemplam em relação ao tema, observou-se  

que a Carta de Princípios aponta para a responsabilidade de 

atender a todos os alunos, sejam quais forem suas convicções; ser, para todos, 

lugar de experiência religiosa; de estímulo à busca do Transcendente; de 

apresentação da proposta cristã sem proselitismo; proporcionar aos alunos 

um ambiente favorável para o cultivo de sua identidade e a formação de 

lideranças cristãs; um lugar de síntese entre fé e razão, sempre em espírito 

ecumênico no sentido mais amplo do termo. (UCB, 1998, p. 2). 

 

O Plano Estratégico, previsto para o período de 2008 a 2020, ao tratar das 

diretrizes organizacionais, destaca os princípios fundantes do “confronto de critérios e 

itinerários culturais e religiosos, no diálogo entre fé e cultura: um percurso irrenunciável 

na busca da verdade.” (UCB, 2009, p. 10).  

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) apresenta a pastoralidade 

comprometida com a profissão de fé numa instituição que tem como sonho uma 

humanidade fraterna, solidária e feliz. Propõe educar com base nos valores cristãos da 

honestidade, da justiça e da ética (UCB, 2008). 

Além dos documentos norteadores, em março de 1999, a UCB cria o Centro de 

Reflexão e Ação Pastoral, reunindo a disciplina de Teologia do setor da Pastoral com a 

disciplina de Ética, implicando no envolvimento de mais professores em sua missão de 

promover uma cultura de paz.  

Em 2002, a Universidade apresenta o documento de fundamentação da Diretoria 

de Programas de Ação e Reflexão Pastoral (UCB, 2002), com a proposta de um diálogo 

ecumênico, aberto a todas as denominações cristãs, numa ação conjunta com a Igreja 

Católica, conforme estabelece a Constituição Apostólica Ex Corde Ecclesiae do Sumo 

Pontífice João Paulo II, sobre Missão de Serviço da Universidade Católica. O 

documento papal orienta para o diálogo cultural da seguinte forma: “Por sua mesma 

natureza, a Universidade está aberta a toda a experiência humana, disposta ao diálogo e 

à aprendizagem de qualquer cultura.” (JOÃO PAULO II, 1990, n. 43). 

Dando continuidade às inovações educacionais, em 2002, a Diretoria de 

Programas de Ação e Reflexão Pastoral (DPP) abre novos programas voltados para a 
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pesquisa e estudo da diversidade cultural e religiosa do Brasil, como, por exemplo, o 

Programa de Estudo em Ciência da Religião, sendo um de seus objetivos,  desenvolver 

estudos e pesquisas sobre o sagrado, a religião, o fenômeno religioso na 

contemporaneidade (especialmente sobre as manifestações religiosas no DF). 

Apresentou ainda o Programa de Antropologia da Religião com o objetivo de 

possibilitar aos estudantes uma melhor compreensão da pessoa humana, enquanto ser 

social e culturalmente identificado; do fenômeno religioso; das culturas, dentre essas, as 

religiosas, em vista do exercício da cidadania. 

Observa-se que os documentos oficiais que orientam e regulamentam o ensino 

da diversidade cultural e religiosa na educação brasileira incentivam sua inclusão em 

todo o processo formativo do cidadão. A pesquisa revela que a Universidade Católica de 

Brasília procura se adequar às orientações dos documentos que regulamentam a 

educação brasileira no estudo da diversidade cultural e religiosa nos últimos 15 anos.  

Emerge a necessidade de uma investigação mais aprofundada do tema, buscando 

identificar a formação dos educadores e educandos envolvidos no ensino da diversidade 

cultural e religiosa para identificar como os conteúdos são abordados e assimilados no 

processo educativo diante das mudanças institucionais em curso. 
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 In the last decades, the Brazilian school has sought to incorporate cultural and 

religious diversity into its curricula based on the proposals of the World Declaration on 

Education for All (WCEFA, 1991), which is the responsibility of education to develop 

and respect cultural heritage. However, religious diversity within the educational 

environment is often treated as a taboo. This reflects the historical condition of the 
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country, where matrices of hegemonic religions sought, in various ways, to overshadow 

others considered inferior. Thus, it is only from the beginning of the 21st century that 

diversity was incorporated into educational policies based on documents such as the 

1988 Constitution (BRASIL, 1988), Law 9394/96 – Law of National Education 

Guidelines and Bases (LDB) (BRASIL, 1996), National Curricular Parameters, 

National Curricular Guidelines and Conferences of National Education Programs - 2008 

and 2010 (BRASIL, 2008; BRASIL, 2010). All these documents reinforce the 

importance of addressing the cultural and religious diversity present in society through 

the practice of education, seeking to strengthen the democratic environment. 

 The challenge of living democratically in a multicultural society requires 

knowing and respecting different cultures and religions. In this sense, the school 

environment can be a possible and privileged space for promoting, knowing, respecting 

and valuing diversity in the face of fundamentalism and religious intolerance. For this to 

happen, it is necessary for educational institutions to base their educational actions on 

official documents, impregnating them with legitimacy and concretizing their principles 

at different levels of training, personal and professional. 

 Developed from an investigation and study on the adequacy of the planning 

and management instruments of religious diversity teaching in higher education, this 

paper presents how the Catholic University of Brasilia has guided and presented 

religious diversity in higher education in the last 15 years. 

 This qualitative research, with a focus on the bibliographic analysis of 

documents that regulate and guide the teaching of religious diversity in Brazilian 

education, is characterized as documentary research based on the historical method that 

allows the understanding of the inclusion of religious diversity in education and its 

evolutionary process. 

 The official documents studied, that regulate the Brazilian education were: the 

1988 Constitution (BRASIL, 1988), LDB 9394/96 (BRASIL, 1996), the National 

Curricular Parameters, the National Curricular Guidelines, the National Education 

Conferences of 2008 and 2010 (BRASIL, 2008; BRASIL, 2010). The institutional 

documents guiding the higher education of the Catholic University of Brasília studied 

here were: Charter of Principles (UCB, 1998); Strategic Plan 2008/2020 (UCB, 2009) 

and Institutional Pedagogical Project (UCB, 2008). 

 As for the official documents, the Universal Declaration on Cultural Diversity 

states that: "cultural diversity is as necessary for mankind as biological diversity for 
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nature." (UNESCO, 2002, p.3). It is in defense of this identity that the official 

documents that guide Brazil's education seek to encourage an inclusive education 

capable of forming citizens open to cultural and religious diversity in order to overcome 

prejudice, discrimination and intolerance towards minority cultures and religions. 

 Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights states that "Everyone 

has the right to freedom of thought, conscience and religion" (ONU, 1948). However, 

for these rights to be respected, it is necessary to make them known and exercised in the 

educational process. 

 Law nº 9.475 of 1997 (BRASIL, 1997) presents religious education as an 

integral part of the basic education of the citizen, in the normal hours of public 

elementary schools, ensuring respect for cultural and religious diversity. 

 The National Education Conference addresses the need to "develop and expand 

initial and continuing training programs on cultural-religious diversity" (BRASIL, 2010, 

p. 163). The same document also proposes "to insert studies of religious diversity in the 

curriculum of the licentiate" (BRASIL, 2010, p.103). 

 As for the results obtained in the study of the institutional documents of the 

Catholic University of Brasília and what they contemplate in relation to the theme, it 

was observed that the Charter of Principles points to the responsibility of  

attending all students, whatever their convictions; to be, for all, a place of 

religious experience; of stimulus to the search for the Transcendent; 

presentation of the Christian proposal without proselytism; to provide 

students with a favorable environment for cultivating their identity and for 

training Christian leaders; a place of synthesis between faith and reason, 

always in the ecumenical spirit in the broadest sense of the term. (UCB, 

1998, p. 2). 

 

 The Strategic Plan, planned for the period of 2008 to 2020, addresses 

organizational principles and emphasizes the founding principles of "confrontation of 

cultural and religious criteria and itineraries in the dialogue between faith and culture: 

an indispensable path in the search for truth" (UCB, 2009, p.10). 

 The Institutional Pedagogical Project (PPI) presents pastoral care committed to 

the profession of faith in an institution whose dream is a fraternal, caring and happy 

humanity. It proposes to educate based on the Christian values of honesty, justice and 

ethics (UCB, 2008). 

 In addition to the guiding documents, in March 1999, UCB created the Center 

for Reflection and Pastoral Action, bringing together the discipline of Theology of the 
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Pastoral sector with the discipline of Ethics, implying the involvement of more teachers 

in its mission to promote a culture of peace. 

 In 2002, the University presented the document of foundation of the 

Directorate of Programs of Action and Pastoral Reflection (UCB, 2002), with the 

proposal of an ecumenical dialogue, open to all Christian denominations, in a joint 

action with the Catholic Church, as established by the Apostolic Constitution Ex Corde 

Ecclesiae of the Supreme Pontiff John Paul II, on Mission of Service of the Catholic 

University. The Papal document addresses cultural dialogue as follows: "By its very 

nature, the University is open to all human experience, willing to dialogue and to learn 

from any culture" (JOÃO PAULO II, 1990, n. 43). 

 Continuing educational innovations, in 2002, the Directorate of Programs of 

Action and Pastoral Reflection (DPP) opened new programs aimed at researching and 

studying the cultural and religious diversity of Brazil, such as the Religious Science 

Study Program, one of its objectives being to develop studies and research on the 

sacred, religion, religious phenomenon in the contemporary world (especially on the 

religious manifestations in the DF). It also presented the Program of Anthropology of 

Religion with the objective of enabling students to better understand the human being as 

a socially and culturally identified being; of the religious phenomena; of the cultures, 

among these, the religious one, in view of the exercise of citizenship. 

 It is observed that the official documents that guide and regulate the teaching 

of cultural and religious diversity in Brazilian education encourage its inclusion in the 

whole formative process of the citizen. The research reveals that the Catholic University 

of Brasilia seeks to conform to the guidelines of the documents that regulate Brazilian 

education in the study of cultural and religious diversity in the last 15 years. 

 The need for a more detailed investigation of the theme emerges, seeking to 

identify the formation of educators and students involved in the teaching of cultural and 

religious diversity to identify how the content is approached and assimilated in the 

educational process in the face of ongoing institutional changes. 
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Em estudos contemporâneos brasileiros é raro encontrar pesquisas sobre a 

vivência da religiosidade em adolescentes. Entretanto, estudos pioneiros em Psicologia 

da Adolescência, enfatizou este aspecto, chamando a atenção para as relações entre 

conversão religiosa e identidade do adolescente. 

 Num país de tradição religiosa como é o Brasil e onde encontramos uma 

diversidade de religiões decorrentes de um rico caldeirão cultural, este assunto se torna 

bastante relevante. Especificamente no estado de Minas Gerais, a religiosidade urbana, 

nos últimos anos, tem se redefinido segundo novos contornos, o adolescente está diante 

de um contexto religioso também permeado por diferentes credos e escolhas religiosas, 

o que pode suscitar intolerância, por parte dos pais, amigos, dentre outros, diante desta 

escolha. 

Este estudo de caráter interdisciplinar teve como objetivo investigar a 

religiosidade e os valores em adolescentes do interior de Minas Gerais. A 

fundamentação teórica pautou-se em contribuições vindas da psicologia do 

desenvolvimento, propostas por Erikson (1976), Sampaio (2007), Kolberg (1964; 1976; 

1992), Silva (2011), Fowler (1981/1992) e da psicologia da religião, em uma concepção 

fenomenológica articulada a partir do esboço da teoria do desenvolvimento da 

religiosidade proposta por Amatuzzi (2001).  

Caracteriza, portanto, uma confluência entre três campos: Psicologia Social, 

relacionada a valores; Psicologia do Desenvolvimento, voltada para a adolescência e o 

desenvolvimento moral; e a Psicologia da Religião, voltada para a religiosidade e 

espiritualidade.  Parte-se do princípio de que o tema religiosidade é um importante pilar 

de influência na formação dos adolescentes, por isso, o presente trabalho se propõe a 

investigar como essa dimensão está organizada, em seus contextos sociais, familiares e 
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de religiosidade. E a oportunidade de aprender a se relacionar consigo, o social e com 

Deus.  

A metodologia, qualitativa, consistiu em entrevistas conduzidas numa 

perspectiva fenomenológica, combinada com o emprego de um questionário sobre 

valores e orientações religiosas na adolescência, desenvolvido por um grupo de 

investigadores da Suíça e da Alemanha, recentemente adaptado para o Brasil por 

Amberge et al. (2012).  

Participaram da pesquisa dez adolescentes, seis meninas e quatro meninos, 

sendo cinco de uma escola pública e outros cinco de uma escola privada.  As entrevistas 

foram realizadas antes e depois de respondido os questionários. A primeira teve como 

objetivo adequar uma aproximação ao tema, seguida da entrega do questionário e as 

devidas orientações sobre como respondê-lo. A segunda teve como objetivo explorar o 

tema em maior profundidade, complementando as informações prestadas no 

questionário e permitindo que os adolescentes compartilhassem a experiência 

intencional no contexto do próprio vivido.  

A análise dos dados obtidos foi inicialmente sistematizada a partir das respostas 

aos questionários, sendo contextualizados com as informações obtidas nas entrevistas. 

Esse material, organizado segundo os moldes de uma pesquisa qualitativa, permitiu 

identificar as experiências comuns (convergentes) e as experiências específicas 

(divergentes) nos conteúdos expressos e nas vivências dos entrevistados.  

Após tal sistematização, os resultados foram colocados em diálogo com a 

literatura concernente, nos moldes propostos por Amatuzzi (2001). Os resultados 

indicaram que a religiosidade está fortemente presente na família e na cultura dos 

adolescentes pesquisados, sendo a maior influência vinda da mãe. Observou-se que as 

meninas tenderam a responder ainda mais positivamente que os meninos para os temas 

gerais direcionados à religiosidade. Apesar de se observar relações positivas entre a 

religiosidade e os valores dos adolescentes, constatou-se o predomínio de valores éticos, 

mas não necessariamente conservadores. 

 Sugere-se mais estudos sobre o assunto no contexto brasileiro, o que poderá ser 

feito empregando-se o presente questionário (TACELLI, 2014) que foi aperfeiçoado a 

partir desta primeira experiência exploratória. A religião mostrou ser fator importante 

no conjunto de valores dos adolescentes mineiros, tanto pelas influências exercidas em 

sua formação familiar como pelo seu contexto sociocultural.  
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Os resultados apresentaram consonância com o que se conhece sobre o contexto 

de realização da pesquisa: uma cidade mineira voltada para valores relacionados à 

família, amizade e uma forte tradição religiosa.  Verificou-se que, mesmo que os jovens 

tendem a ser questionadores e críticos, a família foi considerada como um valor 

essencial para eles.  

Estão também consonantes com o esboço de teoria do desenvolvimento de 

Amatuzzi (2001), em especial no que diz respeito à busca de autonomia em relação aos 

valores, pois, os adolescentes, embora conservem algo da religiosidade dos pais, 

também buscam se diferenciar e buscar outros valores, compartilhados com o grupo de 

iguais, de modo que nem todos continuam pertencendo ao mesmo grupo religioso a que 

pertenciam na infância.  

As relações de amizade foram percebidas como complemento ao valor da 

família, e apesar de buscarem se distinguir, registrou-se uma interconecção entre os 

valores dela apreendidos e aqueles que se desenvolvem a partir das relações de amizade, 

estudos, e inserção religiosa. O fato de a maioria das meninas, em comparação com os 

meninos, tender a responder mais positivamente para os temas direcionados à 

religiosidade está em consonância com pesquisas realizadas também em outros países, 

como a de Christoph Kappler (2010), por exemplo.  

O estudo de Kappler (2010) aborda diversas questões, essencialmente sobre a 

religiosidade e adolescência, e também a afiliação com organizações juvenis religiosas, 

práticas religiosas na família, conceito de Deus, religião e enfrentamento religioso, 

atitudes na relação religiosa, o pluralismo e o uso de símbolos religiosos, aversão a 

distintas afiliações religiosas dos jovens, apontando para as diferenças entre o gênero 

masculino e o gênero feminino.  

Acompanhando esta tendência, verificou-se que, em geral, os interesses 

masculinos se mostraram mais voltados para questões como amizade, autonomia, 

liberdade e estudos; enquanto os do gênero feminino apareceram mais voltados para a 

família, amigos, religiosidade e estudos. Entretanto, pode-se observar que algumas 

meninas, mesmo dentre as mais religiosas, não se mostram tão conservadoras ou em 

consonância com os valores tradicionalmente defendidos para as mulheres, alegando 

inclusive não terem planos de se casar e ter filhos. 

 Na aplicação do questionário algumas dúvidas surgiram, no entanto, todas 

foram relevantes para estabelecer conexões em relação às ideias e pontos de vistas entre 

os adolescentes, algumas complementavam outros questionamentos. Esse momento foi 
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percebido como de aproximação, interação e, conhecimento mútuo entre os 

participantes. Além disso, as dúvidas puderam contribuir para o aperfeiçoamento do 

instrumento, com vistas a futuras pesquisas de cunho quantitativo.  

Esta foi uma das primeiras pesquisas de cunho qualitativo a empregar o 

questionário, adaptado por Amberge et al. (2012), no Brasil. Dessa forma, a partir dos 

resultados alcançados, o instrumento, com os devidos ajustes agora realizados e outros a 

serem reajustados posteriormente a partir de novas experiências, poderá ser empregado 

em pesquisas quantitativas, com um maior número de sujeitos.  

Assim, em versões melhor adaptadas, o instrumento possibilitará novas 

pesquisas a serem estendidas para outros municípios de Minas Gerais ou para outros 

Estados brasileiros. Por outro lado, embora os resultados deste estudo, de cunho 

exploratório, não possam ser generalizados; talvez nem mesmo para os demais jovens 

da própria cidade onde foi realizado, na medida em que podem ter havido diversos 

vieses na própria escolha dos sujeitos participantes desta pesquisa, todos voluntários; 

eles tendem a demonstrar que fatores sociais e relacionais positivos estão associados à 

religiosidade. 

 Sugere-se, portanto que, além de maior amplitude no número de sujeitos, em 

novas pesquisas desta natureza, sejam incluídos também adolescentes ateus, de modo 

que se possa averiguar se realmente há uma diferenciação em termos de valores 

pessoais e, também, verificar como eles lidam com a diversidade e com a intolerância 

religiosa. 
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It is rare to find researches on religious experiences in adolescents in Brazilian 

contemporary studies. However pioneer studies in Psychology of Adolescence have 

emphasized this question, drawing attention to the relationship between religious 

conversion and adolescent identity. 

In a country with a religious tradition like Brazil, where we find a diversity of 

religions resulting from a rich cultural melting pot, this subject becomes quite relevant. 

Especially in the state of Minas Gerais, urban religiosity has presented a new profile in 

recent years. The adolescent is faced with a religious context permeated by different 

creeds and religious options which may provoke intolerance from parents, friends and 

others.  

This interdisciplinary study aimed to investigate religiosity and values in 

adolescents from the interior of Minas Gerais. The theoretical foundation is based on 

contributions from the developmental psychology proposed by Erikson (1976), Sampaio 

(2007), Kolberg (1964; 1976; 1992), Silva (2011), Fowler (1981/1992) and the 

psychology of religion in a phenomenological conception articulated from the outline of 

the developmental theory of religiosity proposed by Amatuzzi (2001).  

The investigation of religiosity and values in adolescence, in a transversal 

thematic approach, requires an interdisciplinary confluence between three fields: Social 

Psychology, related to values, Developmental Psychology, focused on adolescence and 

moral development, and Psychology of Religion, directed to religiosity and spirituality. 

It is assumed that the subject of religiosity is an important pillar of influence in the 

formation of adolescents, so this paper aims to investigate how this dimension is 

organized in the lives of these adolescents, both in their social and family contexts of 

religiosity.  
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The qualitative method consists in interviews conducted in a phenomenological 

perspective, combined with a questionnaire on values and religious orientations in 

adolescence, developed by a Swiss-German research group, and recently adapted to 

Brazil by Amberge et al. (2012).  

Ten adolescents participated in the research - six girls and four boys. Five were 

from a public school and five from a private school. The interviews were conducted 

before and after the questionnaire were answered. The aim of the first interview was to 

enhance a familiarization with the subject, followed by handing out the questionnaire, 

with instructions on how to answer it. The second interview had the aim of exploring 

the subject more deeply, complementing the information provided in the questionnaire 

and permitting the respondents to share their own intentional experiences in the contexts 

that such experiences were lived. 

 The analysis of the data was initially systematized in accordance with the 

answers provided in the questionnaires and contextualized with the data obtained from 

the interviews. This material was organized in the model of qualitative research and 

made possible the identification of common (convergent) and specific (divergent) 

experiences in the reports and experiences of interviewees. 

After systemizing the data obtained, they were placed in dialogue with the 

relevant literature, as proposed by Amatuzzi (2001). The results indicated that 

religiosity is strongly present in the family and culture of the adolescents that 

participated in the research. It was observed that mothers exercised greater influence in 

this regard. It was also observed that the girls tended to respond even more positively 

than the boys to the general questions related to religiosity. Despite the positive 

relationship between religiosity and the values of adolescents in this study, the 

predominance of ethical values (though not necessarily conservative) was verified.  

Further studies on the subject are recommended in the Brazilian context, and this 

may be done using the questionnaire employed in this study (TACELLI, 2014) which 

has been improved after the present pioneer exploratory experience. Religion is 

considered an important factor in the set of values of adolescent from Minas Gerais, 

both because of the influences exercised by their family training and also because of the 

influence of their socio-cultural context. 

These results are in line with what is known about the context of research: a city, 

located in Minas Gerais, focused on values related to family, friendship and a strong 
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religious tradition. It was found out that the youth tend to be inquisitive and the family 

was considered as an essential value. 

 The results are also in line with the outline of Amatuzzi’s theory of 

development (2001), especially as regards the search for autonomy in relation to values: 

even though adolescents conserve some aspects of religiosity inherited from parents, 

they also seek to be different somehow, in search of other values shared with peers in 

such a way that not all belong to the same religious group they used to belong when 

they were children. 

Friendship was perceived as a complement to the value of family; although the 

youth seek to distinguish themselves, an interconnection between the values inherited 

from the family and the values developed from relationships of friendship, study, and 

religious engagement. The fact that most of the girls, in comparison with the boys, 

tended to respond more positively to religious questions is in line with researches 

carried out in other countries, like Christoph Kappler’s (2010) research. 

Kappler’s studies (2010) addresses a number of issues, especially about 

religiosity and adolescence, and also about affiliation to youth religious organizations, 

religious practices in the family, concept of God, religion and religious coping, attitudes 

in religious relationships, pluralism, and the use of religious symbols, aversion to 

different religious affiliations of the youth, pointing to the differences between the 

masculine gender and the feminine gender. 

Following this tendency, it was observed that in general way, the interests of 

boys are more related to questions like friendship, autonomy, freedom and studies, 

while that of the girls are more related to family, friends, religiosity and studies. 

However, it was observed that some girls, even though very religious, were not very 

conservative or in accord with values that are traditionally defended for women; 

affirming that they had no plans of marrying and having children. 

In the course of the questionnaires, some doubts emerged, however, they were 

relevant in establishing connections regarding ideas and points of view among 

adolescents. Some of the doubts served as complements to other questions. This 

moment was perceived as an approximation, interaction and mutual knowledge between 

the participants. Besides, the doubts contributed to the advancement of the instrument in 

view of future quantitative researches. 

 This was one of the first qualitative researches that used the questionnaire 

adapted by Amberge et al. (2012), in Brazil. Therefore, from the results obtained, this 
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instrument, undergoing necessary adjustments at present, and other future ones based on 

new experiences, could be employed in quantitative researches with a greater number of 

participants. 

 Therefore, in better adapted versions, the instrument will make possible new 

researches that extend to other cities of Minas Gerais or to other Brazilian states. On the 

other hand, although the results of this study, exploratory in nature, may not be 

generalized, even for other young people from the same city where the research was 

made, bearing in mind possible biases in the choice of the participants. All the 

interviewees participated voluntarily and they tend to demonstrate that positive social 

and relational factors are associated with religiosity.  

It is suggested, then, that in future researches of this nature, atheist adolescents 

should be included, in order to verify whether there is a difference in terms of personal 

values and, also, verify how they deal with diversity and religious intolerance. 

 

Keywords: Religiosity. Values. Adolescence. 

 

REFERÊNCIAS - REFERENCES 

AMATUZZI, M. M. Esboço de teoria do desenvolvimento religioso. In: PAIVA, J. G 

(Org.) Entre necessidade e desejo: diálogos da psicologia com a religião. São Paulo: 

Ed. Loyola, 2001. p. 25-51 

AMBERGE, Mirjam et al. Adaptação do questionário sobre valores e orientações 

religiosas na adolescência para emprego em pesquisas no Brasil. In: SEMINÁRIO DE 

PSICOLOGIA & SENSO RELIGIOSO - PSICOLOGIA DA RELIGIÃO NO MUNDO 

OCIDENTAL CONTEMPORÂNEO: DESAFIOS DA INTERDISCIPLINARIDADE, 

8., 2012, Brasília. Livro de resumos... Brasília: Universa, 2012, p. 133-134 

ERIKSON, Erik. Identidade juventude e crise. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 1976. 

FOWLER, J. W. (1981) Estágios da fé: psicologia do desenvolvimento humano e busca 

de sentido. São Leopoldo: Sinodal, 1992.  

KÄPPLER, Christopher, Zehnder. Identidade e religião: filosófico, sociológico, 

psicológico, religião, e as dimensões teológicas do conceito de identidade. Universidade 

de Oxford; Tubingen. Ed. Ziebertz, 2010. 

KOHLBERG, L. Development of Moral Character and Moral Ideology. In: 

HOFFMAN, M. L.; HOFFMAN, L. W. (Eds.) Review of Child Development 

Research, v. 1. New York: Russel Sage Foundation, 1964, p.212-321. 



266 

 

 ____________. Moral Stages and Moralization: the Cognitive-developmental 

Approach. In: LICKONA, T. (Ed.) Moral Development and Behavior: Theory, 

Research and Social Issues. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1976. p. 76-90.  

____________. Psicologia del Desarrollo Moral. 2ª vol. Bilbao: Editorial Disclée de 

Brower S.A, 1992.  

TACELI, Izabel Cristina et al. Religiosidade e valores em adolescentes de uma 

cidade do Triângulo Mineiro. 2014. Dissertação (Mestrado em Psicologia) 

Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2014. 

SAMPAIO, Leonardo Rodrigues. A Psicologia e a educação moral. Psicologia: ciência 

e profissão, v. 27, n. 4, p. 584-595, 2007. Disponível em: <http://www.scielo. 

br/pdf/pcp/v27n4/v27n4a02>. Acesso em: 23 ago. de 2017. 

SILVA, Maria Eliane Azevedo da.  O processo de desenvolvimento da fé e a formação 

docente, a partir de James W. Fowler. In: CONGRESSO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO (EDUCERE) / SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS , SUBJETIVIDADE E EDUCAÇÃO (SIRSSE), 10./1. 

2011, Curitiba. Anais eletrônicos... Curitiba: PUCPR, 2011. Disponível em: 

<http://educere.bruc.com.br/CD2011/pdf/4281_2293.pdf. >Acesso em: 23 ago. de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



267 

 

ANTROPOLOGIA DA RELIGIÃO E SUAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

ENTRE UNIVERSITÁRIOS 

Maria José Pereira Caetano
115

 

 

Este estudo foi motivado pelas inquietações surgidas em sala de aula, no 

exercício da atividade da autora enquanto docente condutora do processo de ensino-

aprendizagem da disciplina de Antropologia da Religião, na Universidade Católica de 

Brasília (UCB). A partir dessa experiência, houve a preocupação em compreender a 

percepção que os estudantes da instituição têm sobre a referida disciplina e sua 

contribuição para formação integral dos educandos (CAETANO, 2015). 

Dois eixos nortearam a pesquisa: a) verificar o que o sujeito vê e b) perceber o 

que a Universidade deve ver, ou seja, como o estudante representa ou percebe a sua 

intervenção no processo de ensino-aprendizagem da disciplina.  

O perfil metodológico do estudo foi transversal descritivo quali-quantitativo, 

com o uso de um questionário semiestruturado para o levantamento de dados, os quais 

foram tratados pelos softwares: Ensemble de Programmes Permettant L’analyse dês 

Evocations (EVOC-2003) e o Statistical Package for Social Science (SPSS para 

Windows). 

A Teoria das Representações Sociais ajudou a compreender o complexo 

processo de elaboração das representações sociais da disciplina de Antropologia da 

Religião, com as contribuições de Moscovici (2010, 2012) e Abric (2001).  

Os resultados e análises das informações prestadas pelos 272 estudantes 

universitários (que cursam ou cursaram a disciplina, com idade entre 18 e 58 anos, de 

ambos os sexos e cursos superiores diversificados) indicam que o conteúdo da 

representação social da disciplina organiza-se em torno de: estudar-compreender, 

respeito-tolerância e diversidade como elementos centrais, permeados com as 

dimensões relevantes, como homem-humanidade, alteridade-ética, Deus e História, os 

quais formam o sistema central da representação social.  

Os processos de ancoragem e objetivação das representações sociais da 

disciplina apontam conteúdos de orientação prática, conforme a figura 01: 
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Fonte: elaboração da autora. 

 

A ancoragem da Antropologia da Religião é fundada em thematas da sociedade, 

e as justificativas apresentadas orientam os processos de formação dos estudantes com 

foco em uma análise interdisciplinar, conectada à realidade sociocultural nacional e 

mundial, articulando em seu conteúdo uma didática reflexiva, com processos 

pedagógicos capazes de potencializar o indivíduo em seu contexto. A pesquisa indica 

algumas contribuições como:  

a) a disciplina de Antropologia da Religião apresenta conteúdos práticos 

relacionados ao cotidiano dos estudantes, porém, os estudantes sugerem que seja dada 

uma ênfase maior no aspecto cultural do que no religioso, algo mais amplo ligado à 

extensão acadêmica; não sendo possível isso, eles propõem que a disciplina deveria ser 

optativa;  

b) a disciplina apresenta desafios na metodologia de ensino, com aulas 

cansativas e desinteressantes, devido ao fato de serem expositivas, sem diálogo, 

descontextualizadas, teórica-filosóficas, com leituras de slides e, algumas vezes, ter 

presença de um docente com ausência de senso crítico, de abertura e de 

questionamentos;  
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c) os estudantes reconhecem a importância da disciplina para o estudo de 

conteúdos que discutem a diversidade cultural brasileira e, também, para rechaçar as 

práticas socioculturais preconceituosas, discriminatórias e intolerantes;  

A pesquisa mostra que é imprescindível ver, refletir e julgar sobre como os 

conteúdos da disciplina chegam até os estudantes e como estes os processam, gerando 

novos saberes, uma vez que estes irão ocupar diversos espaços sociais. Os resultados 

apontam, ainda, para a importância de se enfrentar o desafio de realizar uma educação 

com práxis reflexivas, permitindo, assim, a formação integral dos estudantes que estão 

espalhados nos diferentes cursos oferecidos pela UCB.  

 

Palavras-chave: Estudante. Representação Social. Religião. 

 

 

ANTHROPOLOGY OF RELIGION AND ITS SOCIAL REPRESENTATIONS 

AMONG UNIVERSITY STUDENTS 

 

Maria José Pereira Caetano
116

 

 

This study was motivated by the restlessness that arose in the classroom, in the 

exercise of the author's activity as a teacher conducting the teaching-learning process of 

the discipline of Anthropology of Religion at the Catholic University of Brasilia (UCB). 

From this experience, there was the concern in understanding the perception that the 

students of the institution have about the above mentioned discipline and its 

contribution to the integral formation of the students. (CAETANO, 2015). 

Two axes guided the research: a) verify what the subject sees and b) perceive 

what the University should see, that is, how the student represents or perceives his 

intervention in the teaching-learning process of the discipline. 

The methodological profile of the study was cross-sectional qualitative and 

quantitative with the use of a semi-structured questionnaire for the data collection. The 

data were managed by the software: Ensemble de Programmes Permettant L’analyse 
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dês Evocations Evoc-2003 and the Statistical Package for Social Science version 20 – 

SPSS (SPSS for Windows). 

The Theory of Social Representations helped to understand the complex process 

of elaboration of the social representations of the discipline of Anthropology of 

Religion, with the contributions of Moscovici (2010, 2012) and Abric (2001). 

The results and analysis of the information provided by the 272 university 

students (who study or studied the discipline, aged between 18 and 58 years, of both 

sexes and spread through various university courses) indicate that the content of social 

representation of the discipline is organized around: study-comprehend, respect-

tolerance and diversity as central elements, permeated with relevant dimensions, such as 

man-humanity, otherness-ethics, God and History, which form the central system of 

social representation.  

The processes of the basis and objectification of the social representations of the 

discipline point to the content of practical orientation, according to figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: author's elaboration. 
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sociocultural reality, articulating in its content a reflexive didactic, with pedagogical 

processes capable of empowering the individual in his context. The research indicates 

some contributions such as: 

a) the discipline of Anthropology of Religion presents practical contents related 

to the daily life of the students, but students suggest that a greater emphasis should be 

placed on the cultural rather than the religious aspect, something more broadly related to 

academic extension; if this is not possible, they propose that the discipline should be 

optional; 

b) the discipline presents challenges in the teaching methodology, with tiresome 

and uninteresting classes, due to the fact that they are expositive, devoid of dialogue, 

decontextualized, theoretical-philosophical, with slide readings and, sometimes, the 

presence of a teacher with no critical sense, openness and questioning; 

c)  the students recognize the importance of the discipline for the study of 

contents that discuss Brazilian cultural diversity and also to reject discriminatory, 

intolerant and prejudicial sociocultural practices 

The research shows that it is essential to see, reflect and judge how the content 

of the discipline reaches the students and how they process them, generating new 

knowledge, since these will occupy several social spaces. The results also point to the 

importance of facing the challenge of performing an education with reflexive praxis, 

thus allowing the integral formation of the students that are spread through the different 

courses offered by UCB. 

  

Keywords: Undergraduate student. Social Representation. Religion. 
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CIÊNCIAS DA RELIGIÃO: O ESTUDO DO FENÔMENO RELIGIOSO NA 

ESCOLA COMO FONTE DE CONHECIMENTO 

Rozaine Aparecida Fontes Tomaz
117

  

Introdução 

O estudo das religiões, no século passado, constituiu-se como um campo de 

saber autônomo, em relação às costumeiras formas de se compreender o dado religioso, 

tais como a Teologia e a Filosofia.  

Entretanto, a autonomia do estudo das religiões não o exime de manter íntimo 

contato com as outras áreas do conhecimento, ao contrário, faz com que tal diálogo seja 

uma exigência contemporânea, a fim de oferecer um sentido seguro aos homens e às 

mulheres do atual momento histórico, diante de uma dissolução generalizada das 

certezas racionalistas das quais o sujeito moderno se alimentou.  

Interessa-nos assim, verificar como têm sido tratadas, no ambiente de sala de 

aula, as questões concernentes ao estudo das religiões, no tocante à disciplina Ensino 

Religioso presente nas escolas públicas brasileiras, e consequentemente, identificar 

como se dá a formação do profissional que irá ministrar tal disciplina. 

Desse modo, o objetivo principal deste trabalho levou-nos à tentativa de 

compreender os processos didático-pedagógicos na formação acadêmica do professor da 

educação básica para a gestão da disciplina Ensino Religioso nas escolas públicas, a fim 

de responder à questão: o tema religiosidade está presente na formação dos profissionais 

da educação, a fim de contribuir para uma melhor compreensão e embasamento 

científico das expressões religiosas dos alunos e suas conexões, em sala de aula? 

 

Metodologia 

Este trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado em educação, intitulada “O 

Ensino Religioso na Educação Integral: Inovação ou Repetição?” e desenvolvida na 

Universidade de Brasília (TOMAZ, 2012). Nesse estudo, de cunho qualitativo, foram 

realizadas consultas e análises bibliográficas disponibilizadas pela literatura, ambas 

exploratórias, bem como entrevistas por amostragem, em seis escolas da rede estadual 

de Minas Gerais, na cidade de Uberlândia, com a participação de gestores, professores 

de Ensino Religioso e alunos matriculados na disciplina Ensino Religioso.  
                                                           
117

 Mestrado em Educação pela Universidade de Brasília (UnB). Mestrado em Toxicodependência e 

Patologias Psicossociais pelo Instituto Superior Miguel Torga, Coimbra/Portugal. Docente do curso de 

Direito na Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG/Frutal, MG). E-mail: 

rozainefontes@gmail.com 



273 

 

Entretanto, no escopo desse trabalho, serão apresentadas as discussões 

decorrentes das consultas e análises bibliográficas realizadas, que dizem respeito à 

epistemologia do Ensino religioso nas escolas públicas, bem como sobre a formação do 

profissional responsável por essa disciplina. 

Assim, a preocupação em investigar a presença (ou não) do tema 

religião/religiosidade no contexto dos cursos de formação dos profissionais da área de 

educação, nos motiva a verificar a prática docente do professor de Ensino Religioso, 

tendo em vista que a disciplina faz parte do currículo obrigatório do ensino fundamental 

público no Brasil, sendo considerada área de conhecimento, ainda que sua matrícula 

seja facultativa ao aluno (BRASIL, 1996).  

 

Resultados e Discussão 

Uma das considerações sobre a epistemologia da disciplina Ensino Religioso é a 

de que o tema religião na escola poderá ser estudado sob o enfoque das Ciências da 

Religião, pelo fato desta ser uma disciplina acadêmica que investiga sistematicamente a 

religião em todas as suas manifestações e tem como objeto de estudo o fenômeno 

religioso e não as suas manifestações sob um ponto de vista de fé ou adesão. As 

Ciências da Religião buscam uma análise da religião, distanciando-se dos seus objetos 

de estudo, desconsiderando a religião como fenômeno sobrenatural, mas, encarando-a 

como realização humana, ou seja, um fenômeno especificamente humano. 

O principal objetivo das Ciências da Religião é, portanto, fazer um inventário de 

fatos reais do mundo religioso e da história das religiões, bem como realizar uma 

análise comparada e racional das inter-relações da religião com outras áreas da vida 

humana. Na realidade, religião e razão têm uma mesma fonte, pois exigem 

compromisso ético e manifestação simbólica do sujeito na sua realidade.  

A atualidade dos paradigmas do estudo da religião a situa como parte das 

ciências humanas, fazendo com que a atenção dos estudiosos se volte para as 

manifestações de pluralidade e de diversidade das religiões, relacionando-as com suas 

culturas de origem.  

Percebe-se o quão significativo é, para a elaboração de uma epistemologia do 

Ensino Religioso, manter relações profícuas com as contribuições alcançadas pelos 

estudos da Filosofia, da Antropologia, da Sociologia, da Teologia e da Psicologia, entre 

outras, considerando os três enfoques epistemológicos mais pertinentes ao 

conhecimento religioso.  
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O primeiro deles é denominado enfoque sociológico, rico em termos culturais; 

pretende analisar as instituições e organizações religiosas. O segundo, o antropológico, 

diz respeito à relação do ser humano com o desconhecido, na busca pela transcendência, 

com o objetivo de gerar sentidos para a vida, ainda que utopicamente. O terceiro 

enfoque, o teológico, implica a adesão do fiel ao dado revelado, podendo se realizar 

como estudo direcionado tanto ao próprio revelador, investigando os textos sagrados, 

quanto à realidade da experiência religiosa.  

Os enfoques, anteriormente explicitados, dão destaque aos elementos de cultura 

e religião, enquanto pode-se compreender que o fenômeno religioso se dá em relação 

estreita com a cultura. Evidentemente, considera-se que os indivíduos, afetados pela 

experiência religiosa e cultural, podem ter diferentes graus de interação com essa 

experiência, podendo inclusive negá-la. No entanto, a cultura não pode ser absolutizada, 

pois, ainda que a religião seja investigada como fenômeno humano e social, relacionado 

à cultura na qual se realiza, ela é constituída como uma forma de conhecimento 

autônomo e significativo a respeito do mundo.  

Mesmo sendo a religião um fenômeno social, em estreita relação com questões 

sociais, não é a análise desses elementos exteriores a ela que seriam capazes de 

compreender o fenômeno religioso. É mister que compreendamos o Ensino Religioso 

como a transposição didática do conhecimento adquirido das Ciências da Religião e que 

desenvolva, em suas abordagens, o respeito à diversidade, a relação entre identidades e 

diferenças, a convivência respeitosa e a alteridade e, por fim, a tolerância para a 

convivência e a resolução de conflitos, que podem surgir em um espaço plural.  

De acordo com Passos (2007), o modelo Ciências da Religião é recente, 

encontrando-se em fase embrionária. De qualquer modo, para ele, “trata-se de um 

modelo mais ideal, pouco explicitado, embora embutido em muitas recomendações 

mais atuais de fundamentação desse ensino, como no caso da proposta do FONAPER”. 

Conforme afirma Marcos (2010, p.109),  

 

o modelo Ciências da Religião não toma o Ensino Religioso utilizando o 

pressuposto político de que o cidadão tenha o direito de obter apoio do 

Estado para uma educação religiosa. Com relação à religiosidade, mesmo 

inerente ao ser humano, esse modelo não a toma como uma dimensão a ser 

aprimorada pelo Ensino Religioso. E também não postula a dimensão 

religiosa como fundamento último dos valores aos quais se direcionam a 

educação.  
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Desta maneira, partindo do modelo Ciências da Religião, o Ensino Religioso tem 

condições de se afirmar, em âmbito educacional, como tendo uma epistemologia 

própria, considerando, portanto, a religiosidade como fenômeno antropológico e 

sociocultural, presente no âmbito escolar, por meio da disciplina Ensino Religioso, sob 

a responsabilidade educacional do Estado e das instâncias reguladoras da educação. 

Assim, o maior desafio a ser enfrentado nesse esforço é aquele vivenciado pelos 

professores em formação em seus cursos de licenciaturas, que muitas vezes restringem o 

diálogo, o estudo de conteúdos e pesquisas sobre a área de conhecimento das Ciências 

da Religião. 

 

Conclusão 

A epistemologia do Ensino Religioso, longe de estar definida, constitui-se como 

um desafio para os docentes e para os estudiosos da disciplina. Contudo, as 

contribuições das Ciências da Religião são importantes, pois, a pura transposição das 

reflexões da religião para as salas de aula, não possibilitaria a criação da identidade 

própria do Ensino Religioso; antes, apenas geraria mais dificuldades na compreensão 

dessa disciplina. 

Deste modo, levando-se em conta o contexto brasileiro, especificamente no 

Triângulo Mineiro, região alvo da presente pesquisa, destaca-se a questão da formação 

do professor de Ensino Religioso como de extrema relevância, haja vista as questões 

suscitadas e a necessidade de elaboração de uma epistemologia do Ensino Religioso, 

concernentes à formação do docente da disciplina e sua ministração.  

Tal debate tem se estendido às várias instâncias da nossa sociedade no momento, 

dada à complexidade do Ensino Religioso no espaço escolar, que muitas vezes, repete 

ainda o modelo tradicional excludente e discriminatório, com práticas pedagógicas, 

muitas vezes, confessionais. 

 

Palavras-chave: Ciências da Religião. Fenômeno Religioso. Educação. 
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SCIENCES OF RELIGION: STUDY OF THE RELIGIOUS PHENOMENON AT 

SCHOOL AS A SOURCE OF KNOWLEDGE 

 

Rozaine Aparescida Fontes Tomaz
118

 

 

 

Introduction 

 The study of religions, in the last century, constituted a field of autonomous 

knowledge in relation to the customary ways of understanding religious information, 

such as Theology and Philosophy. 

 However, the autonomy of the study of religions does not exempt it from 

maintaining close contact with other areas of knowledge. On the contrary, it makes such 

a dialogue a contemporary requirement in order to offer a certain sense to men and 

women of the present historic moment, in the face of a generalized dissolution of the 

rationalist certainties from which the modern man fed himself. 

 Therefore, we are interested in examining how issues related to the study of 

religions have been dealt with in the classroom environment regarding the subject of 

Religious Education, present in Brazilian public schools, and, consequently, to identify 

the formation of the professional who will minister such subject. 

 Thus, the main goal of this paper led us to try to understand the didactic-

pedagogical processes in the academic formation of the basic education teacher for the 

management of the discipline of Religious Education in public schools, in order to 

answer the question: Is religiosity a subject present in the training of education 

professionals, in order to contribute to a better understanding and scientific basis of the 

religious expressions of students and their connections in the classroom? 

 

Methodology 

 This work is an excerpt of a Master’s degree research in Education, entitled 

"Religious Education in Integral Education: Innovation or Repetition?" carried out at 

the University of Brasilia (TOMAZ, 2012). In this qualitative study, we made 

consultations and bibliographic analysis that were made available in literature. Both the 

consultation and analysis were exploratory. Interviews by sampling were also conducted 
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in six schools of the state of Minas Gerais, in the city of Uberlândia, with the 

participation of managers, Religious Education teachers and students enrolled in 

Religious Education. 

 However, in the scope of this work, the discussions presented stem from the 

consultations and bibliographical analysis carried out, concerning the epistemology of 

religious teaching in public schools, as well as the formation of the professional 

responsible for this discipline. 

 Thus, the concern to investigate the presence (or not) of religion/religiosity in 

the context of the training courses of professionals in the area Education motivates us to 

verify the teaching practice of the teacher of Religious Education, considering that the 

discipline is part of the compulsory curriculum of public primary education in Brazil, 

being considered an area of knowledge, even though its enrollment is optional for the 

student (BRASIL, 1996). 

 

Results and discussion 

One of the considerations on the epistemology of Religious Education is that the 

subject “religion” in school can be studied under the approach of the Sciences of 

Religion, because it is an academic subject that systematically investigates religion in 

all its manifestations and has as object of study the religious phenomenon and not its 

manifestations from a point of view of faith or adhesion. The Sciences of Religion seek 

an analysis distancing itself from its objects of study, disregarding religion as a 

supernatural phenomenon, but viewing it as a human achievement, that is, a specifically 

human phenomenon. 

The main goal of the Religious Sciences is, therefore, to make an inventory of 

the real facts of the religious world and the history of religions, as well as to perform a 

comparative and rational analysis of the interrelationships of religion with other areas of 

human life. In reality, religion and reason have the same source, because they require 

ethical commitment and symbolic manifestation of the individual in his reality. 

The current paradigm of the study of religion situates it as part of Human 

Sciences, calling the attention of scholars to the manifestations of plurality and diversity 

of religions, relating them to their cultures of origin. 

 It is perceivable how significant it is for the elaboration of an epistemology of 

Religious Education to maintain fruitful relations with the contributions made by the 

studies of Philosophy, Anthropology, Sociology, Theology and Psychology, among 
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others, considering the three epistemological approaches more pertinent to religious 

knowledge. 

 The first of these is the called sociological approach, rich in cultural terms; it 

intends to analyze religious institutions and organizations. The second, the 

anthropological one, concerns the relation of the human being with the unknown, in the 

search of  transcendence, with the aim of generating meanings for life, albeit utopically. 

The third approach, the theological one, implies the adherence of the faithful to the 

revealed data, and can be realized as a study directed both at the revelator himself, 

investigating the sacred texts and the reality of religious experience. 

The approaches, previously explained, emphasize the elements of culture and 

religion, while it can be understood that the religious phenomenon happens in close 

relation to culture. Evidently, it is considered that individuals, affected by religious and 

cultural experience, may have different degrees of interaction with this experience, and 

may even deny it. However, culture cannot be absolutized, for although religion is 

investigated as a human, social phenomenon, related to the culture in which it takes 

place, it is constituted as a form of autonomous and meaningful knowledge about the 

world. 

Even though religion is a social phenomenon, in close relation with social issues, 

it is not the analysis of those elements external to it that would be able to understand the 

religious phenomenon. It is necessary that we understand Religious Education as the 

didactic transposition of knowledge acquired from the Sciences of Religion and that, in 

its approaches, develop respect for diversity, the relation between identities and 

differences, respectful coexistence and otherness, and finally, tolerance for coexistence 

and settlement of conflicts, which can arise in a plural environment. 

According to Passos (2007), the Science of Religion model is recent, and it is in 

an embryonic stage. In any case, for him, "it is a more ideal model, little explicit, 

although it is embedded in many more current recommendations of the foundation of 

this teaching, as in the case of the FONAPER proposal." Marcos (2010, p.109), affirms 

that 

The Science of Religion model does not take the Religious Education using the 

political assumption that the citizen has the right to obtain State support for a 

religious education. With respect to religiosity, even inherent to the human 

being, this model does not take it as a dimension to be improved by Religious 

Education. And it does not postulate the religious dimension as the ultimate 

foundation of the values to which education is directed. 
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 In this way, starting off from the Sciences of Religion model, Religious 

Education can affirm itself, in an educational context, as having its own epistemology, 

considering, therefore, religiosity as an anthropological and sociocultural phenomenon, 

present in the school environment, through the discipline of Religious Education, under 

the educational responsibility of the State and of the regulatory bodies of education. 

 

Conclusion 

 The epistemology of Religious Education, far from being defined, is a 

challenge for teachers and students of the discipline. However, the contributions of the 

Sciences of Religion are important, since the pure transposition of the reflections of  

religion into the classrooms, would not allow the creation of the proper identity of 

Religious Education; rather, it would only create more difficulties in understanding this 

discipline. 

 Thus, taking into account the Brazilian context, especially as regards the 

region of Triângulo Mineiro, target of the present research, the question of the 

formation of the Religious Education teacher is of extreme relevance, given the issues 

raised and the need to elaborate an epistemology of Religious Education, concerning the 

training of the teacher who teaches the subject and the way he does it.  

 Such a debate has been extended to the various instances of our society now, 

given the complexity of religious education in school, which often repeats the 

traditional exclusionary and discriminatory model, with pedagogical practices that are 

often confessional. 

 

Keywords: Sciences of Religion. Religious phenomenon. Education. 

 

REFERÊNCIAS - REFERENCES 

BRASIL. Ministério da Educação. Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. 

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: MEC, 1996. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 15 jul. 2017. 

FONAPER. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Religioso. São Paulo: 

Mundo Mirim, 2009. 

MARCOS, Willian Ramos. Modelos de Ensino Religioso: Contribuições das Ciências 

da Religião para a superação da confessionalidade. 2010. 150 f. Dissertação (Mestrado 

em Ciências da Religião) – Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião, 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010.  



280 

 

PASSOS, João Décio. Ensino Religioso: construção de uma proposta. São Paulo: 

Paulinas, 2007. 

TOMAZ, Rozaine Aparecida Fontes. O ensino religioso na educação integral: 

inovação ou repetição? 2012. 162 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Universidade de Brasília, Brasília, 2012. Disponível em: 

<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/10940/1/2012_RozaineAparecidaFontesTom

az.pdf>. Acesso em 16 ago. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



281 

 

SESSÃO COORDENADA 5 – COORDINATED SESSION 5 

Psicologia, Direitos Humanos e (In)Tolerância Religiosa 

Psychology, Human Rights and Religious (In)Tolerance 

 

 

RELIGIOSIDADE E EMIGRAÇÃO BRASILEIRA: PAPEL DAS 

INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS E RELIGIOSAS NA GARANTIA DE 

DIREITOS HUMANOS
119

 

Beatriz de Sousa Neves
120

  

Marta Helena de Freitas
121

  

 

Atualmente, são muitos os brasileiros que residem no exterior. Os dados mais 

recentes mostram que cerca de 3.083.255 (três milhões, oitenta e três mil, duzentos e 

cinquenta e cinco) brasileiros residiam no exterior em meados de 2016 (BRASIL, 

2016). A maioria dos que buscam essa mudança a fazem com o intuito de melhorar de 

vida (CARVALHO, 2008). Porém, nem sempre esse processo acontece de forma fácil, 

já que a adaptação à outra cultura pode trazer muitas dificuldades para o emigrante. 

Frente à dificuldade de adaptação, muitos brasileiros encontram na religiosidade um 

sentido e/ou um alento para a situação que estão vivendo (XAVIER, 2007) ou, até 

mesmo, utilizam-na como um recurso de manutenção do vínculo com os costumes de 

origem, preservando, assim, sua identidade étnico-cultural (MATSUE, 2012).  

Sabe-se que, no Brasil, há uma grande diversidade religiosa, e que os brasileiros 

tendem a valorizar, profundamente, essa dimensão em suas vidas. Porém, se dentro do 

próprio país já é perceptível a intolerância religiosa entre diferentes religiões, como será 

que os outros países agem frente à religiosidade do brasileiro?  Sabe-se também que os 

grupos religiosos, em outros países constituem-se, frequentemente, nas principais redes 

de apoio encontradas pelos emigrantes brasileiros. Mas, seria este assunto abordado em 

documentos elaborados pelo governo brasileiro e/ou por entidades brasileiras presentes 

no exterior? Como? 
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A partir das questões acima, o presente trabalho teve como principal objetivo 

investigar se, e como, legislações e cartilhas que regem o processo de migração e 

permanência do brasileiro em outros países, elaboradas pelo governo brasileiro e 

entidades que o representam no exterior, abordam a questão da religiosidade dos 

emigrantes brasileiros. 

Esse estudo é de cunho qualitativo e alcance exploratório. Foi realizado em duas 

etapas de levantamento de documentos no site “Brasileiros no Mundo” 

(www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br). Tanto na primeira etapa, quando foi feita a 

busca de leis, decretos, portarias, estatutos ou regimentos relacionados à emigração 

brasileira; quanto na segunda, quando foi realizado o levantamento das cartilhas, guias, 

ou folhetos com informações sobre a migração brasileira, buscou-se verificar se, e 

como, estes abordavam a religiosidade ou a espiritualidade do emigrante e em que 

aspectos.  

Cada etapa do levantamento passou pelas fases de busca, triagem, extração de 

dados, síntese e relatório (LAZARIDOU; PHILBROOK; TZIKA, 2013; SANGO, 

2016).  A fase de busca consistiu na procura de legislações e cartilhas no site. A fase de 

triagem, para os documentos, consistiu na leitura flutuante dos arquivos encontrados. 

Depois, na fase de extração de dados, os documentos que abordavam, direta ou 

indiretamente, a religião ou a religiosidade, foram analisados em profundidade. Na fase 

de síntese, buscou-se destacar os principais pontos e aspectos que se relacionavam à 

religiosidade nos referidos documentos. 

 Para cada cartilha, na fase de triagem, foi utilizada a sessão de pesquisa, 

buscando os seguintes descritores: 1) relig, 2) spirit, 3) valor, 4) crença, 5) igreja. Na 

fase de extração de dados, em cada cartilha que preencheu os critérios de inclusão 

(publicada a partir de 1990, em formato eletrônico e com mecanismo de busca) foi 

analisado o(s) trecho(s) em que se mostrou presente ao menos um dos descritores 

pesquisados. Na fase da síntese, a partir das leituras sucessivas do material, buscou-se 

organizar em unidades temáticas, os conteúdos encontrados nestes trechos. A fase do 

relatório foi idêntica em ambas as etapas, havendo uma descrição e discussão sobre as 

temáticas encontradas. 

Na busca dos documentos, foram encontrados três arquivos que fizeram menção 

à religiosidade: 1) o decreto Decreto nº 7.214, de 15 de junho de 2010 (BRASIL, 2010), 

2) as Regras de Criação e Funcionamento dos Conselhos de Cidadãos/Cidadania 

(BRASIL, 2013) e 3) o Estatuto do Conselho de Cidadania junto ao Consulado-Geral do 
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Brasil em Zurique (BRASIL, 2012). Em síntese, eles apontaram em trechos pequenos – 

de forma indireta no primeiro e direta nos outros dois – a orientação de se preservar e 

respeitar a diversidade religiosa do brasileiro. O terceiro documento teve uma 

particularidade ao apontar que um dos oito membros do Conselho de Cidadania deve ser 

religioso.  

A busca de cartilhas resultou em 30 arquivos, com uma ou mais menções ao 

aspecto religioso fora do Brasil. Metade delas (quinze) citavam nomes de instituições 

religiosas onde os brasileiros poderiam buscar auxílio ou apoio; onze fizeram menção à 

liberdade religiosa presente no país de destino do emigrante brasileiro; em sete, foram 

apresentadas as denominações religiosas que predominavam nesses países; cinco 

trouxeram exemplos de como ocorre a relação entre religião e Estado; e três abordavam 

relações entre religião e história de determinada região ou país 

As referências a instituições religiosas, encontradas nas cartilhas, ilustram o 

quanto o auxílio religioso é importante para os emigrantes, tendo influência e papel 

significativo em suas vidas, oferecendo-lhes “apoio social material e/ou emocional, 

orientação na educação dos filhos e a necessidade de afirmação da identidade” 

(MATSUE, 2012, p. 1141). Muitas vezes são as próprias instituições religiosas que 

realizam, de modo mais significativo, o papel de assegurar os direitos humanos a esses 

emigrantes. 

Entretanto, verificou-se que, ao mesmo tempo em que o tema é frequentemente 

abordado nas cartilhas, ele quase não aparece nos documentos que regulamentam ou 

orientam a emigração brasileira e processos a ela relacionados. Por um lado, este 

silenciamento pode ser explicado em função da condição de laicidade do país. Por 

outro, deixa em aberto a possibilidade de que emigrantes brasileiros fiquem a mercê de 

um poder de tutela de cunho eclesiástico, ligado a grupos religiosos específicos, em 

outros países. Assim, na ausência de uma normativa explicitada nos documentos, alguns 

destes grupos podem chegar a, direta ou indiretamente, controlar a conduta pessoal e 

moral e exercer uma ação regulatória na vida dos migrantes, como aponta Matsue 

(2012).  

Um caso paradigmático e ilustrativo deste tipo de controle emergiu 

recentemente, quando houve a denúncia de que uma igreja, na Carolina do Norte, nos 

Estados Unidos, estaria submetendo emigrantes brasileiros ao trabalho escravo (WEISS; 

MOHR; PRENGAMAN, 2017) . Naturalmente que isso não deve permitir, de forma 

alguma, uma generalização sobre a ideia de que as instituições religiosas acolhem os 
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imigrantes com esse objetivo, pois pesquisadores apontam justamente o contrário 

(ALVES; RIBEIRO, 2002; WATTERS, 2013). Porém, é importante que estejamos 

atentos a este risco.  

 A lacuna, explicitada nesse estudo, entre a grande participação de instituições 

religiosas no acolhimento ao emigrante e a inexistência de uma legislação que norteie 

essa relação, permite que se questionem as razões pelas quais ela se faz presente e, 

também, as possibilidades e necessidades de superá-la.  Cabe lembrar que laicidade não 

significa o mesmo que proselitismo, ou seja, abordar aspectos relacionados à religião, 

nos documentos políticos, não significa necessariamente impor ou induzir crenças 

específicas, mas, sim, tentar assegurar que todos tenham o direito à liberdade religiosa, 

mesmo fora do seu país de origem. Porém, esta tarefa não é muito fácil, considerando-se 

que mesmo as diretrizes que norteiam os Direitos Humanos são, frequentemente, alvos 

de atritos, devido a diferenças culturais (PAIVA, 2015). 

Embora algumas cartilhas tenham apontado que o país de destino do emigrante 

defende a liberdade religiosa, é importante destacar que, mesmo assim, a expressão da 

religiosidade do brasileiro nesses países pode ser um pouco limitada. Contribui para 

essa constatação, por exemplo, o fato de que nestas mesmas cartilhas foram encontradas 

pouquíssimas menções à presença de comunidades de religiões afro-brasileiras ou 

espíritas nesses locais.  

Essa presença institucional da religião na vida, não só dos emigrantes, mas dos 

brasileiros, de forma geral, também mostra a importância da psicologia considerar essa 

instituição na constituição da rede de apoio dos sujeitos, bem como manter um diálogo 

com a mesma, a fim de garantir o atendimento integral aos sujeitos, em suas dimensões 

bio-psico-sócio-espirituais. 

Como limitações desta pesquisa, aponta-se o fato da busca ter se restringido 

somente a um site e a análise ter sido feita somente em documentos eletrônicos. Porém, 

isso abre possibilidade para estudos posteriores sobre essa temática, ampliando o 

universo da pesquisa e passando a incluir também outros documentos relacionados à 

emigração brasileira.  

 

Palavras-chave: Religiosidade. Emigrantes brasileiros. Legislação. Cartilhas 

 

 



285 

 

RELIGIOSITY AND BRAZILIAN EMIGRATION: ROLE OF 

GOVERNMENTAL AND RELIGIOUS INSTITUTIONS IN THE GUARANTEE 

OF HUMAN RIGHTS
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Currently, many Brazilians live abroad. The most recent data show that about 

3.083.255 (three million, eighty-three thousand, two hundred and fifty-five) Brazilians 

resided overseas in the middle of 2016 (BRAZIL, 2016). Most of those who seek this 

change do so in order to improve their lives (CARVALHO, 2008). However, this 

process does not always happen easily, since the adaptation to the other culture can 

bring many difficulties for the emigrant. In the face of the difficulty of adaptation, many 

Brazilians find in religiousness a meaning and/or an encouragement for the situation 

they are living (XAVIER, 2007), or even use it as a way of maintaining the bond with 

the customs of origin, preserving their ethnic-cultural identity (MATSUE, 2012). 

It is known that in Brazil there is a great religious diversity, and that Brazilians 

tend to value, deeply, this dimension in their lives. However, if religious intolerance 

among different religions is already perceived in Brazil itself, how do other countries 

react in the face of the religiosity of the Brazilian? It is also known that religious groups 

in other countries are often the main support networks found by Brazilian emigrants. 

But, is this subject addressed in documents prepared by the Brazilian government and/or 

by Brazilian entities present abroad? How? 

Based on the above questions, the main objective of this paper was to investigate 

whether, and how, legislations and handouts that guide the process of migration and 

permanence of the Brazilian in other countries, elaborated by the Brazilian government 

and entities representing it abroad, approach the question of the religiosity of the 

Brazilian emigrants. 
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This study is of a qualitative nature and an exploratory reach. It was carried out 

in two stages of document survey on the website "Brazilians in the World" 

(www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br). Both in the first stage, when the search for 

laws, decrees, ordinances, statutes or regiments related to Brazilian emigration was 

made; and in the second, when the survey of the handouts, guides, or leaflets with 

information on Brazilian migration was carried out, we sought to verify whether, and 

how, they approached the religious or spirituality of the emigrant and in which aspects. 

Each stage of the survey went through the phases of search, screening, data 

extraction, synthesis and report (LAZARIDOU; PHILBROOK; TZIKA, 2013; SANGO, 

2016). The search phase consisted in search for legislation and booklets on the site. The 

screening phase, for the documents, consisted in the floating reading of the files found.  

Later, in the data extraction phase, the documents that addressed, directly or indirectly, 

religion or religiosity, were analyzed in depth. In the synthesis phase, we sought to 

highlight the main points and aspects that were related to religiosity in the referred 

documents. 

For each handout, in the screening phase, the research session was used, 

searching for the following descriptors: 1) relig, 2) spirit, 3) valor, 4) crença, 5) igreja. 

In the data extraction phase, in each handout that fulfilled the inclusion criteria 

(published from 1990 onwards, in electronic format and with search engine), it was 

analyzed the section(s) in which was present at least one of the descriptors searched. In 

the synthesis phase, from the successive readings of the material, we sought to organize 

in thematic units, the contents found in these sections. The phase of the report was 

identical in both stages, with a description and discussion on the themes found. 

In the search for documents, three archives that made mention of religiosity were 

found: 1) Decree No. 7. 214, dated June 15, 2010 (BRAZIL, 2010), 2) the Rules for 

Creation and Operation of Citizens' Councils/Citizenship (BRAZIL, 2013) and 3) the 

Statute of the Citizenship Council at the Brazilian Consulate General in Zurich 

(BRAZIL, 2012). In summary, they pointed out in small passages - indirectly in the first 

and directly in the other two - the orientation to preserve and respect the religious 

diversity of Brazilians. The third document had a particularity when pointing out that 

one of the eight members of the Council of Citizenship should be religious. 

The search for handouts resulted in 30 files, with one or more references to the 

religious aspect outside Brazil. Half of them (fifteen) cited names of religious 

institutions where Brazilians could seek help or support; eleven made mention of 
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religious freedom present in the country of destination of the Brazilian emigrant; in 

seven, the religious denominations that prevailed in these countries were presented; five 

brought examples of how the relationship between religion and State occurs; and three 

approached relations between religion and history of a particular region or country. 

The references to religious institutions, found in the handouts, illustrate how 

much  religious assistance is important to emigrants, having influence and significant 

role in their lives, offering them "material and/or emotional social support, guidance in 

the education of children and necessity of affirmation of identity "(MATSUE, 2012, 

p.1141). Often, the religious institutions themselves carry out, in a more meaningful 

way, the role of ensuring the human rights of these migrants. 

However, it has been found that, at the same time that the subject is frequently 

addressed in the handouts, it almost does not appear in the documents that regulate or 

guide Brazilian emigration and processes related to it. On the one hand, this silence 

could be due to the secular condition of the country. On the other hand, it leaves open 

the possibility that Brazilian emigrants be at the mercy of the power of ecclesiastical 

tutelage, linked to specific religious groups, in other countries. Thus, in the absence of 

explicit norms in the documents, some of these groups may, directly or indirectly, 

control personal and moral conduct and exercise a regulatory action in the lives of 

migrants, as Matsue (2012) points out. 

A paradigmatic and illustrative case of this type of control emerged recently, 

when there was a denunciation that a church in North Carolina, in the United States, 

was subjecting Brazilian emigrants to slave labor (WEISS; MOHR; PRENGAMAN, 

2017)
125

. Of course, we may not generalize the idea religious institutions welcome 

immigrants for this purpose, because researchers point to the opposite (ALVES; 

RIBEIRO, 2002; WATTERS, 2013). However, it is important that we are aware of this 

risk. 

The gap, pointed out in this study, between the large participation of religious 

institutions in the reception of the emigrant and the absence of legislation that guides 

this relationship, allows one to question the reasons why it is present, and also the 

possibilities and needs to overcome it. It should be remembered that secularism does not 

mean proselytism, that is, to approach aspects related to religion in political documents, 
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does not necessarily mean imposing or inducing specific beliefs, but rather trying to 

ensure that everyone has the right to religious freedom, even outside of the country of 

origin. However, this task is not very easy, considering that even the directives that 

guide human rights are often targets of friction, due to cultural differences (PAIVA, 

2015). 

Even though some handouts point out that the country of destination of the 

emigrant defends religious freedom, it is important to highlight that, even so, the 

expression of the Brazilian's religiosity in these countries may be limited. The fact that 

in these same handouts, for example, very few mentions of the presence of communities 

of afro-brazilian or spiritist religions were found in these places reinforces this 

observation.  

This institutional presence of religion in the life, not only of the emigrants, but 

of Brazilians, in general, also shows the necessity of psychology to consider this 

institution in the constitution of the support network of the individuals, as well as the 

necessity to maintain a dialogue with it, in order to guarantee integral care to the 

individuals, in their bio-psycho-socio-spiritual dimensions. 

As limitations of this research, we point out the fact that the search was 

restricted to only one site and the analysis was done only in electronic documents. 

However, this opens the possibility for further studies on this subject, expanding the 

universe of research and also including other documents related to Brazilian emigration. 
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O ESSENCIAL DOS DIREITOS HUMANOS PARA UMA PSICOLOGIA A 

FAVOR DA TOLERÂNCIA ATIVA 

Fábio Alvino
126

  

Em 1948, a Assembleia Geral da ONU aprovou o texto da Declaração Universal 

de Direitos Humanos (DUDH) como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e 

nações (DEVINE; HANSEN; WILDE, 2007). A Declaração tem como objetivo delinear 

os direitos humanos básicos para que, cada pessoa ou órgão da sociedade se esforce, por 

meio do ensino e da educação, em promover o respeito a esses direitos e liberdades, 

assim como a adoção de medidas progressistas.  

Os direitos humanos são universais, o que quer dizer que são aplicados de 

forma igual e sem discriminação a todas as pessoas. Todos os direitos 

humanos devem, portanto, ser vistos como de igual importância, sendo 

igualmente essencial respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa. Os 

direitos humanos são indivisíveis, inter-relacionados e interdependentes, já 

que é insuficiente respeitar alguns direitos humanos e outros não. Na prática, 

a violação de um direito vai afetar o respeito por muitos outros (ONU BR, 

2017, online). 

Nos princípios fundamentais, item I, do Código de Ética Profissional do(a) 

psicólogo(a), a Declaração Universal de Direitos Humanos é citada para enfatizar a 

promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano 

(CFP, 2005). Esses e outros princípios da DUDH são considerados essenciais à 

profissão, sendo claro afirmar que: é inerente à ética da Psicologia ser e promover suas 

práticas como defensoras de Direitos Humanos. 

 Na interface entre as Ciências humanas, a Psicologia e os Direitos Humanos, a 

linha que separa os conhecimentos teóricos das crenças e valores profissionais, às vezes, 

são muito tênues. Porém, independente das abordagens ou práticas profissionais 

adotadas, podemos inferir que toda Psicologia é política. Nesse sentido, a magnitude 

que alcança sua prática, além do compromisso ético, também está ligada à diversidade 

de culturas e religiosidades, à tolerância, ao diálogo, à história individual, subjetividades 

(raça, condição econômica, gênero, idade, orientação sexual) e demais direitos.  

Para o professor Boaventura de Sousa Santos, as pessoas são distribuídas em 

grupos sociais, através de princípios competitivos de pertença hierárquica. A igualdade 
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é um princípio que opera em unidades homogêneas, através de estratos 

socioeconômicos; e a diferença opera através de hierarquias entre identidades e 

diferenças sendo esta diferença pautada por etnias, sexos, religiões, orientação sexual, 

entre outras. Esses grupos são considerados minorias e estão mais sujeitos à intolerância 

e à violação de direitos humanos (SANTOS, 1997). 

 A relação entre a Psicologia e os Direitos Humanos é tão essencial como são 

fundamentais os direitos básicos para a condição humana. No cenário de uma cultura de 

exclusão, categorização, intolerância e preconceitos, resta-nos uma reflexão constante 

sobre nosso papel na nossa sociedade.  

A Psicologia foi regulamentada em 1962, momento em que vivíamos uma 

ditadura supressora de direitos. Assim, o contexto da criação dos nossos dois primeiros 

códigos de ética também foi marcado por forte interferência política do Estado sobre as 

liberdades individuais, sociais, a violação de direitos, a presença da censura e falta de 

normativas que orientasse a atuação profissional do(a) psicólogo(a). No entanto, sempre 

ligada ao empoderamento humano, a Psicologia precisou e precisa defender o direito à 

singularidade e a observância das leis as quais está submetida para, assim, respeitar as 

diferenças e rejeitar a intolerância. 

 A intolerância, geralmente, está ligada ao ódio e fere a liberdade e a dignidade 

humana. No exercício da Psicologia e de diversas profissões a defesa dessa liberdade é 

sine qua non ao projeto de tratamento, de aceitação, de transformação e até mesmo de 

cura. Porém, não é raro encontrar na nossa área expressões, manifestações ou até 

mesmo práticas profissionais que indicam discriminação, desrespeito e incitam 

violações de direitos humanos. O que fazer com relação a essas posturas profissionais 

aéticas? 

 Os Conselhos Regionais de Psicologia têm, entre suas atribuições, orientar, 

disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão em sua área de competência; zelar pela 

observância do código de ética profissional e funcionar como um tribunal de ética 

profissional, não sendo, em nenhuma hipótese aceitável a intolerância ligada à 

Psicologia e ao exercício de suas ações. 

 Há intolerância em todo mundo, porém o Brasil, por ser um país plural com 

diversas raças, etnias, crenças e grupos, vive todos os dias experiências de agressões 

físicas e morais ligadas à intolerância: o preconceito racial que, até hoje, está vinculado 

à submissão dos negros aos brancos; a intolerância às religiões trazidas pelos africanos 
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ao país e a intolerância aos homossexuais e toda população LGBT, entre outras. Para 

Boff, o contrário da intolerância é a tolerância ativa.  

A tolerância ativa é, antes de qualquer coisa, uma exigência ética. Ela 

representa o direito que cada pessoa possui de ser aquilo que é e de continuar 

a sê-lo. Esse direito foi expresso universalmente na regra de ouro “Não faças 

ao outro o que não queres que te façam a ti” (BOFF, 2015, online).  

E como podemos, nós psicólogos(as), garantir o direito à singularidade e aos 

Direitos Humanos na nossa prática? Como podemos promover a garantia de direitos 

difundindo a tolerância ativa? Como podemos defender o direito à vida, frente a tanta 

violência contra as diferenças? Como podemos fazer parte, dia a dia, das lutas, tendo 

consciência crítica das perspectivas democráticas e humanistas inerentes a nossa 

profissão? Como podemos fazer parte da democracia participativa, gerando resultados 

coletivos e não, simplesmente, adaptarmos as pessoas a uma sociedade doente? 

O campo das abordagens em Psicologia, seja clínica ou psicossocial, deve 

sustentar um compromisso ético e político indispensável às necessidades atuais. Não se 

faz mais Psicologia sem responsabilidade social, sem conhecer os processos e projetos 

históricos das pessoas, as lutas e ações dos movimentos sociais da maioria da 

população, sem considerar as violações constantes de direitos humanos e intolerâncias.   

Não se faz mais Psicologia sem considerar as dívidas históricas de um país que 

ainda oprime seu povo, que se sustenta por um modelo neoliberal de exclusão e 

consumo. De um país que, em suas raízes, nunca garantiu os direitos básicos – saúde, 

educação, cultura, trabalho e igualdade. A intolerância também se alimenta disso, da 

falta de direito à educação, por exemplo, que está ligada à homofobia, ao racismo, ao 

machismo, à transfobia, às desigualdades sociais e demais discriminações. O que a 

barbárie e a violência contra as diferenças, principalmente das classes trabalhadoras, 

vem nos comunicar? 

Somos convidados a sair do campo particular para o olhar coletivo. A 

intolerância se dá na coletividade e na cotidianidade. Temos uma perspectiva ética pela 

frente que, ao mesmo tempo em que visa objetivos individuais ‘numa perspectiva 

clínica’, visa também objetivos comuns e universais que garantam nossa pluralidade, 

nossas diferenças e a construção de outro tipo de sociedade, mais tolerante e empática 

com o outro.   

Palavras-chave: Psicologia e Direitos Humanos. Psicologia e tolerância ativa. Direitos 

Humanos e tolerância. 
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THE ESSENTIAL OF HUMAN RIGHTS FOR A PSYCHOLOGY IN FAVOR OF 

ACTIVE TOLERANCE 

Fábio Alvino
127

 

In 1948, the UN General Assembly approved the text of the Universal 

Declaration of Human Rights (UDHR) as the common ideal to be reached by all 

peoples and nations (DEVINE; HANSEN; WILDE, 2007). The Declaration aims to 

outline basic human rights so that each person or body of the society may strive, 

through teaching and education, to enhance respect for these rights and freedoms, as 

well as the  adoption of  progressive measures. 

Human rights are universal, which means that they are applied equally and 

without discrimination to all people. All human rights must therefore be seen 

as equally important, and it is equally essential to respect the dignity and 

worth of each person. Human rights are indivisible, interrelated and 

interdependent, since it is insufficient to respect some human rights and not 

others. In practice, violation of one right will affect respect for many others 

(ONU BR, 2017, online). 

 

In the fundamental principles, item I, of the Psychologist's Code of Professional 

Ethics, the Universal Declaration of Human Rights is cited to emphasize the promotion 

of freedom, dignity, equality and the integrity of the human being (CFP, 2005). These 

and other principles of the UDHR are considered essential to the profession, and it is 

clear that: it is inherent in the ethics of psychology to be and promote its practices as 

defenders of Human Rights. 

At the interface between the humanities, Psychology and Human Rights, the line 

separating theoretical knowledge from professional beliefs and values is sometimes 

very tenuous. However, regardless of the approaches or professional practices adopted, 

we can infer that all Psychology is political. In this sense, the magnitude that reaches its 

practice, besides the ethical commitment, is also linked to the diversity of cultures and 

religiosities, tolerance, dialogue, individual history, subjectivities (race, economic 

condition, gender, age, sexual orientation) and other rights. 

For professor Boaventura de Sousa Santos (1997) people are distributed in social 

groups, through competitive principles of hierarchical belonging. Equality is a principle 
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that operates in homogeneous units, through socioeconomic strata. The difference 

operates through hierarchies between identities and differences and this difference is 

based on ethnicities, sexes, religions, sexual orientation, among others. These groups 

are considered minorities and are more subject to intolerance and violation of Human 

Rights. 

The relationship between Psychology and Human Rights is as essential as are 

the basic rights to the human condition. In the scenario of a culture of exclusion, 

categorization, intolerance and prejudice, we have a constant reflection on our role in 

our society. 

Psychology was regulated in 1962, when we lived a dictatorship that suppressed 

rights. Thus, the context of the creation of our first two codes of ethics was also marked 

by strong political interference by the State on individual, social freedoms, violation of 

rights, censorship and lack of regulations that would guide the professional practice of 

the psychologist. However, always linked to human empowerment, Psychology has 

needed to and must defend the right to singularity and compliance with the laws to 

which it is subject in order to respect differences and reject intolerance. 

Intolerance is generally linked to hatred and hurts human freedom and dignity. 

In the exercise of Psychology and of several professions, the defense of this freedom is 

conditio sine qua non  for the project of treatment, acceptance, transformation and even 

healing. However, it is not uncommon to find in our area expressions, manifestations or 

even professional practices that indicate discrimination, disrespect and incite violations 

of human rights. What do we do about these professional positions? 

The Regional Councils of Psychology have, among their attributions, the 

guidance, discipline and supervision of the exercise of the profession in their area of 

competence; ensure the observance of the code of professional ethics and act as a court 

of professional ethics, and ensure that in no way intolerance is linked to Psychology and 

its practice. 

There is intolerance throughout the world, but Brazil, because it is a plural 

country with diverse races, ethnicities, beliefs and groups, witnesses every day 

experiences of physical and moral aggression related to intolerance: racial prejudice 

that, to this day, is linked to the domination of the blacks by the whites; the intolerance 

to the religions brought by the Africans to the country and the intolerance to the 

homosexuals and all the population LGBT, among others. For Boff the opposite of 

intolerance is active tolerance.  
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Active tolerance is, above all, an ethical requirement. It represents the right 

of each person to be what he is and to continue to be. This right was 

universally expressed in the golden rule "Do not do to the other what you do 

not want to be done to you" (BOFF, 2015, online).  

 

And how can we, psychologists, guarantee the right to uniqueness and Human 

Rights in our practice? How can we promote the guarantee of rights by diffusing active 

tolerance? How can we defend the right to life, faced with so much violence against 

differences? How can we take part, day by day, in struggles, having a critical awareness 

of the democratic and humanist perspectives inherent in our profession? How can we be 

part of participatory democracy, generating collective results and not simply adapting 

people to a sick society? 

The fields of approach in Psychology, whether clinical or psychosocial, must 

sustain an ethical and political commitment indispensable to current needs. Psychology 

is not done without social responsibility, without knowing the processes and historical 

projects of the people, the struggles and actions of the social movements of the majority 

of the population, without considering the constant violations of human rights and 

intolerances. 

Psychology is not done without considering the historical debts of a country that 

still oppresses its people, which is sustained by a neoliberal model of exclusion and 

consumption. From a country that, at its roots, never guaranteed basic rights - health, 

education, culture, work and equality. Intolerance is also fueled by this, the lack of a 

right to education, for example, which is linked to homophobia, racism, machismo, 

transphobia, social inequalities and other forms of discrimination. What does barbarism 

and violence against differences, especially of the working classes, communicate to us? 

We are invited to leave the private field for the collective look. Intolerance 

occurs in collectivity and in everyday life. We have an ethical perspective ahead of us, 

while at the same time aiming at individual objectives 'from a clinical perspective', it 

also aims at common and universal goals that guarantee our plurality, our differences 

and the construction of another type of society, more tolerant and empathic with the 

other . 

 

Keywords: Psychology and Human Rights. Psychology and active tolerance. Human 

Rights and tolerance. 
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CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N.º539/2016 

 

Thiago Magalhães Pereira de Souza
128

  

Larissa Vasques Tabita
129

  

Felipe de Baére Cavalcanti D’Albuquerque
130

  
 

 

O Projeto de Decreto Legislativo (PDL) n.º539/2016 (BRASIL, 2016) visa 

sustar os efeitos da Resolução n.º01/1999, editada pelo Conselho Federal de Psicologia 

(CFP, 1999). A Resolução CFP n.º01/1999, estabelece normas de atuação para 

psicólogos em relação à questão da orientação sexual.  

O PDL n.º539/2016 estabelece uma argumentação no sentido de apontar que as 

justificativas para sua proposição refletem a constituição de um tema puramente 

jurídico, com a premissa de que a resolução CFP n.º01/1999 possa fomentar 

desrespeitos e violações de direitos. Desse modo, o PDL sustenta que a função 

primordial deste dá-se no sentido de reestabelecer a competência do Congresso 

Nacional em legislar sobre temas que retiram o direito do profissional de exercer sua 

função.  

A resolução CFP n.º01/1999, ao estabelecer normas de atuação para psicólogos 

em relação à questão da orientação sexual, cumpre as funções orientar, disciplinar e 

fiscalizar o exercício profissional da/o psicóloga/o no que tange a supracitada área de 

competência, estando, portanto, amparada pela Lei n.º 5.766/1971 (BRASIL, 1971), que 

cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia. O Código de Ética 

Profissional da/do Psicóloga/o (CFP, 2005) é uma Lei, tanto no sentido denotativo 

quanto no sentido lato, e, embora não o seja em sentido estrito (votada e aprovada pelo 

Poder Legislativo), trata-se de uma Lei Jurídica com denominação técnica de 

Resolução. Conforme aponta Cunha Pereira (1991): “trazer para o campo do Direito as 

normas de conduta do profissional da psicologia, elencando-as em um código é algo que 

será sempre polêmico e polemizador. Inobstante toda polêmica que ele (o código) possa 
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provocar e toda lacuna nele existente, ele é uma norma imperativa oponível a toda 

categoria dos psicólogos no Brasil e com força coercitiva e de sanção”.  

Argumenta-se no PDL n.º539/2016 (BRASIL, 2016, p. 5) que: 

 
A ciência é feita por observação, dedução e indução. Muitos estudos foram 

confrontados, ao passo de algumas ‘verdades’ serem falsificadas, ou seja, 

alteradas por outras pesquisas. A psicologia não se prende à análise, se seu 

estudo vai favorecer ou não, se será patologia ou não. Mas, investigar e 

discutir a proposição de seu objeto de pesquisa e buscar uma solução clínica.  

 

Este argumento traz, em suas duas primeiras sentenças, um apontamento que faz 

referência à dinâmica de progressão do conhecimento científico. De fato, não sendo 

dogmática, a ciência encara seus sistemas explicativos não como um corpo de 

conclusões fixas e indubitáveis, contudo, embora as descobertas científicas sejam 

passíveis de correção, o conteúdo da ciência não corresponde a um fluxo instável de 

opiniões, pelo contrário, este alcança êxito no seu propósito de fornecer explicações 

dignas de confiança, bem fundadas e sistemáticas para numerosos fenômenos (NAGEL, 

1979). 

A justificativa do PDL supracitado equivoca-se ao considerar ser de âmbito da 

ciência psicológica as investigações e deliberações nosológicas. A nosologia 

compreende um ramo da ciência médica que está comprometido com a identificação, 

sistematização e classificação das patologias. As deliberações nosológicas, que 

compreendem o reconhecimento das doenças, são desenvolvidas na medicina sob efeito 

do rigor técnico da semiologia médica, ramo voltado ao estudo de sinais e sintomas 

patológicos. Em consonância com o rigor de tais práticas, cientistas e médicos do 

mundo todo apenas podem fazer referência a patologias que estejam listadas no manual 

de Classificação Internacional de Doenças (CID). Assim, não cabe à ciência psicológica 

deliberar sobre o campo nosológico, além disso, a ciência médica já estabeleceu 

deliberação contrária à classificação patológica da homossexualidade. 

No dia 17 de maio de 1990, a Organização Mundial de Saúde (OMS) retirou a 

homossexualidade da sua lista de doenças mentais. Embora o PDL pontue que suas 

questões refletem temas puramente jurídicos, este faz uso de argumentos concernentes a 

procedimentos de ordem epistemológica e de produção científica, com 

problematizações que têm implicações diretas no exercício profissional do psicólogo. 

Argumenta-se no PDL que o CFP impede o desenvolvimento e pesquisa 

científica. A resolução CFP n.º01/1999 delibera apenas que o sentido das ações destes 
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profissionais não deve favorecer a patologização de comportamentos ou práticas 

homoeróticas. Tal deliberação implica, por lógica indutiva, que lhes sejam vedadas 

proposições de tratamento e cura das homossexualidades, do mesmo modo como não se 

concebe tratamento e cura da heterossexualidade.  

O PDL n.º539/2016 (BRASIL, 2016, Pg. 05) procura justificar que é “direito do 

paciente em tratar os sinais e sintomas sobre seu desejo sexual, respeitando a vontade do 

paciente”. Não é possível deliberar de modo definitivo e determinístico sobre a conduta 

do profissional frente à vontade do paciente. Fosse papel da/do psicóloga/o ser mero 

apoiador do que busca um paciente, respeitando sua vontade, este se veria, por exemplo, 

cometendo práticas ilegais ao ter que lidar com pessoas suicidas e homicidas. Não são 

raros os casos em que as/os profissionais da psicologia se deparam com verdadeiros 

conflitos éticos ao atenderem, por exemplo, mulheres vítimas de violência doméstica 

que não desejam denunciar seus companheiros.  

Inúmeros são os casos em que é justamente a vontade da/do paciente que impede 

a promoção de condições ideais para saúde mental. Nesse sentido, o conflito 

egodistônico comumente vivenciado por homossexuais é um exemplo que merece ser 

analisado à luz de questões psicossociais. Constitui-se como dever da/do psicóloga/o 

atender àqueles que passam por sofrimento psíquico a despeito de qual seja sua 

orientação sexual. É comum que pessoas homossexuais vivenciem conflitos em função 

da sua orientação sexual, e que, demandem pela reversão. A existência destes conflitos e 

demandas, contudo, não são suficientes para legitimar o uso de práticas e tratamentos 

com este intuito, uma vez que contrariam o posicionamento da comunidade científica. A 

resolução CFP n.º01/1999 não veda a assistência psicológica às pessoas que vivenciam 

uma sexualidade egodistônica, apenas traz normas que orientam estes profissionais no 

sentido de não exercerem ações que favoreçam a patologização, que proponham 

tratamento e cura das homossexualidades ou que reforcem preconceitos sociais.  

Por fim, argumenta-se no PDL que a resolução CFP n.º01/1999 fere o direito 

fundamental da liberdade de expressão. Porém, o Artigo 4º da resolução não veta 

qualquer tipo pronunciamento sobre homossexuais, pelo contrário, especifica que as 

vedações se referem a pronunciamentos que reforcem preconceitos associados à 

concepção de que homossexuais são portadores de psicopatologia. A PDL n.º539/2016 

reconhece que a liberdade de expressão não é um direito irrestrito afirmando com isso 

que “existe proteção legal do Estado caso o sujeito ultrapasse os seus limites de 

manifestação, não podendo o seu agente usurpar desse direito para discriminar pessoas” 
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(BRASIL, 2016, Pg.08). Cabe rever aqui que os pronunciamentos vetados pela 

resolução CFP n.º01/1999 são justamente aqueles que compreendem uma usurpação do 

direito de liberdade de expressão com fins discriminatórios. Desse modo, a resolução 

CFP n.º01/1999 apresenta-se em consonância com os preceitos da Constituição Federal, 

segundo os quais se reconhece que as liberdades públicas não são incondicionais.  

 

Palavras-chave: Resolução CFP 01/1999. PDL 539/2016. Considerações críticas. 
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 The Legislative Decree Project (Projeto de Decreto Legislativo – PDL) 

nº539/2016 (BRASIL, 2016) aims at suspending the effects of Resolution n.º 01/1999, 

of the Federal Council of Psychology (Conselho Federal de Psicologia - CFP) (CFP, 

1999). The CFP Resolution n.º01/1999 establishes norms of professional practice for 

psychologists as regards the question of sexual orientation.  

The PDL n.º539/2016 establishes an argument by way of pointing out that the 

reasons behind its proposition reflect the constitution of a purely juridical subject, with 

the premise that the CFP Resolution n.º01/1999 may give rise to disrespects and 

violation of rights. Therefore, the PDL maintains that its primordial function is to 

reestablish the competence of the National Congress in legislating about questions that 

deprive the professional of his right of carrying out his duty.  

The CFP Resolution n.º01/1999, on establishing norms of professional practice 

for psychologists as regards the question of sexual orientation, fulfils the duties of 

supervision, discipline and guidance of the professional practice of the psychologist in 

relation to the aforementioned area, being backed, therefore, by Law n.º 5.766/1971 

(BRASIL, 1971), that creates the Federal Council and the Regional Councils of 
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Psychology. The Psychologist’s Professional Code of Ethics (CFP, 2005) is Law, both 

in the denotative and wide sense, and even though it is not in the strict sense (voted and 

approved by Legislative Power), it is a Juridical   Law that has a technical denomination 

of Resolution. As Cunha Pereira (1991) points out: “to bring into the ambit of Law the 

norms of conduct of the psychology professional, listing them out in a canon is 

something polemic and polemicizing. Notwithstanding the controversy that it (the 

canon) might provoke and the lacuna found in it, it is an imperative norm opposable to 

every category of psychologists in Brazil and with coercive power and sanction”.  

The argument in the PDL n.º539/2016 (BRASIL, 2016, p. 5) is that:  

Science is made of observation, deduction and induction. Many 

studies were confronted, whereas, some ‘truths’ falsified, that is, 

altered by other researches. Psychology is not tied down to analysis, 

whether its study is going to favor or not, whether it is going to be 

pathology or not. But to investigate and discuss the proposition of its 

object of research and to seek a clinical solution.  

 

In the first two sentences this argument makes an observation as regards the 

progressive dynamics in scientific knowledge. In fact, inasmuch as it is not dogmatic, 

science regards its explicative systems not as a corpus of fixed and indubitable 

conclusions, though scientific discoveries are liable to correction, the content of science 

does not correspond to an unstable flux of opinions, on the contrary, science is 

successful in its intent of providing explanations worthy of trus for various phenomena 

in a solidly founded and systematic manner (NAGEL, 1979). 

Considering the fact that nosological investigations and deliberations belong to 

the ambit of psychological science, the reason for the aforementioned PDL is mistaken. 

Nosology is a branch of medical science dedicated to the identification, systematization 

and classification of pathologies. The nosological deliberations focused on the 

identification of diseases are carried out in medicine under the technical rigor of 

medical semiology, a branch dedicated to the study of pathological signs and symptoms. 

In consonance with the rigor of such practices, scientists and doctors worldwide can 

only make reference to pathologies listed in the International Classification of Diseases 

manual (ICD). Therefore, it does not belong to the science of psychology to deliberate 

on the field of nosology, moreover, medical science has established a deliberation 

contrary to the pathological classification of homosexuality. 

On the 17
th

 of May, 1990, the World Health Organization (WHO) withdrew 

homosexuality from its list of mental diseases. Even though the PDL affirms that its 
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questions reflect purely juridical questions, it makes use of arguments relating to 

epistemological procedures and of scientific production, with questions that have direct 

implications in the professional practice of the psychologist.  

It is argued in the PDL that the CFP impedes development and scientific 

research. The Resolution CFP n.º only deliberates that the sense of the activities of these 

professionals should not favor the pathologization of homoerotic behaviors or practices. 

Such a deliberation implies, by inductive logic, that they should be prohibited from 

making proposals of treatment and cure of homosexuality in the same way that the 

treatment and cure of heterosexuality is not conceived.  

The PDL n.º 539/2016 (BRASIL, 2016, p. 5) seeks to defend that it is “the right 

of the patient to treat the signs and symptoms of his sexual desire, respecting the will of 

the patient”. It is not possible to deliberate in a definite and deterministic way about the 

behavior of the professional in the face of the patient’s will. If the role of the 

psychologist were just to serve the patient in whatever he seeks, respecting his will, 

then, this professional would find himself committing illegal acts handling suicide and 

homicide patients. Cases where psychology professionals face challenging ethical 

conflicts in clinical practice are not rare. For example, women victims of domestic 

violence that do not want to denounce the perpetrators of such violence. 

There are various cases in which it is the will of the patient that impedes the 

enhancement of ideal conditions for his mental health. In this case, the ego dystonic 

conflict usually experienced by homosexuals is an example that needs to be analyzed in 

the light of psychosocial questions. It is the duty of the psychologist to attend people 

who experience psychic suffering regardless of their sexual orientation. It is common 

that homosexual people experience conflicts resulting from their sexual orientation and 

that they request a reversal.   The existence of these conflicts and requests, however, are 

not sufficient to legitimize the use of practices and treatments with this objective as they 

are contrary the positioning of the scientific community. The Resolution CFP 

n.º01/1999 does not prohibit psychological assistance of people who experience an ego 

dystonic sexuality. It only establishes norms that guide these professionals in the sense 

that they do not exercise practices that favor pathologization, proposing treatment and 

cure of homosexuality or reinforcing social prejudice.    

Finally, the PDL argues that Resolution CFP n.º01/1999 violates the 

fundamental right of freedom of expression. However, Article 4 of the Resolution does 

not veto any type of pronouncement about homosexuals, on the contrary, it specifies 
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that the vetoes has to do with pronouncements that reinforce prejudice associated with 

the conception that homosexuals are people with psychopathology. The PDL n.º 

539/2016 recognizes that freedom of expression is not an unrestricted right and affirms 

that “there exists a legal protection of the State in case the individual exceeds his limits 

of expression, he may not use this right to discriminate people” (BRASIL, 2016, Pg.08). 

It is pertinent to evaluate here whether the pronouncements vetoed by the Resolution 

CFP n.º01/1999 are those that involve the usurpation of the right of freedom of 

expression with discriminatory intents. Therefore, the resolution CFP n.º 01/1999 is in 

consonance with the precepts of the Federal Constitution according to which public 

liberty is not unconditional.  

 

Keywords: CFP Resolution 01/1999. PDL 539/2016. Critical considerations.  
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RELIGIOSIDADE E ESPIRITUALIDADE EM IDOSOS CENTENÁRIOS 
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137

 

  

O século XXI é marcado pelo envelhecimento populacional e aumento da expectativa 

de vida em todo o mundo, fazendo parte também do cenário da população brasileira. No 

censo populacional de 2010, 1,61% do total de idosos encontrava-se com idade igual ou 

superior a 100 anos. Por ser um grupo etário que se encontra em crescimento, surge a 

necessidade de estudos sobre a velhice com idosos centenários acerca do tema 

espiritualidade/religiosidade. Este estudo visa analisar o impacto da religiosidade nos 

idosos centenários e a contribuição da dimensão espiritual para a longevidade avançada. 

Foi realizada uma revisão sistemática nos textos das bases de dados eletrônicas: Google 

Scholar, LILACS, SCIELO, CAPES. Os critérios de inclusão: Publicação entre 2013 e 

2017, artigos completos, publicados em português, inglês e espanhol, dissertações e 

teses. Os critérios de exclusão aplicados: cartas ao editor, livros, monografias, opinião 

de especialistas, revisões, artigos no formato de editoriais, estudos realizados em 

animais, revisões de literatura e artigos sem resumos com texto indisponível. A análise 

dos estudos foi fidedigna aos textos originais.  Foram elegíveis para inclusão da amostra 

03 artigos e 03 dissertações. As práticas religiosas e/ou espirituais praticadas pelos 

idosos centenários nos estudos apresentados foram rezar, meditar e frequentar o culto. 

Os idosos com longevidade avançada reverenciam a Deus e à vida. Os resultados deste 

estudo evidenciam a religiosidade como fator de impacto positivo para os idosos 

centenários e que a dimensão espiritual pode contribuir para uma longevidade avançada. 

 

Palavras-chave: Espiritualidade. Religiosidade. Longevidade avançada.  
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FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO: ORIGEM E ATUALIDADE 

 

                                                                                                        Alex Silva Messias
138

  

                                                                                                        Márcio Luís Costa
139

  

 

O presente estudo visa abordar a migração da origem terminológica do 

fundamentalismo religioso do ambiente cristão-protestante até se tornar um fenômeno 

pós-moderno, vigoroso e complexo, que abrange aspectos socioeconômicos e 

sociopolíticos da contemporaneidade. Se no século XX acreditava-se que o secularismo 

era uma tendência irreversível e que, talvez, a religião e suas manifestações deveriam 

ficar somente na esfera individual, nas últimas décadas, percebemos o seu robusto 

retorno à esfera pública. Por meio da revisão teórica, será possível analisar que o termo 

foi ganhando novos significados e atuações, sendo possível tipificá-los, em dois grandes 

grupos: fundamentalismo open-mind e fundamentalismo closed-mind. O primeiro 

permite certa interpretação dos seus textos sagrados ou autoritativos, já o segundo 

grupo, não permite nenhuma hermenêutica e convivência com o diferente. Elege 

categorias de totalidade, redução do outro ao mesmo, posturas de fechamento, 

intolerância, agressividade e violência. Nesse último caso se entende por 

fundamentalismo religioso a postura de afirmação radical de um princípio religioso para 

além de toda dúvida, possibilidade de diálogo e com uma pretensão de legitimação e 

universalidade que permite ações de supressão de toda diferença. Os resultados 

encontrados, nesta investigação teórica, apontam que os fundamentalistas de teor 

closed-mind, têm se apropriado erroneamente de um discurso religioso para justificar 

suas empreitadas terroristas, políticas, econômicas, viabilização de políticas públicas e 

leis, podendo desencadear, segundo os pesquisadores Libório e Guimarães (2015), 

adoecimento mental, neuroses e psicoses em seus adeptos.  
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PERCEPÇÃO DE PSIQUIATRAS BRASILIENSES E MARANHENSES SOBRE 

A RELIGIOSIDADE DE USUÁRIOS DE CAPS-AD
140
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141

 

 

Há milhares de anos a religiosidade é algo intrínseco à cultura e é exercida de diferentes 

formas, com crenças e rituais diversificados, por toda a parte no mundo. Diante disso, o 

tema atravessa instituições que lidam diariamente com pessoas, como é o caso do 

Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS). Esta instituição se funda a partir da 

reforma psiquiátrica, que rompe com o modelo hospitalocêntrico e permite tratamento 

ampliado e multiprofissional às pessoas com transtornos mentais, de modo integrado à 

sociedade. O objetivo deste trabalho é verificar e comparar como os Psiquiatras de 

CAPS-AD, do Distrito Federal e do Maranhão, percebem e lidam com a religiosidade 

de pessoas com dependência química atendidas nesse contexto; o que consideram boas 

ou más práticas no modo de lidar com a religiosidade do usuário e de seus familiares, 

como é sua própria religiosidade e como avaliam as comunidades terapêuticas. A 

pesquisa é de cunho fenomenológico, e apresenta-se aqui resultados parciais, a partir da 

análise de duas entrevistas com dois participantes, um psiquiatra de CAPS-AD do 

Distrito Federal e outro de São Luís (MA). A análise foi feita a partir do método 

desenvolvido por Amedeo Giorgi. Os resultados iniciais desta pesquisa mostram que há 

diferenças quanto à relação das instituições com as comunidades terapêuticas, quanto à 

forma dos psiquiatras lidarem com a religiosidade dos pacientes e também mostrou que 

há convergências em relação ao respeito às crenças dos usuários dos CAPS-AD, 

levando a concluir que, mesmo dentro de uma mesma profissão, como a psiquiatria, por 

exemplo, a configuração cultural de cada localidade desencadeia um olhar distinto para 

o tema. 

 

Palavras-chave: Religiosidade. CAPS. CAPS-AD 

 

                                                           
140

  Este trabalho está vinculado a uma pesquisa mais ampla, intitulada  “Religiosidade e Saúde Mental no 

Contexto da Atenção Psicossocial: Investigando a Percepção dos Profissionais”, coordenada pela Profa. 

Dra. Marta Helena de Freitas, aprovada e financiada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito 

Federal – FAP-DF (Processo 193.000.960/2015), e também aprovada pelo Conselho de Ética da UCB e 

da FEPECS. 
141

 Graduanda em Psicologia, na Universidade Católica de Brasília (UCB), e bolsista de Iniciação 

Científica, pela FAP-DF. E-mail: amanda1994oliveira@gmail.com 



309 

 

RELIGIÃO SE DISCUTE SIM, INCLUSIVE NA UNIVERSIDADE
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144

  

 

As experiências religiosas/espirituais (ERE) e a Psicologia conquistam paulatinamente 

espaços para conversas integrativas no meio acadêmico e comunitário. O Projeto de 

Extensão Roda de Conversa: Psicologia e Religião/Espiritualidades (PERC), em 

consonância com a disciplina Psicologia e Religião (PR), ofertada pela Universidade de 

Brasília (UnB), procura colaborar, desde 2014 até 2018, com a ampliação de espaços 

comunitários e acadêmicos, com o objetivo de promover e motivar diálogos integrativos 

entre Psicologia e ERE na comunidade e academia. A partir de uma abordagem 

qualitativa, a escolha da técnica Roda de Conversa (RC) se deu porque ela permite 

maior participação, espontaneidade e flexibilidade nos diálogos, favorecendo com que 

impressões, conceitos, opiniões e concepções sobre a Psicologia e a ERE sejam 

relatados, assim como, trabalhar reflexivamente as manifestações apresentadas pelo 

grupo. O Projeto se justifica por ser uma ação de extensão, do Decanato de Extensão da 

UnB, organizada por professores, graduandos e membros da comunidade, com a 

proposta de articular o ensino e a pesquisa de Psicologia e Religião na Comunidade, em 

um exercício de contribuição mútua. O PERC teve, no ano de 2016, ações centradas em 

duas Rodas de Conversa e em três encontros de estudos preparatórios para as RC com 

temáticas pertinentes à  ERE. Como resultado, observou-se que as RC favoreceram aos 

participantes maior conscientização e clareza na importância e necessidade em refletir e 

discutir conceitos e opiniões sobre as suas ERE, bem como, a urgência em construir 

espaços para trocas de ERE na academia e na comunidade, e ainda, ser momentos que 

motivam ações práticas contínuas como: exposição de cartazes, pequenas rodas de 

conversa nos intervalos acadêmicos e na comunidade local e na utilização de redes 

sociais na promoção do respeito e do diálogo religiosos/espirituais entre as pessoas. 

 

Palavras-chave: Religião/espiritualidades. Psicologia. Extensão. Diálogo. Respeito. 
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A RELIGIOSIDADE/ESPIRITUALIDADE COMO UM POSSÍVEL FATOR DE 

AJUDA À PREVENÇÃO DA PRÁTICA SUICIDA 

Arilço Chaves Nantes
145

 

A relação entre práticas religiosas e o processo saúde-doença se faz de longa data, pois 

encontramos relatos na antiguidade de que se atribuíam aos deuses o aparecimento e 

cura de doenças. No período medieval, as licenças para a prática da medicina eram 

autorizadas pelas autoridades religiosas.  Na primeira metade do século XX (Freud e 

alguns outros) consideraram a religiosidade nociva à saúde mental. Em contrapartida, 

outros, dentre eles Jung, comprovavam que a dimensão religiosa era necessária e útil à 

saúde mental. No período da Renascença, houve uma separação entre religião e 

medicina que perdurou aproximadamente até a década de 1960. As várias pesquisas 

atuais (Koenig, Dalgalarrondo, Paiva, Neto, Amatuzzi, Freitas e outros) têm 

demonstrado maior relação entre espiritualidade e religiosidade com a saúde mental, 

incluindo menor prevalência de depressão, menor tempo de remissão da depressão após 

o tratamento, menor prevalência de ansiedade e menor taxa de suicídio. Como método 

de estudo foi utilizada a pesquisa bibliográfica, com base em publicações acerca da 

religiosidade/espiritualidade e sua associação positiva como um possível fator de 

proteção ao suicídio, por sua atuação como um forte suporte social, por alimentar 

esperança, um estilo de vida positivo e por inferir uma objeção moral clara contrária ao 

suicídio. Por fim, concluiu-se que a religiosidade gera emoções positivas como, 

gratidão, solidariedade, otimismo, funcionando como mecanismo de coping no 

enfrentamento de situações difíceis. Emoções positivas estão relacionadas com melhor 

saúde mental. A religiosidade produz resiliência, fornece objetivos à vida, autoestima, 

apoio e conforto, que geram bem-estar psíquico, por um lado, e desaprovação enfática a 

prática do suicídio, por outro. Observa-se que pesquisas realizadas sobre suicídio 

indicaram que pessoas religiosamente orientadas apresentam baixo índice de suicídio 

devido à coesão social que a religião implica, aos pensamentos positivos que ela gera e 

nutre e devido à recusa tácita e declarada de tal prática, que contraria o ensinamento de 

todas as religiões. Não é objetivo deste artigo afirmar, tacitamente, que a religiosidade e 

a espiritualidade sejam os únicos fatores que previnem todas as causas que levam ao 
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suicídio, mas, sim, que possuir uma religiosidade pode ser um dos fatores que auxilia 

nessa problemática, pois a pessoa religiosa reconhece sua existência num plano duplo: 

desenrolando-se como existência humana e, ao mesmo tempo, participando de uma vida 

transumana, a do Cosmos ou dos deuses. 

Palavras-chave: Religiosidade. Espiritualidade. Saúde. Suicídio. 
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EXPECTATIVAS DE CURA NAS DENOMINAÇÕES PENTECOSTAIS: 

IMPACTOS NA IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DO TRANSTORNO 

DEPRESSIVO MAIOR 
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Resumo: Este trabalho parte do interesse em estudar as práticas dos líderes de religiões 

pentecostais, dentre os quais, alguns se dizem capazes de curar várias doenças através 

da fé. É uma pesquisa bibliográfica básica, de abordagem qualitativa e natureza 

exploratória, tendo como objetivo principal analisar como tem sido “tratado” o 

transtorno depressivo maior (a depressão), nessas religiões, por meio de estudos de 

casos divulgados pela mídia. O pentecostalismo surgiu por volta do século XX nos 

Estados Unidos e chegou ao Brasil por intermédio de missionários europeus e 

americanos, atualmente há inúmeras igrejas desta vertente no país.  Durante os cultos, 

os fiéis afirmam sentir grande paz e amor defronte o Espírito Santo, além de relatarem 

manifestações sobrenaturais, como as de receber curas milagrosas e o dom das línguas. 

Em razão das expectativas de curas, muitos fiéis passam a acreditar que a fé sozinha 

cura tudo. Em alguns textos publicados por líderes pentecostais, sobre a depressão, a 

ideia de cura está ligada à fé, colocando num plano subsidiário mínimo, ou mesmo de 

desprezo, o tratamento médico. Alguns chegam a relacionar a falta de fé com o quadro 

da depressão, classificando-a apenas como “doença espiritual”. Consequentemente, os 

fiéis poderão sentir que são os próprios responsáveis pelo seu quadro depressivo, 

podendo agravá-lo. Além disso, muitos desprezam os tratamentos médico-

especializados, buscando somente os “tratamentos” ofertados pelos pastores (rezas, 

cultos) em quem confiam.  Este trabalho deseja gerar a discussão da situação, a fim de 

que a população pertencente ao segmento busque um tratamento médico correto para a 

depressão, aliado à religiosidade, de forma saudável. 
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Introdução: Este estudo investiga a vivência da espiritualidade de uma gestante no 

tratamento da doença renal crônica terminal. As doenças crônicas demandam uma 

mudança no estilo de vida. A DRCT pode ser associada à gravidez. Neste sentido, a 

mulher apresenta um diferencial no tratamento renal, haverá um aumento do ritmo de 

filtração glomerular e o aumento do fluxo plasmático, além da diálise ser todos os dias, 

por duas horas (BOIM, SHOR, 2005). Objetivos: Compreender e investigar a 

espiritualidade nas vivências da gestante durante o tratamento de hemodiálise. Método: 

Adotamos a pesquisa qualitativa na proposta de González Rey (2003). A gestante em 

processo de hemodiálise foi acompanhada durante sua gestação. A pesquisa foi 

realizada em um hospital público do DF. Realizou-se entrevista individual e aplicação 

do instrumento de complemento de frases para compreender a subjetividade e a 

espiritualidade durante o tratamento. Resultados: Obtivemos como resultados parciais a 

história da gestante, casada há 18 anos, com dois filhos, um de 18 e outro de 16 anos. 

Denomina-se evangélica e iniciou tratamento de hemodiálise em 2011 devido à 

hipertensão. Engravidou sem planejamento, passou por uma cirurgia de retirada do 

apêndice e várias internações para evitar o nascimento do bebê antes do tempo. Ela 

atribui o sentido da vida como um presente de Deus. A gestante passou por situações 

em que foi mobilizada à busca pela espiritualidade como um modo reflexivo e 

simbólico de reordenamento da realidade, seja pela proximidade da morte ou para 

solucionar aflições.  
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A Psicologia vem sendo cada vez mais solicitada a se posicionar sobre questões 

relacionadas ao racismo e intolerâncias correlatas, destacadamente a intolerância 

religiosa. Registros de denúncias atuais feitas por praticantes de religiões africanas, 

como a umbanda, revelam ataques aos seus terreiros, agressões físicas e verbais, furtos e 

incêndios. Danos subjetivos aos adeptos têm sido associados ao medo de explicitar sua 

pertença religiosa, instabilidade e traumas emocionais. A forte depreciação à 

religiosidade afrodescendente vem sendo chamada pela militância negra de racismo 

religioso, como retrato da intolerância religiosa no Brasil. Este presente trabalho, a 

partir de uma proposta etnopsicológica, visa investigar o efeito do racismo religioso na 

esfera pessoal e profissional do psicólogo oriundo de um contexto sócio-cultural 

afrodescendente. Ao eleger a intolerância religiosa, racismo e psicologia como eixos 

norteadores, destaca-se enquanto resultado, a lacuna em relação a estudos que abordem 

essas questões na prática profissional dos próprios psicólogos. Essa lacuna requer 

algumas reflexões à nossa categoria: “Como a psicologia reconhece a religiosidade e 

espiritualidade como dimensões humanas sem preconceitos e incômodos destas 

temáticas no campo da ciência, neste caso, para a prática de um cuidado relacionado 

ao sofrimento psíquico étnico-racial associado à pertença a uma religião africana?”. 

Concluímos que refletir sobre o racismo e a intolerância religiosa, e suas implicações 

para a psicologia, nos permite desenvolver uma maior compreensão sobre a ocorrência 

de dimensões sutis do racismo que vão além da cor da pele, com o intuito de identificar 

e prevenir tais ocorrências. 
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O campo da saúde mental tem sido amplamente discutido por vários olhares que 

trouxeram novas e importantes reflexões para área. Entretanto, ainda persiste algo que 

precisa ser revisto nas teorias em geral: a compreensão dos demandantes de forma 

universal, negligenciando as especificidades de gênero. Ao analisarmos a história da 

loucura, observamos o processo de silenciamento dos sujeitos através do poder da 

instituição. No caso das mulheres, temos um duplo silenciamento: da loucura e do 

gênero. A perspectiva gendrada na saúde mental traz uma crítica já evocada pelo 

paradigma da desinstitucionalização, a superação do biológico, onde temos um sujeito 

biopsicossocial, destacando as relações de gênero, de modo que o próprio gênero pode e 

deve ser compreendido com um fator de risco. Ao olharmos o demandante de forma 

universal, estamos negligenciando e silenciando aspectos históricos, políticos e 

socioculturais que são de suma importância para um maior entendimento do sofrimento 

e da terapêutica a ser desenvolvida. Propomos neste trabalho, através do delineamento 

qualitativo, entrar em contato com as vivências e vozes de mulheres que têm sido 

negligenciadas, tanto pelos ideais e valores de gênero, quanto pela institucionalização, 

através de narrativas construídas a partir de um grupo-focal formado com mulheres que 

estejam ou tenham sido acompanhadas por serviços de atenção à saúde mental. Embora 

haja estudos gendrados na saúde mental, temos uma deficiência na maneira como esses 

trabalhos vêm sendo articulados, desconsiderando o paradigma da 

desinstitucionalização e omitindo, assim, um paradigma de grande valor histórico e 

metodológico, que modificou a saúde mental em proporções mundiais.  
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A partir da chegada dos portugueses no Brasil, no ano de 1500, foi instaurada uma 

aliança entre a coroa portuguesa e o padroado. Isso em decorrência de, tanto Portugal 

quanto a Igreja Católica, terem pretendido expandir o mundo, defender as novas 

fronteiras, somar forças, integrar interesses leigos e cristãos, além de organizar o 

trabalho no Novo Mundo pela força da unidade lei-rei-fé. Para alcance do apetecido, 

Portugal contou com a colaboração da Companhia de Jesus. Diante disto, tem-se por 

objetivo com o presente estudo, abordar a influência portuguesa no contexto histórico 

brasileiro, desde a colonização até os dias atuais, a fim de compreendermos o processo 

de intolerância religiosa, manifestada hoje sobre outras religiões presentes no século 

XXI. A metodologia é de natureza bibliográfica, a fim de reunir informações relevantes, 

proporcionando conclusões teoricamente fundamentadas. À vista disso, o resultado 

almejado é contribuir com a sociedade acadêmica, levantando questões históricas que 

possam enriquecer o debate em toda a comunidade, haja vista que o processo de 

intolerância religiosa tão evidente ainda nos dias atuais, é um fator que se propagou na 

história brasileira, desde a época colonial. Logo, podemos concluir que o Brasil sofre 

até hoje com um modelo ideal de religião, em decorrência de ter sido colonizado por 

fiéis e/ou propagadores da religião oficial da época, perdurando ainda hoje tal influência 

na nossa cultura.  
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O tema privilegiado nesta pesquisa foi o papel da religiosidade no desenvolvimento de 

sujeitos durante a adolescência. Buscou-se identificar as representações sociais de 

religiosidade forjadas por adolescentes e a influência dessa teia de significações nas 

relações familiares e sociais destes sujeitos. Do ponto de vista epistemológico, adotou-

se como pressuposto a interdependência entre as concepções teórico-filosóficas dos 

pesquisadores, a manifestação do fenômeno investigado, os indicadores empíricos 

construídos, o método adotado e os aportes teóricos a partir dos quais a pesquisa foi 

delineada e o conhecimento interpretado. Metodologicamente, realizou-se uma pesquisa 

de campo em duas etapas interligadas: foram entrevistados três adolescentes e aplicados 

questionários junto a 30 sujeitos na mesma fase do desenvolvimento. Os indicadores 

empíricos construídos por meio das entrevistas foram apreciados qualitativamente, 

conforme os sentidos predominantes nas narrativas dos participantes. As informações 

construídas por meio dos questionários foram submetidas a uma análise estatística 

descritiva simples. Percebeu-se que a religião está diretamente ligada a concepções de 

ética, moral e ajuda ao próximo, aspectos que sugerem respeito e solidariedade. Os 

entrevistados indicaram que a religião os auxilia a mediar ações e comportamentos, 

particularmente aqueles concebidos como inadequados, o que foi avaliado 

positivamente no que diz respeito ao desenvolvimento pessoal de cada participante. Os 

resultados deste estudo apontaram para as mais diferentes formas de construção da 

religiosidade. Para os adolescentes, essa experiência pode ocorrer no cotidiano das 

pessoas, no âmbito das relações familiares e sociais, não sendo necessário estar 

diretamente ligado a nenhuma instituição (igreja ou seita) determinada. 
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Este estudo tem por objetivo inferir em favor da tese que articula a existência de um 

poder feminino dentro dos terreiros enquanto propagador de um espaço de autoridade 

religiosa, formador de uma regra de culto no qual o gênero é levado por nós em 

consideração como uma adequação à personalidade do Orixá cultuado. Desse modo, 

nosso problema estará situado no âmbito da antropologia, pontuando como se dá a 

representação social, a identidade e a hierarquia do gênero feminino dentro das práticas 

religiosas do Candomblé em Águas Lindas de Goiás. O modo como essa posição de 

autoridade social se viabiliza, em contraponto à sociedade machista em que vivemos, foi 

investigado à luz das narrativas das entrevistas com roteiro semiestruturado, 

categorizado e discutido segundo análise de conteúdo de (BARDIN, 2011), recolhidas 

em trabalhos de campo em terreiros, através das mulheres que participam ativamente 

com um cargo no culto. Com efeito, concluímos que os terreiros de Candomblé 

promovem a retificação da cultura negra, justamente ao contrário do que poderíamos 

esperar sobre uma migração em fenômeno de desterritorialização. Poderíamos também 

esperar, por outro lado, um choque cultural, resultado do binômio 

globalização/regionalização econômica, fruto da falta de apoio de projetos político-

culturais que apoiem iniciativas duradouras, direcionadas aos diversos terreiros de 

Candomblé. 
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Essa pesquisa teve como objetivo investigar como a religiosidade e os 

acompanhamentos psicológicos puderam ajudar no processo de saúde mental de um 

indivíduo que se utilizou de atendimento psicológico e é membro de uma instituição 

religiosa. Teoricamente foi apresentada uma breve perspectiva histórica da saúde 

mental, a relação do sujeito com o sagrado e também uma rápida explanação sobre o 

protestantismo. A metodologia que auxiliou no desenvolvimento da pesquisa foi a 

Entrevista Narrativa e a análise utilizada foi a hermenêutica de profundidade, que 

buscou abarcar o discurso da participante da pesquisa a fim de se obter uma maior 

compreensão não somente dos sentidos aparentes da fala, como também das ideologias 

que abarcaram o discurso, ou seja, essa análise permitiu uma apreciação do discurso que 

não se separa de seu contexto. Esta se dividiu em três fases, a contextualização sócio-

histórica, análise formal e interpretação/reinterpretação. Por meio dessa pesquisa foi 

possível concluir que apesar do que se observa em pesquisas, a participante vivenciou 

uma experiência de acolhimento e aceitação no atendimento psicológico, em todos os 

aspectos, inclusive o religioso, bem como na sua relação com o divino. E ainda 

descreveu como fator de saúde mental tanto os atendimentos psicológicos recebidos 

quanto a sua experiência religiosa. 
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Tendo como base a Neuropsicologia, ciência que busca estabelecer relação entre o 

sistema nervoso central e o comportamento humano, e a psicologia da religião, que 

estuda a experiência religiosa e suas crenças, o presente trabalho teve como objetivo 

compreender as atividades neurais envolvidas no comportamento religioso e as 

variáveis relacionadas com as diferentes concepções religiosas. Trata-se de um estudo 

comparativo, que utilizou como grupo experimental a população evangélica, 

terminologia empregada para nomeação dos cristãos protestantes, divididos em três 

grandes ramificações do protestantismo: tradicionais (possuem características de 

erudição), pentecostais (voltados à cura divina) e neopentecostais (relacionados ao bem-

estar psicofísico visando também quesitos financeiros), e grupo controle determinado 

por indivíduos arreligiosos, na qual possuem crença em algum ser Numinoso, mas 

nenhum vínculo com instituições religiosas. O experimento obteve dados qualitativos 

com base em observações e respostas obtidas através de questionário, e quantitativos, 

utilizando como instrumento principal o teste neuropsicológico Wisconsin de 

Classificação de Cartas. Por meio deste, realizou-se avaliação da flexibilidade cognitiva 

dos indivíduos inseridos nesses diferentes contextos religiosos, ou seja, mensurou-se a 

capacidade que o sujeito possui de, diante uma nova situação, reestruturar seu 

conhecimento para solucionar o problema. Posterior à coleta, realizou-se a análise 

estatística dos dados obtidos, através do programa SPSS, utilizando para comparações 

intergrupos, teste t e intragrupos anova. O nível de significância adotado foi de p <0,01. 

Os resultados obtidos confirmam em parte a literatura utilizada, que afirma que 

indivíduos religiosos apresentam inflexibilidade cognitiva. O presente artigo não teve 

como propósito esgotar toda complexidade do comportamento religioso.  
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A religião é um dos 12 (doze) elementos do método da Associação de Proteção e 

Assistência aos Condenados (APAC). Considerada como uma das formas de auxiliar a 

preparar o condenado para retornar à convivência em sociedade, a metodologia APAC 

tem ganhado força por meio da aplicação de seus 12 elementos: participação da 

comunidade; recuperando ajudando o recuperando; trabalho; religião; assistência 

jurídica; assistência à saúde; valorização humana; a família; o voluntário e sua 

formação; Centro de Reintegração Social – CRS; mérito; jornada de libertação com 

Cristo. Interessa-nos, principalmente, nesta pesquisa, investigar se a religião possuiu de 

fato, relevante papel no processo de preparar o indivíduo para reinserção na sociedade. 

A pesquisa, de natureza qualitativa/quantitativa, procurou analisar os dados divulgados 

no sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em relação ao Método APAC e 

também, a partir de visitas em uma APAC, partindo do pressuposto que o sistema 

carcerário tradicional sinaliza não dispor de ações que promovam a integridade do 

apenado. Desde 2006, o Estado de Minas Gerais tem dedicado recursos para a 

construção dos Centros de Reintegração Social das APACs com recomendação do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Segundo a Secretaria de Estado de 

Defesa Social, uma vaga nos estabelecimentos construídos para abrigar os recuperandos 

de APAC tem custado 1/3 (um terço) do valor da vaga de uma penitenciária comum. 

Quanto à reincidência, entre os egressos das unidades APAC gira em torno de 15% 

(quinze por cento) enquanto que no sistema comum o percentual é de 70% (setenta por 

cento). Como resultados preliminares obtidos a partir de análises bibliográficas e visitas 

à unidade APAC-Masculina na cidade de Frutal-MG, observou-se que o método 

apaqueano, ao priorizar a ressocialização do interno, tendo como um dos pilares a 
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prática da religião, faz com que os recuperandos apliquem os ensinamentos cristãos nas 

relações interpessoais/sociais e analisem melhor suas atitudes anteriores ao 

aprisionamento, tornando-se responsáveis por suas escolhas. 

Palavras-chave: Sistema penitenciário. Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados. Religião. 
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BEM-ESTAR ESPIRITUAL E VARIÁVEIS SOCIAIS COMO PREDITORES DE 

AUTOESTIMA 

Rodrigo Rodrigues de Souza
173

 

Luiz Victorino
174

 

 

Esta pesquisa foi baseada na seguinte problemática: o bem-estar espiritual é preditor de 

autoestima? Para responder a esta pergunta, buscou-se analisar quais dimensões do 

bem-estar espiritual e variáveis sociais poderiam explicar a autoestima. A amostra foi 

composta por 273 estudantes universitários de uma instituição de ensino superior do 

Distrito Federal. Destes estudantes, 72% são do sexo feminino.  A idade média foi de 

26.97 anos (DP=8.82). Para a coleta de dados, foram utilizados três instrumentos: escala 

de autoestima de Rosemberg, adaptada à população brasileira por Hutz e Zanon (2011); 

escala de bem-estar espiritual, adaptada à população brasileira por Marques, Sarriera, e 

Dell’Aglio (2009) e um questionário de levantamento de dados sociais. O modelo de 

investigação foi organizado da seguinte forma: duas variáveis independentes 

quantitativas (bem-estar religioso e bem-estar existencial), quatro variáveis 

independentes qualitativas (idade, sexo, religião e estado civil) e uma variável 

dependente quantitativa (autoestima). O método escolhido para análise dos dados foi a 

regressão múltipla. O resultado demostrou que apenas duas das variáveis independentes 

(bem-estar religioso e bem-estar espiritual) explicaram a variabilidade da variável 

dependente (autoestima). O R² ajustado (.355) indica que cerca de 35% da variabilidade 

da autoestima pode ser explicada pelo bem-estar espiritual. A partir da análise dos pesos 

Beta, conclui-se que o bem-estar existencial (Beta .625) reflete maior importância na 

explicação da autoestima do que o bem-estar religioso (Beta .131), ou seja: acreditar em 

um propósito para a vida contribui mais para a autoestima do que adotar uma referência 

religiosa. 

Palavras-chave: Autoestima. Bem-estar. Religioso. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO ENVELHECIMENTO, DA VELHICE E DO 

VELHO NAS RELAÇÕES INTERGERACIONAIS NO DF
175

 

Marco Antonio da Luz Neris
176

 

Introdução. Este estudo se deu em função do surgimento de novas configurações 

familiares e novas propostas de relações com a presença de três ou mais gerações 

convivendo juntas, coexistindo com os modelos tradicionais de famílias. Objetivos. 

Procurou-se através desse estudo investigar as representações sociais de crianças, 

jovens, adultos e velhos em relação ao envelhecimento, a velhice e o velho. Método. 

Foi realizada uma pesquisa de caráter qualiquantitativa, composta por quarenta (40) 

sujeitos amostrais de conveniência subdivididos em 04 (quatro) grupos, isto é, 10 (dez) 

alunos (08 a 12 anos) do ensino fundamental, 10 (dez) alunos (16 a 18 anos) do ensino 

médio, 10 (dez) alunos (21 a 24 anos) de diversos cursos do ensino superior de Brasília / 

DF e 10 (dez) idosos de comunidades religiosas do Distrito Federal, sendo que, metade 

dos sujeitos amostrais foi do sexo masculino e a outra metade do sexo feminino. A 

Técnica das Evocações Livres da Teoria do Núcleo Central de Abric (1994) foi 

escolhida como instrumento para a obtenção do conteúdo e o acesso à estrutura interna 

das representações sociais. Na análise descritiva dos dados, foram utilizados como 

auxílio os Softwares, R versão 2.14.2 para a manipulação dos dados, recategorização de 

variáveis e elaboração das tabelas e gráficos.  As análises das evocações foram feitas em 

duas fases. Na primeira, houve a captação do sistema da categorização utilizada pelos 

sujeitos participantes, com a finalidade de acessar o conteúdo da representação. Na 

segunda fase, reorganização dos conteúdos para visualizar a estrutura subjacente. 

Resultados. As análises dos resultados demonstraram que os participantes alternaram 

em suas representações aspectos negativos e positivos do envelhecimento da velhice e 

do velho, com o núcleo central comum formado pelos seguintes elementos: doença, fim 

da vida, incapacidade estética, experiência. Conclusão. Há divergências quanto a perdas 

e ganhos entre os grupos pesquisados.  Entre as crianças há mais predominância das 

perdas, enquanto nos grupos de jovens, adultos e velhos, existe a alternância dos ganhos 

e perdas. Em síntese, as representações do envelhecimento, da velhice e do velho nas 

                                                           
175

 Trabalho resultante da dissertação de Mestrado em Gerontologia, desenvolvida pelo autor, no 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gerontologia da Universidade Católica de Brasília (UCB), 

em 2012. 
176

 Doutorando do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia, da Universidade Católica de 

Brasília (UCB). Mestre em Gerontologia e Psicólogo/ Professor da SEDF. E-mail: marc2302@gmail.com  



325 

 

relações intergeracionais para os grupos de crianças, jovens, adultos e velhos, implicam 

simultaneamente imagens positivas e negativas. 

Palavras-chave: Representações sociais. Envelhecimento. Velhice. Velho. Relações 

intergeracionais. 
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EXPERIÊNCIA RELIGIOSA E PSICOPATOLOGIA NA PERCEPÇÃO DE 

PSIQUIATRAS E ASSISTENTES SOCIAIS DE CAPS AD DO DF
177

 

Maria Paula Leite Gomes
178

  

Marta Helena de Freitas
179

  
 
O tema desse trabalho é a experiência religiosa e a psicopatologia na percepção de 

psiquiatras e assistentes sociais de CAPS AD do DF, tendo como objetivo averiguar se, 

e como, tais profissionais fazem distinções e/ou conexões entre experiência religiosa e 

psicopatologia. Apresenta-se aqui o resultado da análise em profundidade de quatro 

entrevistas, duas com psiquiatras e duas com assistentes sociais, as quais compõem a 

base de dados da pesquisa maior em que este trabalho se insere. Empregou-se o método 

psicológico fenomenológico científico proposto por Giorgi (2015), sendo psicológico 

por iluminar a orientação subjetiva do outro no processo de análise, capturando assim a 

sua expressividade, fenomenológico por se dirigir ao mundo fenomenal, e científico por 

ter métodos, procedimentos e estratégias envolvidas no processo de análise. Após 

leitura geral das entrevistas, o processo de análise buscou organizar as expressões dos 

entrevistados em unidades de sentidos, focando-se, especialmente, no tema eixo 

relacionado à percepção dos profissionais sobre a experiência religiosa e a 

psicopatologia. Verificou-se que as duas categorias de profissionais compreendem que a 

experiência religiosa oferece um fator de proteção para o paciente, entretanto, quando 

existe um fanatismo envolvido, ou excessos de crença, ela pode ser um fator de 

adoecimento. Em suas definições sobre experiência religiosa e psicopatologia, as duas 

categorias estabelecem diferenciação a partir de suas áreas de conhecimento: as 

assistentes sociais falam sobre o caráter social da experiência religiosa, como uma rede 

de apoio ao paciente, enquanto os psiquiatras diferenciam questões de cunho 

experiencial religioso de questões da psicopatologia através da identificação de 

sintomas.  Como perspectiva futura, o estudo terá continuidade com a ampliação de 

categorias de profissionais e demais unidades de sentido, como forma de melhor 

compreender a percepção dos profissionais sobre a religiosidade e a saúde mental. 

Palavras-chave: Saúde Mental. Religiosidade. CAPS AD. 
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RELIGIOSIDADE, ESPIRITUALIDADE E SAÚDE MENTAL: MAPEAMENTO 

DE TESES E DISSERTAÇÕES DISPONÍVEIS NA BDTD
180

 NACIONAL
181

 

Mariana Brandão Costa e Souza
182

  

Marta Helena de Freitas
183

 

 

Este trabalho consiste em um levantamento sistemático da literatura, com o objetivo de 

elaborar um mapeamento das teses e dissertações brasileiras que abordaram o tema da 

religiosidade/espiritualidade e saúde mental; produzidas nas áreas de Psicologia, 

Medicina Psiquiátrica, Enfermagem e Serviço social; durante os últimos vinte anos 

(1996 – 2016) e disponibilizadas na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – BDTD. 

Para tanto, utilizou-se a combinação das palavras-chave “Religiosidade” e 

“Espiritualidade”, associadas à “Saúde Mental”, em duas buscas distintas. Foi obtido 

um total de 39 produções. O material encontrado foi selecionado quanto à sua 

adequação temática: quanto à área de conhecimento, tempo cronológico e instituições, 

através da avaliação do título e do resumo. A Psicologia foi a área do conhecimento que 

obteve maior número de produções, em seguida a Medicina, de forma geral, e em 

sequência, a Enfermagem. Quanto ao tempo, verificou-se que nos primeiros 10 anos e 

no início da segunda metade dos últimos 20 anos, observou-se menor produção. A partir 

de 2010, identifica-se um incremento das produções, sendo o auge indicado em 2012 e 

2015. Os dados indicaram, ainda, que houve aumento gradual no âmbito científico da 

produção nos últimos treze anos, contudo notou-se ausência de produções de diversas 

instituições que têm professores orientadores e pesquisadores sobre o tema, como a 

Universidade Católica de Brasília e a Pontifícia Universidade Católica de Ribeirão 

Preto, Paraná e São Paulo.  

Palavras-chave: Religiosidade. Espiritualidade. Saúde mental 
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INTOLERÂNCIA RELIGIOSA FRENTE À REPRESENTAÇÃO DO 

CANDOMBLÉ 

Marina Bonissato Frattari
184

 

Eliseu Teixeira Starling
185

          

Rozaine Aparecida Fontes Tomaz
186 

 

A discriminação aos praticantes do candomblé teve início no período da colonização 

brasileira, no contexto de escravidão sofrida pelos negros oriundos da África, dentre os 

quais se destacavam dois grupos: os bantos (do Congo, Angola e Moçambique) e os 

sudaneses (da Nigéria e do Benin). Desde então, esses grupos sustentaram e propagaram 

sua cultura matriz, delimitando a prática de seu credo às senzalas. Este trabalho objetiva 

compreender e refletir o candomblé como expressão religiosa e cultural, e a intolerância 

e opressão por ele sofridas numa sociedade historicamente católica e escravocrata. 

Pretende-se, também, fazer uma breve análise de sua prática no cenário atual, a fim de 

constatar se a discriminação inicial contra o candomblé encontra-se ainda presente nos 

dias atuais.  Esta é uma pesquisa qualitativa e se encontra em andamento, possui 

enfoque bibliográfico e analisa a doutrinária da Constituição Federal vigente, acerca da 

temática e a aplicação dos princípios da isonomia, laicidade, igualdade e tolerância; 

também, dados sobre a diversidade cultural no país, segundo Senso IBGE/2010. 

Observou-se, até o momento, que o candomblé passou a ser visto, devido a uma herança 

colonial cristã, como uma afronta às leis divinas e, consequentemente, os seus adeptos 

foram hostilizados, ainda que veladamente, e os são até os dias de hoje. Por outro lado, 

embora confinado originalmente à população de negros escravizados, proibido 

pela igreja católica e criminalizado por alguns governantes, o candomblé expandiu-se 

consideravelmente desde o fim da escravatura, em 1888. Estabeleceu-se com seguidores 

de várias classes sociais e milhares de templos. Em levantamentos recentes, 

aproximadamente 3 milhões de brasileiros (1,5% da população total) declararam o 

candomblé como sua religião (IBGE, 2010). Considera-se que houve grande 

colaboração do candomblé para a sociedade brasileira, não apenas como religião, mas 

no modo de ser africano enraizado em nossa cultura, tais como a música, dança, 

capoeira, culinária, entre outros.  Contudo, essa religião ainda sofre estigma devido ao 
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ideário comum de herança histórica, cabendo aos seus adeptos resistir à intolerância, 

fortalecendo assim as suas crenças e identidade social.  

 

Palavras-chave: Intolerância religiosa. Candomblé. Religião de matriz africana. 
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PERCEPÇÕES E ATITUDES DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE MENTAL 

ACERCA DA RELIGIOSIDADE DOS PACIENTES
187

 

Paulo Henrique Basilio Alves
188

 

Claudia Cristina Fukuda
189

 

 

Esse trabalho teve como objetivo identificar atitudes e percepções que os profissionais 

de saúde mental têm em relação à religiosidade de pacientes.  Foram analisadas por 

meio de análise de conteúdo, dezessete entrevistas realizadas com profissionais de saúde 

mental. Foram entrevistados psiquiatras (três brasileiros e três portugueses), enfermeiros 

(seis portugueses) e assistentes sociais (três portugueses e dois brasileiros). Após 

leituras flutuantes do conjunto de entrevistas foram identificadas as seguintes categorias 

de análise: [a] Atitudes frente à religiosidade - respeito e incentivo; separação entre 

religiosidade e saúde mental; religiosidade como negativa para o tratamento; boas e más 

práticas; e [b] Percepções sobre a religiosidade - a religiosidade como importante para o 

paciente; a expressão da religiosidade no transtorno mental; coerência entre 

religiosidade do profissional e do paciente. Foram identificadas poucas diferenças entre 

as atitudes e as percepções sobre a religiosidade de profissionais brasileiros e 

portugueses. Quando a expressão da religiosidade do paciente era mais próxima da 

religiosidade do profissional, foi percebida como mais positiva para o tratamento. 

 

Palavras-chave: Religiosidade. Saúde mental. Profissionais. 
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SAÚDE MENTAL E A EXPERIÊNCIA DO SAGRADO 

Priscila Minervino Bessa Vieira
190

 

 

Essa pesquisa teve como objetivo investigar como a dimensão da experiência espiritual 

aparece dentro do campo da saúde mental, a partir de posicionamentos teóricos como o 

estudo da subjetividade, das experiências do sagrado e da saúde mental. A metodologia 

escolhida para o desenvolvimento da pesquisa foi a Epistemologia Qualitativa, que 

dispõe de ferramentas que buscam ser úteis para a compreensão da subjetividade 

humana, a qual é objeto fundamental desse trabalho. Através de instrumentos como a 

dinâmica conversacional, observação participante e o complemento de frases, dentro do 

campo de pesquisa proposto (CAPS II do Paranoá – DF), foram realizados encontros 

com usuários deste serviço, onde informações acerca da experiência subjetiva de cada 

um, relacionadas à dimensão espiritual, foram reunidas para uma análise posterior. A 

reflexão final obtida, através da construção e análise das informações trazidas, nos leva 

a entender a importância de se considerar as experiências de cunho espiritual de um 

indivíduo, sendo estas produtoras de sentidos e de alternativas para lidar com o 

sofrimento. Por fim, concluiu-se que, no caso em particular estudado, não só a 

espiritualidade e a religiosidade foram fundamentais para a melhora de um quadro de 

sofrimento psíquico grave, mas também o acolhimento, a escuta, a ressocialização, 

dentre outros recursos disponibilizados pelo serviço de saúde mental, sendo que esses 

dois campos apareceram como complementares no que diz respeito à reorganização 

psíquica e social da pessoa entrevistada. 

Palavras-chave: Saúde Mental. Religiosidade. Epistemologia Qualitativa. 
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RELIGIOSIDADE E SAÚDE MENTAL DO E/IMIGRANTE: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA DA LITERATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA – RISS
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Este trabalho teve como objetivo realizar um levantamento de artigos sobre migração, 

emigração e imigração, buscando verificar o quanto e como a literatura científica aborda 

aspectos relacionados à religiosidade e/ou à saúde mental. O método consistiu num 

levantamento sistemático de literatura, selecionando artigos da língua portuguesa, 

publicados entre os períodos de 1980 a 2016 e disponíveis online na base de SciELO. 

Os descritores empregados foram os radicais das palavras: migração, emigração, 

imigração, religiosidade, espiritualidade e o termo saúde mental. Como resultados, 

foram encontrados, inicialmente, 18 artigos, destacando-se a Antropologia, seguida da 

Psicologia, como as áreas de conhecimento que mais publicaram sobre o tema. O tema 

da religiosidade se faz presente em 61% dos artigos, já o tema saúde mental apareceu 

em 33% das publicações, sendo 39% dos estudos realizados por psicólogos. A 

distribuição temporal dos artigos selecionados limitou-se entre os anos de 2004 a 2016 

com média de 1,71 produções por ano, com exceção de 2013 que apresenta um pico de 

produção sobre essas temáticas com 6 artigos. Os estudos afirmam que as instituições 

religiosas desempenham um importante papel no processo adaptativo dos imigrantes, no 

sentido de auxiliar no enfrentamento às vicissitudes relacionadas a esse processo. . A 

religiosidade, para alguns sujeitos, segundo a literatura encontrada, é referência 

fundamental à sua cultura de origem. 
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FENOMENOLOGIA-EXISTENCIAL E POSSESSÃO: ESTUDO DE CASO
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A Psicologia da Religião nasceu no Séc. XX, tendo como objetivo estudar o 

comportamento religioso. A possessão é vista de diferentes formas, por diversas 

religiões e tem sido estudada há muito tempo pela psiquiatria e pela psicologia, sendo 

frequentemente considerada como algum transtorno mental. Possessão seria uma 

situação transitória e reversível da consciência, sendo especificada por processos 

dissociativos e periodicidade das funções da personalidade e dos padrões 

comportamentais normais. A possessão, no CID-10, está na categoria F44.3, 

considerada como um estado de transe e possessão, fazendo parte dos transtornos 

dissociativos, cuja principal peculiaridade é uma perda momentânea da consciência e da 

sua individualidade. Para a abordagem fenomenológica, o mais importante é a vivência 

do indivíduo, como ele percebe os fatos que ocorrem em sua volta e que significado têm 

para sua vida O presente estudo teve como objetivo analisar o fenômeno da possessão 

sob uma perspectiva fenomenológico-existencial. Para isso, foi realizada uma entrevista 

semiestruturada com uma pessoa evangélica frequentadora da igreja Assembleia de 

Deus e que teve histórico de possessão. Os sintomas descritos pela participante (como 

desmaio, arrepio, calafrio, não comandar o próprio corpo) estão de acordo com os 

descritos no DSM-5, o qual nomeia o fenômeno da possessão como um Transtorno 

Dissociativo, que tem como principais características: inquietação, domínio nos 

aspectos motores e comportamentais, entre outros. O diálogo entre a Religião e a 

Psicologia é algo construído e de suma importância para que os clientes, sendo eles 

religiosos ou não, sintam-se acolhidos e respeitados ao apresentar suas demandas. Neste 

caso específico, portanto, não caberia simplesmente classificar como doença mental a 

crença religiosa da paciente, mas considerá-la em seu contexto existencial, cultural e 

religioso. Ressalta-se que o estudo dos fenômenos religiosos nunca foi considerado fácil 

para a Psicologia, mas ao psicoterapeuta é importante estar sensível para distinguir 
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experiência religiosa de psicopatologia, devendo estar atento à importância e significado 

da religiosidade de seu cliente.  

 

Palavras-chave: Possessão. Psicopatológico. Psicologia da religião. 
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O CONCEITO DE ANCESTRALIDADE NAS RELIGIÕES AFRO-

BRASILEIRAS COMO FATOR PROMOTOR DE SAÚDE 

                                                                                              Rodrigo Maciel Ramos
197

 

 

Apesar dos praticantes de religiões afro-brasileiras estarem inseridos dentro de uma 

sociedade onde a cultura é hegemonicamente euro-estadonudense-centrada, nos 

terreiros também constroem e integram, em suas subjetividades, representações sociais 

geradas a partir das culturas de matrizes africanas, com diferentes noções de mundo e de 

ser humano. Entre as diversas representações sociais, destacamos nessa pesquisa o 

conceito de ancestralidade como um elemento central nos cultos das religiões afro-

brasileiras. Na umbanda, o ritual se baseia no encontro com ancestrais desencarnados a 

partir dos transes de incorporação. Já o transe no candomblé é uma manifestação de 

suas ancestralidades sagradas (orixás). Essa é uma pesquisa qualitativa realizada a partir 

de uma metodologia construtivo-interpretativa. Como instrumentos técnicos, fizemos 

uso da observação participante, imersão subjetiva em campo, pelo período de 12 meses, 

e de dinâmicas conversacionais realizadas com 20 praticantes de Candomblé de Angola 

e Umbanda do Terreiro Tumba Nzo Jimona Dia Nzambi (localizado em Águas Lindas-

GO), o que nos permitiu compreender as representações sociais geradas pelo conceito 

de ancestralidade e os impactos na saúde a partir de suas próprias elaborações 

subjetivas, sendo o processo de construção do conhecimento realizado de forma 

coletiva. A identificação com a ancestralidade é relatada como fator fundamental de 

adesão ao terreiro e biograficamente construída a partir do presente para o passado, 

como algo que sempre esteve próximo em suas vidas, mas à qual não haviam ainda 

reconhecido, como sentir-se atraído pelo som dos tambores ou o uso medicinal de 

plantas. As representações sociais realizadas pelo conceito de ancestralidade oferecem 

um sentimento de pertencimento étnico e valorização das heranças culturais africanas e 

nativas do Brasil, um propósito existencial significado a partir do trabalho assistencial 

dos rituais e da importância de manter viva a cultura dos ancestrais, produzindo impacto 

positivo na saúde dos adeptos. 

Palavras-chave: Psicologia. Saúde mental. Religiões afro-brasileiras. 
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REPRESENTAÇÕES DE INTOLERÂNCIA DA CULTURA AFRICANA POR 

MEIO DE UM FILME: PERCEPÇÃO DISCENTE ACERCA DOS IDEAIS 

CINEMATOGRÁFICOS 

Samara Letycia Moura Borges
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O filme tem sido caracterizado como um objeto industrial que pode influenciar as 

pessoas, já que nas obras cinematográficas há representações de lutas e ideologias. Para 

Morenttin (2003), o cinema mostra informações complementares e refaz a ideia de uma 

época ou acontecimento. Sendo assim, deve ser uma fonte utilizada para complementar 

ou conhecer um saber histórico. O objetivo desse trabalho foi analisar e discutir um 

filme, com reflexão da cultura africana como representação da realidade, junto aos/às 

discentes do 9º ano de ensino do Centro Municipal de Educação do Campo Chico 

Mendes, na região rural do município de Porto Nacional, no Tocantins. Por meio do 

filme, pretendeu-se observar como ele poderia reforçar ou romper com ações de 

intolerância relacionadas à religião e à cultura africana. Para isso, foi aplicado um 

questionário contendo seis perguntas relacionadas ao filme, no qual os/as discentes 

poderiam responder de forma discursiva. O filme escolhido foi “Em Defesa da Honra” 

porque ele apresenta um dos momentos de luta contra o racismo. Além disso, no filme 

há passagens do preconceito religioso, quando os protagonistas são associados a uma 

figura estereotipada do continente africano. A intolerância religiosa foi percebida muito 

bem pelos/as discentes, uma vez que no filme os/as adolescentes são rechaçados dentro 

de uma escola que tem um modelo eurocêntrico. Nesse sentido, pôde-se observar que o 

filme trouxe reflexões acerca do preconceito religioso e cultural africano, permitindo 

aos/às discentes exporem suas representações em relação a essa temática, contribuindo 

também para debates sobre as ideologias fílmicas.  

Palavras-chave: Filme. Representação. Intolerância. Escola. 
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PERCEPÇÕES DE PROFISSIONAIS ACERCA DA 

RELIGIOSIDADE/ESPIRITUALIDADE EM UM CAPS DO DISTRITO 

FEDERAL
199

 

Sheilene Louzeiro de Jesus Ferraz
200

 

                 Luciana da Silva Santos
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A religiosidade/espiritualidade é um tema importante para a vida das pessoas. 

Compreende-se que esse fenômeno pode promover, inclusive, recursos internos em 

situações adversas, principalmente em se tratando de saúde mental, quando as pessoas 

recorrem à religião como forma de enfrentamento, conforto, apoio e superação. Este 

trabalho buscou investigar as percepções de profissionais da saúde para esses 

fenômenos e identificar como eles se fazem presentes na rotina diária desses 

profissionais. Foi desenvolvido em um CAPS do Distrito Federal, com cinco 

profissionais de diversas áreas (gestão, psiquiatria, psicologia, enfermagem e assistência 

social). Foram realizados encontros, no próprio CAPS, acompanhados de entrevistas 

individuais semiestruturadas, com roteiro prévio, partindo de 9 eixos temáticos. Trata-

se, portanto, de uma pesquisa de caráter qualitativo-exploratório, fundamentada numa 

perspectiva fenomenológica. A análise das entrevistas foi feita de acordo com o  modelo 

empírico-compreensivo de Amadeo Giorgi. Os resultados apontaram para três Unidades 

de Sentido (USs): 1) Percepção da religiosidade/espiritualidade pelos profissionais; 2) 

Forma de atuação frente à religiosidade/espiritualidade dos pacientes e 3) Forma como 

os profissionais lidam com a sua própria religiosidade/espiritualidade frente às 

demandas profissionais. A análise realizada sobre a percepção dos profissionais 

entrevistados é a de que a religiosidade/espiritualidade é um fenômeno que apresenta 

uma relevância expressiva no contexto de saúde mental, para os pacientes e familiares, 

manifestando-se em diferentes aspectos – em geral positivo - e servindo como rede de 
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apoio, inclusive. Embora alguns profissionais aleguem não saber como lidar com esse 

fenômeno, seja por medo de incorrem em algum aspecto ético ou por não terem tido 

nenhuma formação acadêmica quanto ao assunto, em sua maioria conseguem atuar de 

forma adequada com os pacientes frente à religião/espiritualidade deles e frente às suas 

próprias crenças religiosas/espirituais. 

Palavras-chave: Religiosidade. Espiritualidade. CAPS.  
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(DES) QUALIFICAÇÃO DO COPING RELIGIOSO NA SAÚDE MENTAL
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O presente trabalho buscou compreender a atuação do(a) profissional da psicologia 

frente às estratégias de enfrentamento religioso (coping), que o usuário da saúde mental 

pode adotar ao longo do seu tratamento. O questionamento central envolveu investigar 

como uma psicóloga de uma instituição de saúde mental do DF identifica o 

enfrentamento religioso e se na sua atuação existe estímulo para a expressão da 

religiosidade/espiritualidade do usuário ao longo do tratamento. Constitui objetivos 

específicos: identificar as expressões verbais da psicóloga relacionadas ao coping no 

contexto de saúde mental; analisar as falas da psicóloga acerca do coping do 

usuário, buscando identificar nesses extratos os estilos de enfrentamento definidos por 

Pargament (1997); propor novas percepções relacionadas ao papel da psicologia e à sua 

formação em saúde mental. O presente trabalho é de caráter estritamente qualitativo e 

constituído como estudo de caso. A análise da entrevista, feita por meio da análise do 

discurso, levou a uma percepção dicotômica acerca da fala da psicóloga entrevistada: ao 

mesmo tempo em que existe o reconhecimento e manejo do coping (identificando a 

religiosidade como rede de apoio e como forma de potencializar o tratamento) existe 

uma desqualificação do coping e das experiências religiosas do usuário (identifica a 

religiosidade como resistência ou manifestação psicopatológica). Foi possível perceber 

que existe uma deficiência na fala da profissional no modo de lidar com a religiosidade 

presente no setting terapêutico. Acredita-se que a ausência de estudos, ao longo da 

formação profissional, voltados para a religiosidade/espiritualidade, colabora para a 

existência de uma barreira entre as duas áreas. 

 

Palavras-chave: Enfrentamento religioso. Saúde mental. Psicologia. 
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OUVIR VOZES: HOMOSSEXUALIDADE E SOFRIMENTO MENTAL 
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“Ouvir vozes” é um processo paradoxal, pois ao mesmo tempo em que expressa um 

delírio, também manifesta a realidade. O sofrimento psíquico configura uma angústia de 

viver conforme as vozes e as demandas da realidade, inclusive muitas vezes 

representadas como sendo sobrenaturais. O objetivo deste trabalho é mostrar a relação 

entre as representações e as vozes, em sua articulação com a repressão familiar e social. 

Trata-se de um estudo de caso que faz parte de uma pesquisa mais ampla sobre as 

representações sociais do sofrimento e da atenção a demandantes junto aos CAPS – 

Centros de Atenção Psicossocial. Zacarias, nome fictício, tem 30 anos, de baixa renda e 

escolaridade, expulso de casa pela mãe, mas com retorno, tem 4 anos de CAPS. Está no 

perfil médio dos participantes. Segundo ele, ouve vozes e gritos que incomodam, para 

que seja homossexual, chamando-o de “boiola”. Expressa em seu depoimento: “eles 

falam de um jeito como se eu fosse ter carinho por eles”; “eu estava em crise com 

minha mãe e começou essa gritaria, não achei esquizofrenia”, “aceito tomar remédio 

porque isso ajuda a me conter”; “são vozes de pessoas mesmo, é sobrenatural também, 

mas é porque eles mandam”; “minha mãe só fala debochando, não sabe conversar 

comigo”. Para Zacarias, o CAPS “ajuda muito no psicológico”. O resultado dessa 

pesquisa mostra que ouvir vozes é paradoxal, no conflito entre as demandas e desejos 

do sujeito e a repressão, causando sofrimento e dificuldade de viver socialmente, 

manifestando inclusive agressão e modo itinerante de estar no mundo. O estudo 

confirma o paradigma de que “ouvir vozes” não é um sintoma, mas uma expressão das 

contradições e conflitos existenciais e sociais. 
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