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RESUMO 

 

Estudos têm mostrado uma necessidade de repensar as práticas “psi”, no tocante à 

predominância de um modelo explicativo no processo saúde/doença, no qual a ênfase é na 

esfera físico-orgânica/natural em detrimento de outras formas de abordagem. Nesse sentido, 

deve-se olhar atentamente para outras explicações culturalmente e socialmente construídas 

tentando compreender os significados veiculados não só no processo saúde/doença, como 

também nas noções de cura e adoecimento. Neste trabalho fazemos isso em relação a um 

grupo específico, os usuários evangélicos de serviços de saúde mental (CAPS). O objetivo 

geral da pesquisa é identificar quais os significados utilizados pelos usuários evangélicos para 

falar de suas vivências de cura/adoecimento. Os objetivos específicos são os seguintes: quais 

os repertórios interpretativos eles usam para falar do universo religioso do qual fazem parte e 

de temas como cura e adoecimento psíquicos; como se dão, em seus discursos, as relações 

entre as práticas terapêuticas e as práticas religiosas, no cotidiano de um sistema 

“substitutivo” como o CAPS; que tipos de estratégias discursivas são utilizadas por eles para 

lidar com esta questão. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, tendo como respaldo 

teórico-metodológico a abordagem da Psicologia Social Discursiva, perspectiva em que os 

discursos são vistos, fundamentalmente, como formas de ação social. Para tanto foram 

realizadas nove entrevistas narrativas e uma roda de conversa com usuários de CAPS na 

cidade de Campina Grande-PB. Como resultados, identificamos o uso de um vocabulário 

religioso típico das igrejas neopentecostais quando os usuários constroem discursos sobre “as 

guerras” contra o mal, representado pelo diabo/demônio; e um vocabulário mais próximo do 

universo pentecostal, no qual o gozo espiritual associado à fé tem mais destaque do que a 

guerra contra o demônio. Além disso, os participantes também fazem descrições de Deus e 

utilizam termos e expressões como “aceitei Jesus”, “estar convertido”, “coisas do mundo”, 

“desviar” e “testemunho” para falar da experiência da conversão e da relação desses sujeitos 

com as coisas mundanas. Os significados das noções de cura e adoecimento aparecem através 

de descrições, explicações e experiências sobre a cura e o adoecimento. Chama-nos a atenção 

a sobrevalorização do caráter terapêutico promovido pela religiosidade quando estes fiéis 

descrevem, explicam e se remetem as experiências vivenciadas neste campo. Relatos de tais 

experiências frequentemente são reprimidos pelo discurso psiquiátrico dominante nesses 

serviços de atenção psicossocial. O discurso religioso é excluído nesses serviços, contrariando 

o caráter democrático do discurso disseminado pela reforma psiquiátrica. Esta contradição nos 

leva a proporcionar discussões em torno da relação entre as práticas terapêuticas e as práticas 

religiosas, à medida que os usuários acabam transitando entre os diferentes serviços, tanto 

médicos quanto religiosos. 

 

Palavras- chaves: Psicologia Social Discursiva; Saúde Mental; Pentecostalismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Studies have shown a need to rethink the "psi", regarding the predominance of an explanatory 

model of health / disease process, in which the emphasis is on the ball physic-organic /natural 

over other forms of approach. In this sense, one must look closely at other culturally and 

socially constructed explanations trying to understand the meanings conveyed not only in the 

health / disease, as well as the notions of healing and illness. In this work we do in relation to 

a specific group of evangelical users of mental health services (CAPS). The aim of the 

research is to identify the meanings used by evangelicals users to speak of their experiences of 

healing / illness. The specific objectives are: interpretative repertoires which they use to speak 

of the religious universe which are part and subjects such as psychic healing and illness, how 

to get along in his speeches, the relationship between the therapeutic practices and religious 

practices, in the daily life of a "substitute" as the CAPS, what kinds of discursive strategies 

are used by them to deal with this issue. It is a qualitative research, with the support 

theoretical and methodological approach of Discursive Social Psychology, perspective in 

which discourses are seen primarily as forms of social action. Therefore, we conducted a 

round of conversation and narrative interviews with nine CAPS users in the city of Campina 

Grande-PB. The results identified the use of a religious vocabulary typical of neo-Pentecostal 

churches when users construct discourses about "wars" against evil, represented by the devil / 

demon, and a vocabulary closer to the Pentecostal world in which the spiritual joy associated 

with Faith is more prominent than the war against the devil. In addition, participants are also 

descriptions of God and use terms and expressions such as "accepted Jesus", "be converted", 

"things of the world", "pass" and "witness" to talk about the experience of conversion and the 

relationship of these subjects with worldly things. The meanings of the notions of healing and 

illness appear through descriptions, explanations and experiences of illness and healing. He 

calls attention to the overvaluation of the therapeutic character promoted by religious 

believers when they describe, explain and relate the experiences in this field. Reports of such 

experiences are often suppressed by the dominant psychiatric discourse in these psychosocial 

care services. Religious discourse is excluded from these services, contrary to the democratic 

character of the speech disseminated by the psychiatric reform. This contradiction leads us to 

provide discussions on the relationship between therapeutic practices and religious practices, 

as end users moving between different services, both medical and religious. 
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[INTRODUÇÃO] 
Onde está o cientista absolutamente virgem quanto a preconceitos culturais, de formação 

etc.? Alguém poderia afirmar com total segurança que caminha na direção de um objeto de 
estudo absolutamente nu, desarmado?                                                                                                                                                                    

Antônio  Gouvêa Mendonça 



 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Gostaria de iniciar nossa discussão falando sobre o porquê da escolha do meu 

problema/objeto de estudo. Talvez esse caminho seja ainda obscuro e confuso para mim. Mas 

creio que o desejo de fazer um mestrado era por vezes maior do que o próprio problema de 

pesquisa, já que o desejo se lançou antes mesmo de que qualquer ideia que me levasse a 

algum lugar. Isso me levou a pensar em como chegar a um problema merecedor de estudo. 

 Foi assim que, a partir de minha prática profissional no CAPS (Centro de Atenção 

Psicossocial) “Loucos pela Vida”, localizado no município de Picuí-PB, pude vislumbrar 

questões iniciais geradoras de debates, a partir de contato com familiares e usuários deste 

serviço. Essas pessoas traziam uma demanda diferenciada do que se costumava ver e ouvir 

quando o assunto era religião. Talvez a diferença ou estranhamento surgisse por ser o discurso 

religioso muitas vezes descartado, tratado sem tanta importância. 

 Através das coloridas e entusiasmadas narrativas sobre rituais, vivências e passeios 

religiosos pude perceber outras dimensões desta realidade, foi então que me interessei em 

entender mais de perto a relação entre a religiosidade e a saúde mental. A minha relação com 

a Saúde Mental traz minhas implicações nesta pesquisa; portanto, como bem afirma Antônio 

Gouveia Mendonça, não estou desarmada neste campo, nem neutralizada no percurso que 

seguiremos. No entanto, é preciso ter cuidado para não cair na tentação da dupla vantagem ou 

do jogo duplo (CAMPOS, 2007) que seria contaminar a pesquisa com opiniões próprias a 

respeito da temática, tendo em vista o conhecimento prático e aproximado com este campo.   

De acordo com Dalgalarrondo (2008), religiosidade e saúde mental é uma temática 

estudada há mais de um século entre pesquisadores brasileiros (ALVES, 1978; CESAR, 1939; 

LUCENA, 1940; NINA RODRIGUES, 2000), principalmente no campo das ciências sociais, 

como antropologia e ciências da religião, porém pouco estudada na Psicologia Social. A 

Psicologia da Religião têm estudado o fenômeno religioso, porém os textos existentes, muitas 

vezes escassos, tendem a veicular uma ideia de natureza genérica, trazendo por vezes origens 

psicanalíticas (VALLE, 2010). 

Campos (2007) aponta que as pesquisas brasileiras no campo da religião têm 

acompanhado a dinâmica e as mudanças sociais, de modo que as ciências sociais deram 
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atenção inicialmente à questão religiosa oficial do Brasil, ou seja, à Igreja Católica Apostólica 

Romana. Do catolicismo, as pesquisas se voltaram para as religiões de matriz africana e mais 

recentemente à análise do pentecostalismo incluindo a vertente neopentecostal, além outros 

movimentos religiosos como o espiritismo, orientalismo, esoterismo, sincretismo, Nova Era, 

dentre outros. Chama-nos atenção o caráter terapêutico encontrado nas práticas e rituais 

religiosos dos evangélicos, sendo a demanda de cura apresentada como um dispositivo ou 

campo de força agenciador de processos ou modos de subjetivação de seus seguidores 

(SOUZA, et al; 2008).  

Outras escolhas que tive que fazer foi especificar que vertentes religiosas eu iria 

investigar e o quê me interessava dentro do vasto território religioso. Inicialmente a proposta 

era realizar um estudo, com usuários de CAPS, comparando fiéis religiosos pentecostais e 

neopentecostais, por um lado, e kardecistas, por outro lado, a respeito das noções de cura e 

adoecimento para ambos. Porém, acatei as sugestões no processo de qualificação e reduzi meu 

objeto de estudo, já que um estudo comparativo ampliava por demais uma pesquisa de 

mestrado.  

Após a experiência de Mobilidade Discente, proporcionada pela FACEPE (Fundação 

de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado do Pernambuco), realizada no Programa de Pós 

Graduação em Ciências Sociais na PUC-SP pude ampliar as formas de pensar as vertentes 

atuais do mundo religioso. Foi a partir disso que optei por não mais fazer distinções entre 

pentecostais e neopentecostais e sim utilizar a expressão “evangélica” tendo em vista o caráter 

fragmentado que as expressões “pentecostais” e “neopentecostais” oportunizam. Além disso, 

geralmente os usuários de CAPS transitam entre várias religiões, muitas vezes não 

identificando qual a igreja que mais frequenta. Logo, meus objetivos foram redefinidos.  

De acordo com Potter e Wetherell (1987) as questões de pesquisa quanto se trata de 

um campo discursivo são muitas, mas todas entendendo o discurso como um potente meio 

orientado pela ação e não como um mero canal transparente de informação. São questões que 

enfatizam além da variedade do discurso sua função e construção, levando em consideração 

questões que priorizam o discurso, do tipo: como esse discurso é feito? O que se ganha com 

essa construção? (POTTER; WETHERELL, 1987). 

Nesse sentido, as questões de pesquisa levantadas tiveram como objetivo geral: 

identificar quais os significados utilizados pelos usuários evangélicos para falar de suas 
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vivências de cura/adoecimento. Os objetivos específicos são os seguintes: quais repertórios 

interpretativos eles usam para falar do universo religioso do qual fazem parte e de temas como 

cura e adoecimento; como se dão, em seus discursos, as relações entre as práticas terapêuticas 

e as práticas religiosas, no cotidiano de um sistema “substitutivo” como o CAPS; que tipos de 

estratégias discursivas são utilizados por eles para lidar com esta questão. 

 O lugar em que a pesquisa foi realizada também nos remete a outra escolha. Desse 

modo, decidi-me “distanciar” do olhar nativo (CAPS – PICUÍ-PB) para me endereçar em 

outro contexto. Passei a transitar no contexto da Saúde Mental em Campina Grande-PB, tendo 

em vista o forte reconhecimento deste campo, de forma crítica e ampliada, nesta cidade.  

A pesquisa desenvolvida neste espaço é de cunho qualitativo e tem como respaldo teórico-

metodológico a abordagem da Psicologia Social Discursiva, perspectiva em que os discursos 

são vistos, fundamentalmente, como formas de ação social. Foram realizadas nove entrevistas 

narrativas e uma roda de conversa com usuários evangélicos do CAPS II “Novos Tempos” e 

CAPS III “Reviver”. 

1.1. Dos capítulos da dissertação 

Iniciamos a pesquisa com este capítulo que primou por destacar elementos que perpassam 

por escolhas pessoais e acadêmicas; apontando os objetivos e direção do trabalho e situando 

então o leitor acerca da temática explorada. 

O segundo capítulo intitulado Religiosidade no contexto da Saúde Mental se subdivide 

em três pontos: Saúde Mental no contexto da Reforma Psiquiátrica Brasileira: uma história de 

idas e vindas [1]; “A existência terrena como palco da dor e da cura”: um debate envolvendo 

concepções de saúde, cura e adoecimento [2]; Uma nota sobre o movimento religioso 

pentecostal e suas vertentes: a batalha espiritual entre Deus e o Diabo [3].  

O primeiro ponto discorre sobre o percurso histórico de como a saúde mental se constituiu 

no Brasil no âmbito da Reforma Psiquiátrica, destacando os bastidores desse movimento. Em 

um segundo momento, apontaremos algumas discussões teóricas sobre as concepções de 

saúde/cura/adoecimento a partir da relação saúde mental e religiosidade. Posteriormente, 

segue contextualizações históricas sobre o Movimento religioso Pentecostal e suas vertentes, 

considerando suas implicações a respeito dos aspectos da cura e adoecimento nesse espaço 

religioso. 
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O terceiro capítulo Compreendendo a Psicologia Social Discursiva tem por objetivo 

situar o leitor nesta abordagem, proporcionando um conhecimento básico sobre suas origens, 

perspectiva teórica e metodológica. A discussão encontra-se estruturada a partir de temas e 

subtemas. Iniciaremos as discursões falando um pouco sobre o que vem a ser a Psicologia 

Discursiva [1], destacando seus principais teóricos e concepções. A seguir, indicaremos 

algumas abordagens que interagem com o discurso [2]. Esta discussão embasará o próximo 

tema, os princípios teóricos da Psicologia Discursiva [3] identificados por Potter e Wetherell 

(1987) sob três aspectos: construção, função e variabilidade. A seguir serão discutidos os 

recursos técnicos [4] utilizados nesta pesquisa para se chegar a uma compreensão discursiva 

de seus dados, trata-se da retórica e dos repertórios interpretativos empregados nos discursos 

de nossos entrevistados. Por fim, porém não menos importante serão discutidas as principais 

questões e debates envolvendo a Psicologia Discursiva [5] enfatizando algumas críticas a esta 

abordagem, bem como suas possibilidades de desenvolvimento e perspectivas futuras. 

O quarto capítulo discute as Estratégias Metodológicas utilizadas, destacando a 

organização metodológica da pesquisa sob o enfoque da Psicologia Social Discursiva. Para 

tanto, enfoca os procedimentos e instrumentos, dando ênfase à metodologia da Roda de 

Conversa e Entrevista Narrativa, a análise e o perfil sócio demográfico dos participantes. 

Serão destacados alguns princípios metodológicos, como transcrição, codificação e análise 

propriamente dita, orientados por Potter e Wetherell (1987), que serviram de base para a 

estruturação e análise dos dados.  

Os capítulos cinco, seis e sete analisam as narrativas dos sujeitos entrevistados. O 

primeiro identifica o Vocabulário Religioso utilizado pelos nossos narradores para falar do 

universo religioso do qual fazem parte. Neste, os entrevistados falam das “guerras contra o 

mal”, em interpretação bíblica, na glossolalia, no gozo espiritual com Deus, bem como na 

peregrinação de pessoas na busca pela oração nas igrejas com o objetivo de “resolver os 

problemas” do mundo, além de explorarem descrições de Deus. Expressões como “aceitei 

Jesus”/”estar convertido”, “coisas do mundo”, “desviar” e “testemunho” também fazem parte 

do vocabulário religioso. 

O capítulo seis apresenta os significados da Cura e do Adoecimento, a partir de 

descrições, explicações e experiências sobre a cura e o adoecimento. O último capítulo 

analítico aprofunda a questão das relações construídas discursivamente pelos nossos 

entrevistados sobre as Práticas Terapêuticas e Práticas Religiosas, no cotidiano do serviço 
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substitutivo, enfatizando a busca pelos serviços médicos e religiosos; a relação entre a Igreja e 

a Saúde Mental e entre o CAPS e a religiosidade, gerando contribuições e problematizações 

destes discursos no campo da saúde mental.  

Os capítulos podem ser melhor visualizados através do seguinte organograma: 

 

 

Figura 1: Organograma da distribuição dos capítulos 

 

Em caráter de pontuação, porém não de fechamento, pois a temática estudada é um 

campo aberto que se reconstrói a todo instante, seguem as considerações finais, 

acompanhadas das referências utilizadas. 
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HENRIQUES,            
Halline Iale Barros. 
 

[RELIGIOSIDADE NO CONTEXTO DA SAÚDE MENTAL] 
 A mente humana tem asas                                                                                                          

E anseios de voar                                                             Para beber nuvens brancas,                                                             
Comer nacos de luar                                                                        Fazer estrela cadente   
Cair nas águas do mar.                                                                         (MONTEIRO, 2004) 
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2. RELIGIOSIDADE NO CONTEXTO DA SAÚDE MENTAL 

 

Antes de adentrarmos no campo específico da religiosidade, torna-se pertinente seguir 

um breve percurso histórico de como a saúde mental se constituiu. Desse modo, segue em um 

primeiro momento, uma discussão acerca da Saúde Mental no contexto da reforma psiquiatra 

brasileira. Em um segundo momento, apontaremos algumas discussões teóricas sobre as 

concepções de saúde/cura/adoecimento a partir da relação saúde mental e religiosidade. 

Posteriormente, segue uma nota sobre o Movimento religioso Pentecostal e suas vertentes, 

considerando suas implicações a respeito da temática.  

2.1. Saúde Mental no contexto da Reforma Psiquiátrica Brasileira: uma história de 

idas e vindas 

A fim de pontuar a Saúde Mental no contexto da Reforma Psiquiátrica Brasileira, optei 

por iniciar esta discussão com um trecho do Cordel de Monteiro (2004) que abre este 

capítulo
1
. 

O cordel retrata as diferentes concepções de loucura que se sucedem na história, seus 

entraves e avanços, fazendo-me lembrar das discussões de Amarante (1995, 2003, 2003b, 

2007); Foucault (2007) em “História da Loucura”; Goffman (2007) em “Manicômios, Prisões 

e Conventos”; Basaglia (1985) em “A Instituição Negada”; dentre tantos outros clássicos que 

constroem historicamente este processo. No entanto, caberia outra dissertação para discorrer 

sobre essa construção. Optaremos por abreviar este momento para enfatizar a Reforma 

Psiquiátrica Brasileira propriamente dita. 

O Brasil encontra-se entre alguns países pioneiros na construção de uma reformulação 

das práticas psiquiátricas. Sendo fortemente influenciado pelos movimentos da antipsiquiatria 

e da tradição inaugurada por Basaglia, na Itália.  Amarante (1995) contextualiza a reforma 

psiquiátrica brasileira a partir da revisão de marcos políticos, teóricos e práticos, 

descortinando os bastidores deste movimento.   

                                                           
 

1
Recomendo a leitura na íntegra deste cordel que se encontra em anexo. 
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É nos anos 60 que o saber psiquiátrico e seus dispositivos são questionados mais 

fortemente quanto à legitimação do saber médico, aqui traduzido em uma de suas 

especificidades (psiquiatria), ao tratamento realizado com os doentes mentais bem como ao 

lugar em que este tratamento se dá (manicômios, hospícios ou casas de loucos). Assim sendo, 

a psiquiatria clássica culminou em uma crise tanto teórica quanto prática, tendo em vista a 

radical mudança de seu objeto de estudo, antes, o tratamento da doença mental, agora, a 

promoção da saúde mental. 

O contexto de ruptura com o modelo clássico dá margem a novas experiências, 

portanto, novas psiquiatrias, enfatizando o que Amarante (1995) nomeia como a passagem de 

uma visão trágica da loucura, presente no imaginário social do Renascimento, para uma visão 

crítica da loucura, presente nos tempos atuais.  

É quando os saberes “psi” não mais colocam o sujeito entre parêntese e ocupam-se da 

doença e sim imprimem o processo inverso, o de colocar a doença entre parêntese e ocupar-se 

do sujeito em sua experiência. O que não significa a recusa ou o não conhecimento de uma 

experiência que produza sofrimento, mas a recusa à explicação clássica de doença 

(AMARANTE, 2003b). 

 Amarante (2003b) esclarece que é preciso não confundir os reais objetivos da 

“Reforma Psiquiátrica” com concepções clichês como: 

 Simples reestruturação ou “reparos”
2
 do modelo assistencial psiquiátrico, reduzindo-o 

a reorganizações de serviços; 

 Modernização de técnicas terapêuticas, modelo que teve sua origem na política de 

desinstitucionalização dos EUA; 

 Humanização das características violentas e perversas da instituição asilar, esfera 

importante, porém reducionista; 

 Descuido de questões clínicas, privilegiando apenas a relação e/ou transformações 

sociais e políticas. 

Essas concepções, segundo ele, são restritas e pouco dizem da amplitude e 

complexidade do processo, por mais que a expressão “reforma” seja sugestiva a limitações e a 

                                                           
 

2
Expressão utilizada por Silva (2003). 
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mal-entendidos, uma vez que, “reforma” pode ser associada à mera mudança de aparência, à 

transformações superficiais ou acessórias e não a mudanças de níveis radicais, estruturais e 

sociais.  

Castel (1978) citado por Amarante (2003b) se utiliza de conceitos como 

“aggiornamento” e “metamorfose” para falar da falsa compreensão que esses termos 

provocam denotando uma ideia de que mudar é permanecer igual, tal como acontece com o 

termo “reforma”. No entanto, esta terminologia continua sendo utilizada, pois se acredita, 

segundo Amarante (1995; 2003b), que há uma necessidade estratégica de não criar maiores 

resistências às novas transformações.  

Amarante (2003b; 2007) ainda discute estratégias e dimensões do campo da reforma 

na saúde mental e atenção psicossocial. Para tanto, atualiza a reforma psiquiátrica brasileira a 

partir de quatro dimensões: epistemológica ou teórico-conceitual; técnico-assistencial; 

jurídico-político e sociocultural. 

A primeira diz respeito ao campo do saber/fazer psiquiátrico-psicológico, na sua 

produção de conhecimento, fundado em um contexto epistemológico em que a realidade era 

considerada um dado natural.  A título de ilustração, cabe mencionar os conceitos elaborados 

e frequentemente utilizados como: doente mental, normalidade/anormalidade; isolamento, 

terapêutica e cura, dentre tantos outros. Todavia, com a prática da desinstitucionalização há 

uma “superação” paradigmática, no tocante ao contexto discursivo sobre e a loucura e o 

sofrimento humano. 

A segunda dimensão explora questões relativas ao que atualmente se refere ao 

cuidado, lugares de acolhimento, de trocas sociais, mas, que, no modelo assistencial clássico, 

encontrava-se calcado na tutela, custódia, disciplina e vigilância. A terceira deriva das 

correlações da loucura à periculosidade, irracionalidade, incapacidade e irresponsabilidade 

civil em que o “doente mental” era considerado um sujeito desprovido de direitos. As 

portarias e leis constituídas demonstram os avanços neste campo.  

É de se questionar, porém, se estes sujeitos exercem realmente seus direitos nos 

tempos de hoje, uma vez que, ao ser concedido um benefício para doentes mentais como o 

BPC (Benefício de Prestação Continuada), por exemplo, os “beneficiários” não poderão 
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exercer nenhuma atividade profissional em troca desse benefício, tendo em vista, sua situação 

de incapacidade para o trabalho.  

Por fim, o quarto campo reflete os reais objetivos dessa reforma, tratando-se de uma 

dimensão estratégica, que promove a transformação do lugar social da loucura e sua relação 

com a sociedade. Exemplos deste processo é o dia Nacional da Luta Antimanicomial; as 

associações de usuários e familiares, rádios comunitárias, dentre tantos outros movimentos e 

eventos socioculturais. 

Diante desse contexto, não podemos desconsiderar a história da reforma psiquiátrica 

brasileira contada por datas, portarias, atos oficiais, eventos, militâncias e movimentos 

envolvidos, que em muito retratam a vivência dos atores presentes no processo, sejam, 

instituições, profissionais ou usuários de um “sistema” que é instigante e intrigante ao mesmo 

tempo.  

Seguiremos primeiramente Amarante (1995) que se debruça sobre uma 

análise/investigação histórica dos principais movimentos, eventos e atores imbricados no 

processo da reforma psiquiátrica brasileira, considerando o período de 1978 a 1980. Já 

Tenório (2002) discute a reforma psiquiátrica brasileira da década de 80 aos dias atuais. 

Dentre os movimentos apontados por Amarante (1995), merece destaque o 

Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM); Associação Brasileira de 

Psiquiatria (ABP); Federação Brasileira de Hospitais (FBH); Indústrias farmacêuticas (os 

empresários da loucura) e universidades (ora legitimando, ora instigando a formulação de 

políticas de saúde mental). No âmbito do governo, destacam-se: Ministério da Saúde (MS) e 

Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), principal orçamento público no setor 

de saúde.  

O movimento da reforma psiquiátrica brasileira é inaugurado em abril de 1978, com a 

crise da Divisão Nacional de Saúde Mental (DINSAM)
3
 cujos funcionários declaram greve 

                                                           
 

3
Conhecido como órgão do Ministério da Saúde, responsável pela formulação de políticas de saúde, no subsetor 

da saúde mental, na cidade do Rio de Janeiro ganhando repercussões nacionais através de denúncias e 

reinvindicações. 
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após a demissão de 260 estagiários e profissionais. Este movimento caracterizou o nascimento 

do MTSM, cujo objetivo é a construção de um espaço de luta não institucional através de 

debates e encaminhamentos de propostas de transformações na assistência psiquiátrica. 

Amarante (1995, p.90) considera que é a partir desta organização que são sistematizadas as 

primeiras denúncias de violências, ausência de recursos, negligência, psiquiatrização do 

social, utilização da psiquiatria como instrumento técnico-científico de controle social e a 

mobilização por projetos alternativos ao modelo asilar dominante.   

O MTSM constituiu-se como campo agenciador de reconhecimento nacional, 

promovendo eventos como o V Congresso Brasileiro de Psiquiatria em outubro de 1978 e 

ainda no mesmo ano e em janeiro do ano seguinte os Congressos Nacionais de Trabalhadores 

em Saúde Mental. Cabe mencionar que o MTSM foi confrontado por diretores da ABP e 

dirigentes da DINSAM, o que dificultou a organização desses e demais eventos. 

É como desdobramento da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que se realiza a I 

Conferência Nacional de Saúde Mental (CNSM) em 1987, evento de grande contribuição à 

reforma, marcando o fim da trajetória higienista e início da trajetória da 

desinstitucionalização, voltada à crítica do regime político manicomial. Neste momento são 

veiculados no Brasil grandes nomes das correntes de pensamento crítico em saúde mental 

como Franco Basaglia, Felix Guatarri, Robert Castel, Erwing Goffmann, dentre outros.  

Dentre estes autores, merece ser citado também Franco Rotelli que critica a visão de 

uma divisão da reforma psiquiátrica em dois períodos: o manicomial e o atual. O autor não 

percebe esta diferenciação, afirmando que a essência da questão psiquiátrica permanece. Em 

suas palavras, “a instituição que colocamos em questão nos últimos vinte anos não foi o 

manicômio, mas a loucura”(s/d). 

É a partir da I CNSM que surgem de forma ativa novos atores sociais neste processo: 

as associações de usuários
4
 e familiares e o II Congresso dos Trabalhadores em Saúde Mental, 

em Bauru, com o lema “por uma sociedade sem manicômios”.  Neste último, repercute a ideia 

de instituir o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, acelerando a abertura em 1987 do 

primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em São Paulo e dos Núcleos de Atenção 

                                                           
 

4
Amarante (1995) esclarece que a expressão “usuário” surge na intenção de substituir a expressão “louco” ou 

“doente mental”, considerando que estas eram restritivas e inadequadas. 
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Psicossocial (NAPS), a partir do Projeto de Lei 3.657/89, conhecido como “Projeto Paulo 

Delgado”.  

 Após cinco anos, acontece em Brasília a II CNSM, reafirmando e renovando os 

princípios e diretrizes da reforma psiquiátrica brasileira no âmbito da desinstitucionalização e 

da luta antimanicomial. Este encontro se volta também para questionamentos quanto aos 

mecanismos de reprodução do modelo clássico nos novos serviços de atenção à saúde mental, 

acentuando a tímida transformação do modelo psiquiátrico asilar. 

A saúde mental deste período ainda é “tratada” através de serviços simplificados no 

regime de internamento, em que o modelo hospitalocêntrico predominante tinha o Estado 

como seu grande financiador. Caracteriza uma situação que Delgado (1992a) chama de 

“mercantilização da loucura”, ou seja, as engrenagens ainda mantêm o corpo/manicômio vivo. 

No entanto, é com a III
5
 e a IV Conferência Nacional de Saúde Mental e conferências 

nacionais de saúde, respaldadas pela lei nº 10.216/2001
6
, que o país tem vivenciado um 

momento histórico de desbravamentos, anseios e avanços no que tange a articulação de 

políticas de incentivo à prestação de serviços alternativos ao doente mental.  

Considerando o processo de reforma psiquiátrica brasileira, podemos caracterizar o 

seu percurso no município de Campina Grande, cidade na qual realizamos nosso estudo. De 

acordo com o Ministério da Saúde (2007), a experiência vivenciada por este município, no 

âmbito da saúde mental, é considerada exemplar e exitosa, em detrimento de ações 

importantes de desinstitucionalização e reorganização da rede de atenção em saúde mental. 

 Dentre essas, destaca-se o fechamento do hospital psiquiátrico João Ribeiro, que teve 

péssima avaliação no PNASH/Psiquiatria
7
 em 2002. Este processo teve início em abril de 

2005, com a “deshospitalização” de 176 usuários, ocorrendo em julho de 2005 o 

                                                           
 

5
 Foi a partir da III CNSM realizada em 2001, com ampla participação de movimentos sociais de usuários e 

familiares que forneceu melhores substratos políticos e teóricos para a política de saúde mental no Brasil. 
6
 Somente após doze anos de tramitação esta Lei é aprovada, dispondo sobre a proteção e os direitos das pessoas 

com transtornos mentais e redirecionando o modelo assistencial em saúde mental. 
7
O Programa Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar/Psiquiatria é um instrumento de avaliação que 

permite aos gestores um diagnóstico da qualidade da assistência dos hospitais psiquiátricos conveniados e 

públicos existentes em sua rede de saúde, ao mesmo tempo que indica aos prestadores critérios para uma 

assistência psiquiátrica hospitalar compatível com as normas do SUS, e descredencia aqueles hospitais sem 

qualquer qualidade na assistência prestada a sua população adscrita (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 



       
27 

 

descredenciamento deste serviço na rede SUS. De acordo com o Ministério da Saúde (2007), 

o município, em cerca de um ano, conseguiu reestruturar a assistência em saúde mental, 

obtendo avanços significativos também na região. Tais resultados indicaram o segundo lugar, 

para o estado da Paraíba, em 2006, no tocante ao ranqueamento da cobertura de CAPS em 

nível nacional (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

Além da habilitação do Programa de Volta para Casa
8
, foram implantadas Residências 

Terapêuticas, Serviço de Emergência Psiquiátrica Regional, Acompanhamento matricial e 

Centros de Atenção Psicossocial na cidade e em outras circunvizinhas. O município conta 

atualmente com um CAPS II; um CAPS III (locais em que realizei pesquisa de campo), um 

CAPSad (serviço especializado para atender usuários de álcool e outras drogas) e dois CAPSi 

(serviço especializado para atender crianças e adolescentes). 

É válido ressaltar, de acordo com Alverga e Dimenstein (2006), que em meio aos 

avanços, a reforma psiquiátrica no Brasil, apresenta muitos desafios e impasses na gestão em 

saúde mental para o cuidar em liberdade. Dentre as maiores dificuldades vivenciadas os 

autores identificam: 

[...] a forma de alocação de recursos financeiros do SUS e suas repercussões 

no modelo assistencial proposto para os serviços substitutivos; aumento 

considerável da demanda em saúde mental (especialmente os casos de 

usuários de álcool e outras drogas, bem como de atenção para crianças e 

adolescentes); diminuição importante, mas ainda insuficiente, dos gastos 

com internação psiquiátrica (modelo hospitalar ainda dominante, o que 

reflete a política ideológica dos hospitais psiquiátricos), fragilidades em 

termos de abrangência, acessibilidade, diversificação das ações, qualificação 

do cuidado e da formação profissional, bem como o imaginário social 

calcado no preconceito/rejeição em relação à loucura (p.2). 

 

Contudo, a mola propulsora dos novos serviços de saúde mental é que estes devem ser 

entendidos como estratégia de reorganização da assistência na promoção de políticas públicas 

de saúde. Dito de outra forma, os programas que respondem aos postulados de acessibilidade 

                                                           
 

8
Criado pela Lei Federal nº 10.708/2003, o Programa tem o objetivo de contribuir efetivamente para o processo 

de inserção social das pessoas com longa história de internações em hospitais psiquiátricos, por meio do 

pagamento mensal de um auxílio-reabilitação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 
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proposto por Sacareno (2001) são considerados dispositivos estratégicos de eficiente 

substituição aos modelos de saúde mental, anteriormente realizado.  

Franco Rotelli (s/d) nos alerta para a necessária condição de um estado de “não 

equilíbrio” de instituições como essas: 

O projeto de desinstitucionalização coincidia com a reconstrução da 

complexidade do objeto que as antigas instituições haviam simplificado (...). 

Mas se o objeto muda, se as antigas instituições são demolidas, as novas 

instituições devem estar à altura do objeto, que não é mais um objeto em 

equilíbrio, mas está, por definição (...) em estado de não equilíbrio: esta é a 

base da instituição inventada (e nunca dada).  

 

 Para este, mais do que inovadores, os serviços de saúde mental precisam ser 

inventados. Dessa forma, a verdadeira desinstitucionalização constitui-se em um processo 

prático-crítico que reorienta instituições e serviços, energias e saberes, estratégias e 

intervenções.   

Uma das propostas que tem tido grande destaque diz respeito aos serviços prestados 

pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
9
, também conhecidos como serviços 

comunitários de saúde mental. São mais de 1467
10

 CAPS cadastrados e em funcionamento no 

território brasileiro. 

Outros serviços encontram-se interligados à atenção básica em Saúde Mental, dentre 

eles: Residências Terapêuticas
11

, Ambulatório de Saúde Mental (Serviço prestado por pelo 

menos quatro profissionais interligados à saúde mental), Centros de Convivência e Cultura
12

, 

                                                           
 

9
 São serviços de saúde municipais, abertos, comunitários, que oferecem atendimento diário às pessoas com 

transtornos mentais severos e persistentes, realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social destas 

pessoas por meio do acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e 

comunitários. São divididos em cinco categorias: CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPSad e CAPSi  

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 
10

 Fonte: www.portal.saúde.gov.br 
11

 São casas localizadas no espaço urbano, constituídas para responder às necessidades de moradia de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, egressas de hospitais psiquiátricos, hospitais de custódia ou em 

situação de vulnerabilidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 
12

 São dispositivos públicos que compõem a rede de atenção substitutiva em saúde mental e que oferecem às 

pessoas com transtornos mentais espaços de sociabilidade, produção cultural e intervenção na cidade 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 
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Equipes Matriciais de Referência em Saúde Mental
13

, Hospitais-Dia
14

, além dos programas 

desenvolvidos.  

Nesta pesquisa, nos preocupamos em situar e contextualizar o CAPS, por ser o lugar 

onde realizamos este estudo. Tal contexto engloba, a meu ver, um caleidoscópio de fazeres, 

sujeitos e histórias, fundamentando um campo em construção, assim denominado por 

demarcar o momento real deste movimento que não está acabado, mas que está sendo 

refletido e articulado. Como em um caleidoscópio, a cada novo ângulo, uma história, um 

sujeito, um fazer, um discurso.  

Dessa forma, este campo não pode ser reduzido às psicopatologias, ao estudo e 

tratamento de doenças mentais, pois envolve uma complexa rede de saberes e sentidos que 

não condizem com uma verdade única e definitiva, mas com outros conceitos como 

transversalidade de saberes, refletividade, complexidade, dentre outros (AMARANTE, 2007). 

Outro conceito utilizado por estas políticas é o de reabilitação social ou psicossocial. 

Para Pitta (2001, p.21) reabilitação psicossocial é “uma atitude estratégica, uma vontade 

política, uma modalidade compreensiva, complexa e dedicada de cuidados para pessoas 

vulneráveis aos modos de sociabilidade habituais que necessitam de cuidados”. A esse 

respeito, Sacareno (2001) identifica uma prática que trás em seu centro a ideia da negociação, 

e que está à espera de uma teoria, notificando a necessidade de construir referências que 

ajudem a definir o processo de construção ou reconstrução deste campo. 

Já para Venturini et al (2003), a noção de reabilitação herdada da medicina, traz 

consigo aspectos negativos, devido a ideia de incompatibilidade interpretativa e evolutiva 

entre os fenômenos do psiquismo e do corpo, ao passo em que reabilitar indica corrigir, 

restituir a normalidade, retorno a condição inicial de saúde. Para ele, continuar pensando 

dessa forma é cair em uma contradição não só conceitual e científica, mas também prática. 

                                                           
 

13
 O matriciamento consiste nas ações de supervisão, atendimento compartilhado e capacitação em serviço, 

realizado por uma equipe de saúde mental para equipes ou profissionais da atenção básica (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2007).   
14

 É um dos primeiros equipamentos do SUS a garantir o cuidado em meio aberto às pessoas com transtornos 

mentais, tornou-se um sistema em processo de superação em face do desempenho do CAPS (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2007).   
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Em seu lugar o autor sugere o termo “habilitar-se”, tendo em vista que a noção de 

habilitação não carrega em si uma situação de estigma, nesse caso seu efeito interpretativo 

perpassa pela compreensão de que a experiência da doença não seja rejeitada, sustentando 

assim o começo de um novo processo. Em suas palavras:  

O terreno do habilitar é o das práticas e envolve diferenciais em relação à 

reabilitação, dando ênfase ao exercício dos direitos, ao desenvolvimento de 

trocas e à cooperação. A habilitação se afirma como uma forma de 

democracia acabada, constituída a partir das necessidades do sujeito (p.2). 

 

 De acordo com Venturini (2003, p.4), a diferenciação entre os conceitos de 

reabilitação e habilitação pode se tornar mais claro a partir do seguinte quadro: 

RE-ABILITAÇÃO HABILITAÇÃO 

 

Tensão em relação a um passado, que não existe; 

 

 

Ideia de um passado que não pesa de modo 

negativo sobre o presente; 

Referência a um conceito abstrato – a cura –, que 

revela insistência de normalização e de controle 

social; 

 

Ideia de uma tensão confiante em relação ao 

futuro; 

Exigência de um resgate, que inevitavelmente 

reproduz um estigma; 

 

Ideia que a própria experiência da doença não 

seja rejeitada e que tenha um valor intrínseco; 

Separação dos âmbitos terapêuticos (cura, 

reabilitação, prevenção) e a colocação artificiosa 

dos pacientes em âmbitos descontínuos, 

constituídos de protocolos, instituições, poderes. 

 

O começo de um novo processo, que observa 

também outros sujeitos e em relação aos quais 

ninguém se encontra em condições de clara 

desvantagem. 

 

 

O autor ainda esclarece que a mudança conceitual não é suficiente para se concretizar 

uma mudança de paradigma. É ilusório acreditar em uma mudança da subjetividade do outro 

sem a participação ativa do interessado. Um dos caminhos possíveis a essa construção é o 

entendimento de que a saúde é pratica de cidadania na comunidade e que os direitos sociais 

constituem um terreno concreto das práticas de habilitação e, portanto, de práticas 

emancipatórias (VENTURINI, et al, 2003). 

No entanto, a psiquiatria retira da comunidade a prática de emancipação e a transfere 

para os seus serviços, na intenção de promover novas práticas sociais com a loucura. De 

acordo com Amarante (2003b, p.13) o CAPS deveria ser um serviço de inovação: 
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[...] um centro de atenção psicossocial não deveria ser apenas um serviço 

novo, mas um serviço ‘inovador’; isto é, espaço de produção de novas 

práticas sociais para lidar com a loucura, o sofrimento psíquico, a 

experiência diversa; para a construção de novos conceitos, de novas formas 

de vida, de invenção de vida e saúde. (...) Ao escutar, acolher, cuidar, 

interagir (ao invés de sequestrar, disciplinar, medicalizar, normalizar) estão 

sendo construídas novas relações entre a sociedade e a loucura. 

 

 No entanto, o autor acrescenta que o “modelo” brasileiro deste serviço aponta para 

riscos/desvios graves, à medida que há uma descaracterização da reforma psiquiátrica 

enquanto processo social complexo, reduzindo-a a simples reformulação técnico-assistencial, 

como já explicitada anteriormente. Há em decurso, um processo de “capsização” do modelo 

assistencial ao mesmo tempo em que pode haver uma “inampização” do modelo de 

financiamento nos CAPS. A esses riscos acrescenta-se a possibilidade dos CAPS estarem 

realizando uma nova modalidade de cronificação de seus usuários, já que os serviços de base 

comunitária encontram-se desarticulados, conforme Amarante (2003). 

 Esses riscos caminham lado a lado com uma ideia cada vez mais difundida de que a 

saúde mental está atrelada ao produto da educação. No momento em que essa ideia ganha 

visibilidade, somos levados a outro grande risco. A esse respeito, Jurandir Freire Costa (1980) 

esclarece que educação psicológica não produz saúde mental, mas ordem social, 

especificamente, uma norma psicológica. Desta maneira: 

A educação psicológica é indiferente quanto à sanidade psíquica dos 

indivíduos. Como qualquer outro tipo de educação, ela transmite valores 

socializados ou socializáveis. Podemos julgá-la justa ou injusta segundo 

nossa postura ideológica, mas não podemos tomá-la como fator causal de 

saúde ou doença. Estes fatos escapam à circunscrição da educação e o 

desconhecimento desta especificidade deu origem e alimenta o persistente 

equívoco que ora nos ocupamos (COSTA, 1980, p. 72).  

 

É bem visto que o saber/poder “psi” tem circulado de forma mais frequente e com 

mais propriedade na sociedade, do que há dez anos. Dessa forma, surgem várias 

“normas/costumes” aceitáveis socialmente para se ter uma “mente mais saudável”, ditando 

formas de lidar com conflitos, formas de como se comportar diante de determinada situação, 

como educar psicologicamente os filhos, dentre outros. Assim, há quem acredite no grande 

equívoco de formas de educar a mente. 
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 Concepções como as de saúde/doença mental, cura/tratamento, por exemplo, acabam 

também sendo enquadradas nesse pensamento, imprimindo regras de como lidar com a 

loucura, ou como educá-la. Tais “repertórios” começam a fazer parte não só do pensamento 

clínico psicológico-psiquiátrico dentro da cultura “psi”, como também flutuam perante os 

discursos populares, indicando uma relação entre a normalidade social e modelos de saúde 

mental.  

Percebem-se com isso contradições, desencontros e desentendimentos quanto a estas 

concepções. A “cura”, por exemplo, não se configura como um termo vinculado ao 

tratamento nos serviços referidos, uma vez que, como se refere Franco Rotelli (s/d), o 

problema se tornará não mais a cura, mas a emancipação dos sujeitos. Aquele era o trabalho 

intramuros, esse o trabalho extramuros, combatendo a ideia produtora de redução, exclusão e 

morte social. 

 As tentativas de mudanças nas terminologias e conceitos no campo da saúde mental, a 

começar pelas formas de nomear alguns procedimentos, não chegaram a praticar 

transformações significativas na concepção de sofrimento mental como adoecimento e 

possíveis intervenções, o que demonstra a predominância do modelo médico nas práticas 

existentes (JORGE, 1997).  

De acordo com Vieira (1998), há uma necessidade de repensar as práticas “psi”, no 

tocante à predominância de um modelo explicativo no processo saúde/doença, no qual, a 

ênfase é a esfera físico-orgânica/natural em detrimento de outras formas de abordagem. Dessa 

maneira, torna-se importante compreender como esses repertórios passaram a circular no 

contexto reformista apresentado.   

É com a noção de ruptura, desconstrução e complexificação que a Reforma 

Psiquiátrica Brasileira se insere no processo de desinstitucionalização. De acordo com Vieira 

Filho (2005) este processo prioriza a atenção em saúde mental nos serviços comunitários e o 

trabalho terapêutico em rede social. Este tipo de atenção possibilita que o usuário e/ou família 

possam construir uma rede social de apoio articulada ao processo terapêutico, incluindo 

inclusive cuidados religiosos, funcionando então como um sistema de amparo social em 

situação de sofrimento. Logo, torna-se importante para nossa pesquisa refletir sobre essa 

relação. 
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Vários pesquisadores (VIEIRA FILHO, 2005; KOENIG, 2007; BOBSIN, 2003) têm 

mostrado a existência de percursos terapêuticos realizados pelos usuários em diferentes 

contextos que circulam entre serviços oficiais de saúde e cuidados religiosos. Fato este que 

vem sendo percebido pela OMS (Organização Mundial de Saúde), que tem adotado nos 

últimos anos uma postura de tendência inclusiva quanto aos serviços culturais de saúde. No 

entanto, essa relação ainda aparece confusa em alguns serviços de saúde como o CAPS, por 

exemplo. O relato de uma coordenadora de um serviço como este reforça essa impressão, 

quando diz: “Existem três coisas que nós não falamos aqui no CAPS: política, religião e 

futebol, porque são três coisas que dão confusão!”. Tal relato denuncia os furos na rede social 

de apoio mencionada por Vieira Filho (2005), assim como contradiz com o discurso 

revolucionário e democrático presente na Reforma Psiquiátrica.  

Perelberg (1980) citado por Vieira Filho (2005) assinala que há uma: 

[...] seleção que os coordenadores fazem no discurso dos familiares e a 

tentativa de imposição de uma perspectiva determinada sobre o significado 

da doença mental. Nega-se a possibilidade de uma pluralidade de verdades 

correlativas às experiências sociais diversas (p.122). 

 

Outro ponto, que merece ser discutido conforme aponta Koenig (2007), é que a 

religião está frequentemente incluída nas crenças e experiências de pacientes psicóticos. O 

autor descreve que pelos menos um terço das psicoses tem conteúdo religioso. Assim, nos 

deparamos com a hipótese de que os usuários que procuram um serviço de saúde mental como 

o CAPS podem se deparar com intervenções psiquiátricas e psicológicas que levam em 

consideração a linguagem religiosa do paciente e/ou família como algo sintomático, seguindo 

o CID (Código Internacional de Doenças) de forma unidimensional. O que acaba por 

desqualificar as narrativas de pessoas que buscam, através de suas experiências religiosas, 

“curas” de seus males físicos/espirituais como ressignificação de suas vidas. Nas palavras de 

Bobsin (2003) “precisamos enfrentar o assunto numa perspectiva que considere a 

religião/religiões como um sistema cultural” (p.22). 

Vieira Filho (2005), ao realizar uma pesquisa sobre os percursos terapêuticos de 

pacientes de uma emergência psiquiátrica em Recife, constatou que apareciam nos relatos dos 

familiares representações destes relacionadas à doença mental como doença dos nervos, 
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doença da cabeça, loucura ou doidice, catimbó e encosto. Representações essas que não eram 

levadas em consideração na consulta psiquiátrica: 

Se, por um lado, os familiares nem sempre se sentiam à vontade para falar 

livremente na entrevista psiquiátrica, por outro, quando chegavam a 

expressar suas representações, elas eram vistas, geralmente, como algo 

‘exótico’ que não teria a ver com a ‘realidade’ da doença do paciente 

(p.232). 

 

 Vieira Filho (2005) ainda esclarece que não se pretende com isso confundir a prática 

clínica psicológica com a de cuidados religiosos, mas promover um sistema de amparo social. 

Tal sistema se constitui por meio de articulações com a rede através da qualidade dialógica, 

congruência interna e respeito mútuo entre os serviços de saúde e os cuidados religiosos e não 

por meio de rotinas formais impregnadas em reuniões sistemáticas (VIEIRA FILHO, 2004). 

O autor aponta essas articulações como facilitadora na construção de sentidos e significados 

entre os interlocutores. É sobretudo em busca destes significados que tentaremos nos 

debruçar. 

Nesse sentido, percebemos alguns pontos pertinentes de questionamentos e reflexões 

quando pensamos o campo da saúde mental, dentre eles: quais os significados incorporados 

pelos usuários para falar de suas vivências de “cura”
15

/adoecimento? E quando pensamos em 

usuários que estejam vinculados a algum tipo de religião que promete a cura aos seus fiéis, 

como as religiões pentecostais e neopentecostais, por exemplo? Como estes usuários em 

específico, constroem seus repertórios interpretativos a respeito da “cura”/adoecimento 

psíquico? Como se dão as relações entre as práticas terapêuticas e as práticas religiosas para 

estes usuários, no cotidiano de um sistema “substitutivo” como o CAPS? Que tipos de 

estratégias discursivas são utilizadas por estes usuários para lidar com esta questão? E que 

implicações estes discursos trazem para o campo da saúde mental? 

                                                           
 

15
Utilizaremos a expressão cura aspiada por entender que é esta a expressão utilizada pelos usuários para falar de 

suas experiências religiosas. Assim, não estamos nos utilizando do arcabouço teórico/epistemológico da 

psiquiatria clássica, que se utilizava desta nomenclatura. Nosso interesse nesta pesquisa não é perceber se existe 

“cura” ou não nos processos de adoecimento psíquico, e sim compreender como esta concepção se constrói 

discursivamente para esses sujeitos. 
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2.2. “A existência terrena como palco da dor e da cura”
16

: um debate envolvendo 

concepções de saúde,
17

 cura e adoecimento 

 

 Algumas discussões nos ajudam a compreender o debate entre os processos de saúde, 

cura e adoecimento, na interface entre os campos da saúde mental e da religião.  

Em um de seus estudos, Minayo (1988)
18

 discute as representações sociais
19

 do 

processo saúde/doença, apontando para uma concepção pluralista, ecológica e holística desse 

processo. Aborda, ainda, uma noção de etiologia com um universo de considerações 

antropológicas e metafísicas que vão além de considerações restritas da biomedicina. Para 

tanto, integra quatro tipos de explicações casuísticas no tocante as representações de 

saúde/doença, sendo eles de ordem natural
20

, socioeconômica
21

, psicossocial
22

 e sobrenatural. 

Destaco essa última como a dimensão que está sob o foco do nosso estudo, devido a 

sua relação com temas da religiosidade. Caracterizada pelo universo dos espíritos e dos seres 

transcendentais (Deus, Santos, Orixás, Espírito dos Mortos) a explicação sobrenatural aparece 

geralmente associada a explicações de caráter psicossocial. De acordo com Minayo (1988, 

p.372) é por acreditar nesse tipo de explicação para o processo de saúde/doença que: 

                                                           
 

16
 Trecho extraído do artigo Saúde-Doença: uma concepção popular da Etiologia (MINAYO, 1988). 

17
 Apesar de nossas preocupações no estudo estarem voltadas aos processos de adoecimento e “cura” para os 

sujeitos da pesquisa, torna-se imprescindível estender as discussões no tocante à saúde, por suas dimensões 

intercambiantes. 
18

 Cabe acrescentar que a pesquisa desenvolvida por Minayo (1988) compreendia a visão etiológica das doenças 

a partir da perspectiva popular, em um grupo específico de famílias e não de grupos religiosos como ressalta 

nossa pesquisa. 
19

 Torna-se importante enfatizar que o estudo em questão não se propõe trabalhar com a perspectiva teórica das 

representações sociais, no entanto, este artigo traz grandes contribuições no tocante à temática abordada. 
20

 Nesta dimensão destaca-se a relação entre os fenômenos da natureza e a saúde, dessa forma elementos naturais 

reforçam a relação tanto com o adoecimento como com a saúde. Como exemplo, Minayo (1988) destaca que 

problemas nervosos e mentais são alguns dos fenômenos para os quais o ciclo lunar é tomado como explicação 

por seus sujeitos de pesquisa. Por outro lado, à relação com o meio ambiente sugere como explicação, fatores de 

saúde e longevidade. 
21

 Relaciona-se às condições materiais de existência, ou seja, salário, moradia, tipo de trabalho, relações sociais, 

funcionamento do sistema de saúde. Esse nível de explicação é caracterizado pelo “nervoso da vida”, a esse 

respeito Minayo (1988), p.368, grifos da autora) esclarece que, “em algumas famílias em estado de miséria 

absoluta, o ‘nervoso da vida’ se apresenta em forma de apatia, deboche e silêncio. As doenças, não são 

explicadas, elas se mostram”. 
22

 Aparece nesta dimensão como elementos explicativos no processo saúde/doença, sentimentos e emoções. 

Segundo Minayo (1988) alguns sentimentos como raiva, inveja, ciúme, tristeza e susto são atribuídos pelo grupo 

pesquisado como prejudiciais à saúde. 
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[...] As pessoas buscam recursos biomédicos e, ao mesmo tempo, 

fazem tratamento espiritual, com orações, banho de descarga, 

penitências, promessas recorrendo à umbanda, ao espiritismo, às 

igrejas cristãs, pois o domínio sobrenatural como explicação 

etiológica requer obrigações e práticas para cura do espírito. 

 

Cirilo e Oliveira Filho (1998)
23

apontam para elaborações discursivas de usuários e 

familiares de um CAPS sobre as causas ou determinantes da doença mental, bem como sobre 

seus sintomas e sinais.   

No tocante a esses últimos, predomina nas descrições o discurso psiquiátrico clássico 

em que o doente mental se vê como um ser incapaz de autonomia, um ser de desrazão, 

caracterizado pelo descontrole e periculosidade, contrariando, então, o discurso reformista. Os 

autores identificaram também explicações para o transtorno mental que em muito se 

aproximam das discussões propostas por Minayo (1988). Assim, na referida pesquisa foram 

destacados cinco fatores determinantes da doença mental para esses sujeitos: biológicos, 

socioeconômicos, psicossociais, psicológicos e sobrenaturais. 

Os fatores biológicos aparecem de forma mais acentuada, marcados através dos 

relatos pela: hereditariedade; pela percepção das mulheres como as mais suscetíveis ao 

sofrimento psíquico, reproduzindo os estereótipos negativos de “histérica”, “pueril”, 

“emocional”, “irracional”; bem como o transtorno mental descrito como um “problema dos 

nervos”, na “cabeça”, no “sistema nervoso”. Esta última concepção também é explicitada 

através de relatos de familiares de outra pesquisa desenvolvida por Villares, Redko e Mari 

(1999), na qual, o transtorno mental também é caracterizado como um problema localizado 

essencialmente na cabeça, acarretando mal funcionamento no cérebro, de tal forma que as 

pessoas não são capazes de suportar os conflitos cotidianos. 

Cirilo e Oliveira Filho (1998, p.323) concluem que “o repertório de termos, 

metáforas, imagens e linhas argumentativas geralmente associado às explicações biológicas 

da loucura é potencialmente reprodutor de tudo o que há de pior no modelo psiquiátrico 

asilar”. Nesta pesquisa também são encontrados relatos que associam a gênese do transtorno 

                                                           
 

23
Cabe mencionar que esta pesquisa foi desenvolvida com usuários e familiares de um Centro de Atenção 

Psicossocial em Campina Grande, instituição na qual coletei parte dos meus dados. 
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mental às explicações de ordem social e econômica. Já na explicação do âmbito psicossocial, 

aparecem como causa da doença mental os afetos desencadeados através de relações 

interpessoais. A casualidade psicológica ocorre através da distinção entre os transtornos 

causados por alguma alteração nos nervos e os transtornos causados por fatores 

eminentemente psicológicos. Já a explicação vinculada ao sobrenatural é relacionada a 

existência de “espíritos que se apossam do indivíduo”.  

Os autores apontam ainda para uma relação entre loucura e fraqueza moral, na medida 

em que os sujeitos “por acreditarem numa causa sobrenatural para a loucura, procuram 

centros religiosos que veem o sofrimento psíquico como uma decorrência do pecado, do 

afastamento do indivíduo em relação a Deus” (CIRILO; OLIVEIRA FILHO, 1998). 

Villares, Redko e Mari (1999) corroboram essa descrição acrescentando que as 

intervenções divinas envolvem nos discursos dos sujeitos, atos culposos ou pecaminosos, 

problemas de criação, moral defeituosa e falta de fé. Este contexto torna-se bastante explorado 

pelas igrejas pentecostais e, principalmente pelas neopentecostais, em que há insistentes e 

poderosas divulgações de explicações religiosas para o sofrimento psíquico.  Para os autores, 

as categorias “problema do nervoso”, “problema na cabeça” e “problema espiritual” 

constituem modelos culturais de doença. Este último é assim descrito nas palavras dos 

autores: 

[...] A dimensão espiritual constitui um sistema de crenças acessório ao 

conhecimento popular e médico da doença, utilizado como recurso para 

preencher as lacunas dos processos inexplicáveis ou incompreensíveis, 

trazendo conforto e resignação frente ao sofrimento enfrentado. As questões 

do espírito ocupam um lugar ambíguo na experiência dos familiares com a 

doença. São ao mesmo tempo responsáveis por ela e uma alternativa para a 

cura que não se alcança através do tratamento médico (p.43). 

 

Outros estudos, imersos no campo da antropologia da saúde, fornecem uma rica 

discussão acerca das práticas de “cura” popular envolvendo a religiosidade, dentre eles 

destacam-se Loyola (1984), Monteiro (1985) e Duarte (1986). 

Em “Médicos e Curandeiros”, Andréia Loyola (1984) desconstrói a concepção do 

modelo biomédico como predominante, acentuando sua constatação de que o sistema médico 

popular desconcerta a lógica da medicina erudita. Assim sendo, as práticas de saúde são 
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dirigidas não só as doenças do corpo, mas também aos males do espírito, o que faz com que 

as pessoas recorram a especialistas espirituais, sem abandonar a medicina tradicional. 

Para Paula Monteiro (1985), as relações de poder entre a ideologia médica 

hegemônica e a visão popular da medicina desestabiliza o modelo da ordem. Segundo a autora 

o discurso da doença elaborado pelas camadas populares se constrói a partir do discurso 

oficial do sistema biomédico, na medida em que a sociedade elege como práticas orientadoras 

a técnica e a ciência. No entanto, esta ordem se desorganiza no momento em que a sociedade 

também é envolvida pelas concepções da medicina popular a partir de tradições familiares e 

grupais.  

Duarte (1986), em seu estudo antropológico, teve como foco analítico a linguagem do 

“nervoso” e sua relação com uma “cultura das classes trabalhadoras urbanas”. Este autor 

lança mão da expressão “perturbações” para falar de metáforas que ele chama de mecânicas e 

orgânicas por serem específicas do grupo.  Prevalece a menção aos “nervos” e ao “nervoso”, 

compreendendo-as como categorias explicativas. Palavras como “encostado”, “obsediado”, 

“desenfluído”, “tomado por espírito, demônio” ou “sob o efeito de quebranto”, “feitiçaria”, 

“mau-olhado” aparecem como mediadoras entre a loucura e a experiência espiritual. 

Santos, Koller e Pereira (2004) acreditam que é a partir do contexto de possibilidade 

de contato com o sobrenatural que as pessoas se dirigem aos templos, principalmente àqueles 

que prometem a solução de seus problemas corriqueiros, como a igreja neopentecostal, por 

exemplo. Segundo estes autores “tais igrejas apresentam-se como um mundo que acolhe e 

protege, oferecendo o que as pessoas procuram na religião: atendimento das necessidades, 

sentido para a vida e controle do presente e do futuro” (p.83). Atrelado a um sistema de saúde 

ineficiente, essas igrejas vêm atuando fortemente no campo da saúde, em especial no campo 

da saúde mental. 

O campo da saúde mental é diretamente atingido, na medida em que os “serviços” 

oferecidos pelas igrejas apelam para objetivos terapêuticos, como as sessões de cura, por 

exemplo. Esse campo torna-se recorrente principalmente para justificar fatos naturais e “não-

controláveis” como a morte e a doença.  

Outro ponto bastante discutido neste espaço são as situações em que os pacientes 

encontram-se “desenganados” pela medicina oficial, quando os sintomas já não 

“desaparecem” através do uso de medicações. Os pastores incorporam noções e estratégias 
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discursivas originadas no campo da saúde mental, como por exemplo, a noção de 

“psicossomática”, para falar de doenças que os médicos não curam.  

Cabe observar duas pesquisas que retratam versões/caminhos contrários quanto à 

busca por tratamentos médicos e religiosos. Uma delas analisa o discurso de clientes que já se 

submeteram a psicoterapia e/ou tratamento psiquiátrico, mas que optaram pela cura em 

terreiros de Umbanda no município de Campina Grande/PB. Este estudo evidenciou que a 

opção pela cura nos terreiros de Umbanda está diretamente relacionada a uma busca pela 

saúde que transcende ao campo da medicina oficial, à medida que os entrevistados se 

consideram curados através de um tratamento espiritual. (MAIA, 2009). 

Os argumentos são evidenciados tanto através da afirmação de que as práticas médicas 

convencionais não davam resultados satisfatórios como da declaração de que os próprios 

médicos sugeriam a busca por um acompanhamento espiritual. Termos utilizados como o de 

“cirurgia espiritual” e a ideia de que os pais ou mães-de-santo salvam vidas também 

legitimam a opção pela cura em terreiros de Umbanda. Dentre os sentidos atribuídos a 

loucura, destaca-se à loucura concebida através do campo sobrenatural, pela utilização do 

termo “loucura espiritual” (MAIA, 2009). 

Outro estudo caracteriza como o entendimento de visões de mundo e projetos de cura 

de diferentes cultos são incorporados no cotidiano de doentes e familiares, adotando 

diferentes estratégias pelas quais as religiões reinterpretam a experiência da doença e 

modificam a maneira pela qual o doente e a comunidade percebem o problema. Para tanto, 

Rabelo (1993) realiza um estudo de caso que relata a importância de cultos religiosos 

enquanto agências terapêuticas entre as classes populares urbanas.  

Rabelo (1993) concorda com Lévi-Strauss no tocante a função que os símbolos 

religiosos assumem para o sujeito e a comunidade. A esse respeito, Lévi-Strauss (1970) 

nomeia a “eficácia da magia” como um processo de cura que não acontece somente a partir do 

doente, mas se estabelece através da percepção coletiva de como ocorre à cura. Assim sendo: 

A eficácia da magia implica na crença da magia, e que esta se apresenta sob 

três aspectos complementares: existe, inicialmente, a crença do doente que 

ele cura, ou da vítima que ele persegue; no poder, do próprio feiticeiro; 

finalmente, a confiança e as exigências da opinião coletiva, que forma a cada 

instante uma espécie de campo de gravitação no seio do qual se define e se 

situam as relações entre o feiticeiro e aqueles que ele enfeitiça (p.184). 
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Nesse sentido, Rabelo (1993) acrescenta que a cura envolve um processo que ele 

chama “negociação” entre os símbolos religiosos e as práticas sociais. Em suas palavras: 

[...] a cura não é o resultado direto de medidas terapêuticas, realizadas ao 

interior do culto, mas uma realidade por vezes bastante frágil que precisa ser 

continuamente negociada e confirmada no cotidiano do doente e dos 

membros de suas redes de cuidado e apoio (p.317).  

 

O caso descrito por Rabelo (1993) revela um percurso terapêutico multifacetado de 

busca pela saúde que vai de serviços psiquiátricos, casas de candomblé, igreja pentecostal a 

centro espírita, resultando em diferentes maneiras de entender e tratar a doença.  A diferença 

entre este estudo e o estudo anterior é que, neste, as terapias religiosas não implicaram no 

abandono do tratamento médico, de forma que os especialistas religiosos concordaram quanto 

à necessidade de tratamento paralelo com médicos. O desfecho do caso culmina com o 

abandono das práticas religiosas e o sucesso do tratamento psiquiátrico. 

 Neste estudo, os “terapeutas” pentecostais orientam seu discurso na condição de 

pecado do doente para a obtenção da cura. Rabelo (1993) identifica cinco fatores que compõe 

os projetos de cura dentro do campo religioso pentecostal: a visão de mundo (visão de mundo 

ordenado, segundo oposição rígida entre bem e mal, entendidos como universos 

descontínuos), a relação com o sobrenatural (o acesso ao poder sagrado se dá através de 

aliança definitiva com os poderes do bem), a relação com o social (surge a partir de propostas 

de satisfação de demandas individuais, através de uma reorientação de comportamento, 

segundo determinados padrões morais), a visão de doença (visão causada pela invasão ou 

intrusão de entidades do mal) e a cura (esta concepção envolve a expulsão pública do mal em 

um ritual que recria a dinâmica de luta). 

É diante da importância atribuída às explicações culturalmente construídas no aspecto 

espiritual/sobrenatural que nos direcionamos a investigar as produções discursivas sobre cura 

e adoecimento de fiéis evangélicos, usuários de serviços de saúde mental (CAPS). 

Contudo, torna-se necessário contextualizar a relação entre a saúde mental e a 

religiosidade no âmbito do referido movimento religioso. Chama-nos a atenção o caráter 

terapêutico encontrado em suas práticas religiosas, sendo a demanda de cura apresentada 

como um dispositivo ou campo de força agenciador de processos ou modos de subjetivação 

de seus seguidores (SOUZA, et al; 2008). Esta característica nos permite analisar as tensões e 
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contradições presentes neste discurso, no que diz respeito às explicações sobre cura e 

adoecimento. 

2.3. Uma nota sobre o movimento religioso pentecostal e suas vertentes: a batalha 

espiritual entre Deus e o Diabo 

 De origem norte-americana, o movimento pentecostal vem se articulando ao longo do 

século XX, alcançando inicialmente as periferias urbanas durante o processo de 

industrialização e urbanização no Brasil. Atualmente este movimento tem “arrastado” pessoas 

de classes médias através de um discurso conversionista, integrador, terapêutico e 

apocalíptico. A promessa de cura é o motivo mais procurado por essas pessoas aos 

“empreendedores” religiosos. A cura passa então a ser enfatizada em detrimento dos discursos 

apocalípticos (BOBSIN, 2003). 

 Mariano (1999) propõe uma tipologia das formações pentecostais a partir de uma 

dinâmica histórico-institucional, distribuindo-as em três vertentes: pentecostalismo clássico, 

deuteropentecostalismo e neopentecostalismo.  

 No contexto brasileiro, Freston (1993, citado por Mariano 1999) divide o movimento 

pentecostal em três ondas, a partir da visão histórico-institucional e da análise da dinâmica 

interna do pentecostalismo brasileiro. A primeira onda, de caráter clássico, surgiu a partir da 

década de 1910 com a chegada das igrejas Congregação Cristã (1910) e Assembléia de Deus 

(1911); a segunda onda surgiu a partir dos anos 50 e início dos anos 60 com as igrejas 

Quadrangular (1951), Brasil para Cristo (1955) e Deus é Amor (1962); a terceira onda é 

caracterizada pelo movimento do neopentecostalismo que começa no final dos anos 70 e 

ganha força nos anos 80. 

 Hortal (1994), citado por Mariano (1999), também utiliza a mesma lógica diferencial 

entre estes grupos, no entanto, ao invés de utilizar-se da metáfora da onda, utiliza a noção de 

geração para denominar os três momentos do pentecostalismo, distribuindo-os em “histórico”, 

“movimento da cura divina
24

” e “pentecostalismo autônomo”. 

                                                           
 

24
 A ênfase na cura divina enfatizada a partir dos anos 50 teve importância significativa no crescimento e 

diversificação institucional do pentecostalismo brasileiro (MARIANO, 1999). 
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 Jacob et al (2003) identifica a dificuldade em se ter uma visão completa do conjunto 

de igrejas pentecostais existentes no Brasil, dado seu grande nível de fracionamento. No 

entanto, classifica e aproxima a porcentagem das seguintes igrejas: 

Igrejas % dos pentecostais 

 

Assembléia de Deus 

Congregação Cristã do Brasil 

Igreja Universal do Reino de Deus 

Evangelho Quadrangular 

Deus é Amor 

Maranata 

O Brasil para Cristo 

Casa da Benção 

Nova Vida 

Comunidade Evangélica 

Comunidade Cristã 

Casa da Oração 

Avivamento Bíblico 

Igreja do Nazareno 

Cadeia da Prece 

 

 

47,47 

14,04 

11,85 

7,44 

4,37 

1,56 

0,99 

0,73 

0,52 

0,44 

0,43 

0,39 

0,33 

0,27 

0,02 

 

Fonte: IBGE 

 

Figura 2: Classificação e porcentagem de Igrejas Pentecostais no Brasil 

 

De acordo com Santos (2006) não há unanimidade entre os teóricos quanto à 

categorização de igrejas nas vertentes pentecostais e neopentecostais. Mariano (2004) por sua 

vez, distribuiu o grupo de igrejas intituladas neopentecostais como: “Nova Vida”, “Universal 

do Reino de Deus”, “Internacional da Graça de Deus”, “Cristo Vive”, “Comunidade 

Evangélica Sara Nossa Terra”, “Comunidade da Graça”, “Renascer em Cristo” e “Igreja 

Nacional do Senhor Jesus Cristo”. Cabe acrescentar que os líderes mais conhecidos e 

popularizados neste movimento são: o bispo Edir Macedo e o missionário R.R. Soares. 

Também conhecido por pentecostalismo autônomo, pentecostalismo místico, o 

neopentecostalismo é uma vertente do movimento evangélico que é considerada bastante 

atuante nas camadas populares. Esse movimento é apontado por alguns autores como um dos 

fenômenos socioculturais mais bem sucedidos dos últimos tempos. Segundo o censo do 

IBGE, de 2000, os evangélicos passaram a representar 15,5% da população (JACOB, et al, 

2003).   
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 Mariano (1999) revela que as igrejas neopentecostais caminham para um processo que 

ele chama de “mundialização”, tendo em vista que essas igrejas se mostram menos sectárias 

em sua relação com o “mundo” do que as igrejas que as precederam. Ele ressalta as 

características mais importantes dessas igrejas:  

 a) a exacerbação da guerra espiritual contra o Diabo, na tentativa de combater os 

problemas que acometem os milhares de fiéis; 

 b) a pregação da Teologia da Prosperidade, tendo como foco crenças relacionadas à 

cura, à prosperidade e à fé; 

 c) a liberalização dos estereotipados usos e costumes, desmistificando a figura do 

“crente” tradicional; 

 d) o empreendedorismo econômico nas igrejas. 

 O neopentecostalismo tem como um de seus principais objetivos prosperar 

materialmente, desvalorizando o discurso teológico que pregava o sofrimento e passando a 

valorizar ideais de consumo, prosperidade e ascensão social. Em contrapartida, continua 

adotando o dualismo deus-diabo em seus processos ritualísticos, com objetivo de vencer o 

diabo para obter saúde e sucessos terrenos (SANTOS, 2006), pois como afirma Mariano 

(1999, p.45) “sem culpas, sem rodeios ou escamoteações, esses crentes estão legitimamente 

interessados em bem viver a vida”. 

 Guareschi (1995) realiza uma pesquisa relevante quanto à contextualização da quarta 

característica apontada por Mariano (1999). Utilizando a expressão “Sem dinheiro não há 

salvação” estuda a representação social do dinheiro entre os neopentecostais. Acrescenta que 

a atividade milagrosa da igreja é entendida pelos seus fiéis com o valor de um serviço, logo se 

torna normal e justificável a sua cobrança. 

Este autor analisa as várias estratégias que os pastores utilizam para arrecadar 

dinheiro, como o dízimo (a prova mais evidente e concreta de pertencimento à igreja); os 

carnês (a prática do dízimo institucionalizada); a distribuição de envelopes (são recolhidos 

após uma semana com a quantia ofertada por escrito, geralmente é distribuído em ocasiões e 

festas especiais); os leilões de ofertas (seguindo a prática dos leilões comerciais, de bens ou 

animais, esta estratégia tem sua diferença na particular satisfação de ajudar a igreja e o 
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prestígio entre os demais membros) e as coletas (uma prática corrente, geralmente realizada 

após os exorcismos, “libertações e curas”) (GUARESCHI, 1995). 

Guareschi (1995) esclarece ainda que estas estratégias constituem-se em práticas 

ideológicas, empregando de forma simbólica a relação de dominação entre pastores e fiéis, 

ocultando assim os verdadeiros problemas sociais. Nas palavras do autor: 

Com suas pregações fortemente ligadas à importância de dar ofertas e 

esmolas, e pela legitimação dessa prática buscada numa interpretação 

fundamentalista da Bíblia e nas representações tradicionais da religiosidade 

popular brasileira, os líderes manipulam os fiéis, acumulando grandes 

somas. Em suas alocuções, eles não estão interessados em enfatizar e 

denunciar os fatores sociais que criam e que mantêm as pessoas pobres e 

oprimidas. Todas as causas da miséria humana estão localizadas no 

‘demônio’ (...) Não se discute, nem se procura saber se há outras possíveis 

causas da miséria humana (p. 220-221). 

 

 Atrelado a esta manipulação ideológica, Guareschi (1995) ainda identifica as práticas 

apelativas ao conteúdo do emocional e afetivo presente nos cultos. Recursos como música, 

dança, gestos, dentre outros compõem estratégias de envolvimento para este público, que são 

tratados como uma massa anônima, pelo seu caráter de multidão. O autor justifica essa 

característica por perceber que: 

[...] Numa multidão, ou em situações massivas, as pessoas não se perguntam 

sobre fatores que as possam tornar mais conscientes do mundo e da realidade 

que as cerca. O que se vê é um constante apelo ao afetivo, multidões batendo 

palmas, levantando-se, sentando, exclamando, gritando (p.221-222)  

 

 Na concepção dos fiéis é após esses momentos de “catarse” e alívio espiritual coletivo 

que se chega aos processos de “cura milagrosa”. 

 Chama-nos a atenção outro estudo sobre Religião, Saúde e Cura entre os 

neopentecostais. Neste, Santos, Koller e Pereira (2004)
25

 atentam para conhecer o significado 

que o fiel atribui às noções de saúde, doença e cura diante do conteúdo vinculado pela Igreja 

Universal do Reino de Deus (IURD). Além de identificar as práticas de saúde vinculadas à 

religião nesta igreja; investigar as influências que a religião exerce na maneira como os fiéis 

                                                           
 

25
Tal pesquisa aproxima-se de um dos objetivos da nossa pesquisa, no entanto, se diferencia em outros pontos 

como a utilização da corrente teórico metodológico da Psicologia Social Discursiva; o público atingindo, uma 

vez que em nossa pesquisa este passa a ser não só o fiel, mas também o usuário de um CAPS; não especificamos 

a IURD, mas outras igrejas, de acordo com o discurso dos participantes, dentre outros. 
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buscam formas de tratamento para as doenças e detectar estratégias de convencimento 

utilizadas pela igreja para inculcação de conteúdos religiosos relacionados à cura. Este estudo 

pretendeu também relatar e analisar criticamente alterações ocorridas no estado de saúde dos 

fiéis após intervenções religiosas, buscando suas concepções sobre tais alterações.   

 Para o desenvolvimento da pesquisa acima referida, os autores participaram dentre 

outras atividades, de sessões de aconselhamento da igreja, além de entrevistas com pastor e 

fiéis. Seus resultados distribuem-se em três temáticas principais: as causas do adoecimento, a 

relação do diabo com a doença e o caminho da cura. 

 A primeira temática é caracterizada pela concepção de doença como uma provação ou 

castigo a ser enfrentado pelo fiel, portanto, a doença implica em uma transgressão de uma lei. 

O não adoecimento retrata o merecimento, proteção e benção. Os autores relatam que, apesar 

de existir uma subdivisão para os fiéis entre doenças materiais e doenças espirituais, estes 

enfatizam o fato de que todas elas apresentam um caráter espiritual coadjuvante (SANTOS; 

KOLLER; PEREIRA, 2004). 

 A segunda temática apropria o diabo como causador da doença, dessa maneira a igreja 

enaltece uma verdadeira batalha espiritual contra o “demônio”. Esta ideia é difundida por 

várias igrejas, dentre elas a IURD que tem como fundador o bispo Edir Macedo, utilizando 

como slogan, “libertação de pessoas endemoniadas”. Termos usados por ele como “guerra 

santa”, “soldados”, “batalha”, “lutas”, “munição”, “perigo”, “resistência”, “castigo”, 

“destruição”, “vitória”, “derrota”, dentre outros, expressam a proximidade da relação com 

uma guerra real. Edir Macedo (apud SANTOS; KOLLER; PEREIRA, 2004, p.87) relata sobre 

as formas em que os demônios se apossam dos sujeitos, assim como dos sintomas dos serem 

endemoniados: 

[...] os demônios se apossam das pessoas das seguintes maneiras: por 

participação direta ou indireta em centros espíritas, hereditariedade, 

trabalhos ou despachos, maldade, envolvimento com pessoas que praticam o 

espiritismo, comidas sacrificadas a ídolos etc. Os endemoniados apresentam 

alguns sintomas, que seriam os dez sinais de possessão: nervosismo, dores 

de cabeça constantes, insônia, medo, desmaios ou ataques, desejo de 

suicídio, doenças cujos médicos não descobrem. 

 

 Dessa forma, qualquer pessoa pode se sentir uma pessoa endemoniada, visto que mais 

cedo ou mais tarde vivenciará um dos sintomas apontados pelo bispo. 
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Dalgalarrondo (2008) exemplifica os fenômenos das curas religiosas 

Quase sempre vinculadas ao combate ao demônio e seus sucedâneos, 

transformados e extraídos da vertente umbandista e espírita, as pombas 

giras, exus e encostos vários, caracterizam as igrejas neopentecostais (...) 

como verdadeiros ‘prontos-socorros espirituais’. De modo geral, tais igrejas 

se propõem a dar conta de ampla gama de sofrimentos, que vão de 

depressão, angústia e desespero pessoais, a alcoolismo e violência dos 

maridos, usos de drogas e envolvimento com criminalidade dos filhos 

adolescentes, chegando até a felicidade conjugal e a prosperidade da família 

(p.122). 

 

 Quanto à terceira temática, Santos, Koller e Pereira (2004) destacam vários rituais que 

este público se utiliza para falar da cura. São as unções, correntes, bênçãos e dízimo. A lógica 

utilizada pelos iurdianos revela ações quase que excludentes à busca pelas práticas da 

medicina oficial, uma vez que, “se o fiel crê que Deus quer salvá-lo, Ele fará isso, mesmo sem 

a ajuda médica” (p.89). Tal revelação está associada muitas vezes à questão do dinheiro, já 

que o tratamento médico torna-se muito dispendioso, o que implica na redução de doações em 

dinheiro que o fiel estabelece com a igreja
26

. O ritual de cura é assim definido pelos autores: 

Configura-se como um ato terapêutico, em que se estabelece um regime a ser 

seguido e se faz um ‘diagnóstico’, ‘uma prescrição’ e um ‘prognóstico’. A 

obtenção da graça da cura está diretamente ligada à subordinação do fiel às 

normas e aos ensinamentos da igreja. Ele deve participar das correntes 

rigorosamente, assim como faz um tratamento médico (p.89).  

 

 A lógica da cura como um ato terapêutico contribui para a discussão da relação de 

poder estabelecida, assim o pastor está para o fiel como o médico está para o paciente. O 

pensamento popular de que “Jesus é o médico dos médicos” sobrevaloriza o poder que o 

pastor assume ao falar em nome de Jesus. 

Santos (2006) também destaca a existência do discurso sobre a cura no espaço 

neopentecostal: 

A ênfase na cura, segundo Mariano (1999), caracteriza-se como 

fundamental para o espantoso crescimento do Pentecostalismo Brasileiro. 

                                                           
 

26
Ao passo que igrejas como a IURD excluem a medicina como forma de tratamento, outras igrejas como a 

Assembleia de Deus, agregam-se ao tratamento médico, entendendo este como mediador entre o Espírito Santo. 
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Os Neopentecostais realizam evangelização de massa através dos meios de 

comunicação tendo como focos discursivos a cura, a prosperidade, o 

exorcismo e o poder da fé. Nesse contexto, pontua-se a enorme estimulação 

da expressividade emocional presente nos cultos e nos meios de 

comunicação (p. 18-19). 

 

Para Mariano (1999), as igrejas passam a funcionar como um lugar de assistência 

espiritual, proporcionando acesso para a cura de todos os males, sejam eles materiais, 

espirituais ou psíquicos, sendo o diabo a causa principal de todos os males.  

 Os estudos de Souza et al (2008) analisam algumas relações entre as transformações 

socioculturais ocorridas na contemporaneidade e a demanda de cura nas igrejas 

neopentecostais. Apontam a demanda de cura como um dispositivo
27

 ou campo de força 

agenciador de processos ou modos de subjetivação e que são operacionalizadas pela vertente 

da fé e da ética, baseadas a partir da Teologia da Prosperidade conforme Mariano (2004) e da 

Teologia do Domínio
28

.  

Assim, crescem cada vez mais instituições no meio neopentecostal de caráter 

terapêutico com práticas propriamente religiosas como oração e doutrinação que oferecem 

“cura” ao sofrimento psíquico, conduzindo uma demanda que é potencializada pela 

experiência da fé, por um lado, e dos imperativos éticos por outro, limitando e moldando as 

condições para o processo de subjetivação do fiel. 

 Souza et al (2008) questionam porque as promessas religiosas de uma vida sem dor e 

sofrimento ganham sustentação à medida em se entende que não existe cura para a condição 

estrutural do desamparo humano. Os autores ressaltam para a existência de um princípio de 

promessa que sustenta em si mesma a impossibilidade de cumprimento, configurando uma 

relação de assujeitamento ao outro como possibilidade de saída do desamparo, pois se o fiel 

não conseguiu a cura ou as “bênçãos” é porque lhe faltou a “fé vitoriosa”. 

Assim, para se tornar pentecostal é preciso ir além da fé, é necessário também 

compartilhar de um sistema simbólico e de uma escala de valores, que invadem desde o 

                                                           
 

27
 O dispositivo de cura é entendido como a realização de uma promessa divina. 

28
 Mariano (1999) descreve esta teologia como um universo de batalhas contra demônios presentes nas vidas dos 

fiéis e na crença de que eles têm a força de promover verdadeiras destruições nas diversas dimensões da 

existência humana. 
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comportamento até o estilo de vida e visão de mundo (SANTOS; KOLLER; PEREIRA, 

2004). 

Portanto, tais considerações nos permitem compreender como se constroem as 

concepções de cura e adoecimento no espaço evangélico. A doença passa então a ser 

correlacionada através de manifestações de realidade sobrenatural conforme apresentado no 

tópico anterior. Assim, “para quem já abraçou a fé pentecostal, a doença é vista como uma 

tentação diabólica permitida por Deus para reconduzir o crente à fé ou trazer de volta pessoas 

desviadas da congregação” (BOBSIN, 2003, p.35).  

Bobsin (2003) classifica uma diferença na etiologia das doenças quando se remete a 

esta concepção entre os pentecostais clássicos e os neo/pós-pentecostais. Para os primeiros, a 

doença é resultado do pecado ou provação para os crentes “desviados”, assim a doença pode 

ser enviada por Deus como provação da fé. Enquanto que, para os neo ou pós-pentecostais, a 

origem da doença aprofunda-se no dualismo entre o bem e o mal, uma vez que grande parte 

das doenças são atribuídas aos demônios que causam males e que, por isso, precisam ser 

exorcizados. De todo modo, tal pensamento nos conduz a entender que “a doença poderia não 

existir” tendo em vista estes argumentos, conforme aponta Ricardo Gondim, um dos líderes 

pentecostal.  

Já a cura é compreendida, segundo Bobsin (2003, p.35), como “decorrência da 

readmissão ao grupo e da obediência ao nomos da congregação” em troca de “extrema 

vigilância do grupo religioso sobre o indivíduo, amarrando-o a grandes teias de significados 

fiados em conjunto”. 

Desse modo, tais concepções tornam-se valiosas em nossa pesquisa, uma vez que se 

pretende compreender como essas se constroem discursivamente de acordo com o contexto da 

saúde mental. 
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[COMPREENDENDO A PSICOLOGIA SOCIAL DISCURSIVA] 
 “Homem vai ao médico.  

Diz que está deprimido.  

Diz que a vida parece dura e cruel.  

Diz que se sente sozinho em um mundo ameaçador 

 onde o que está adiante é vago e incerto.  

O médico diz:  

‘O tratamento é simples.  

O grande palhaço Pagliacci está na cidade esta noite.  

Vá vê-lo. Isso deve animá-lo.’ 

O homem desaba em lágrimas e diz:  

‘Mas doutor, eu sou Pagliacci.’” 

 

(Trecho extraído do filme Watchmen) 
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3. COMPREENDENDO A PSICOLOGIA SOCIAL DISCURSIVA 

 

 Este capítulo tem por objetivo situar o leitor na abordagem da Psicologia Social 

Discursiva - perspectiva teórico-metodológica norteadora deste estudo - proporcionando um 

conhecimento básico sobre suas origens, perspectiva teórica e metodológica, bem como sobre 

seus temas de maior interesse e investigação. O capítulo encontra-se estruturado a partir de 

temas e subtemas que se encaixam no eixo maior, que tem como título “Compreendendo a 

Psicologia Social Discursiva”.  

 Desta forma, segue um mapeamento textual de como foi construído este percurso 

compreensivo dividindo-se em cinco temas centrais dos quais seguirão alguns subtemas. 

Acreditamos que esta forma de apresentação da temática torna-se interessante à medida que 

assume função organizadora, diante de tantas influências teóricas. Possibilitando assim, uma 

melhor apreensão a respeito da temática explorada. 

Iniciaremos as discursões falando sobre o que vem a ser a Psicologia Discursiva (PD), 

destacando seus principais teóricos e concepções. A seguir, abordaremos as diferentes 

abordagens que interagem com o discurso que vai desde estilos de análise de discurso, como 

Análise Conversacional (AC), e a Análise Crítica do Discurso (ACD ou Análise 

Foucaultiana) até contribuições de bases teóricas como a Etnometodologia, Construcionismo 

e Filosofia Analítica para a PD. 

Esta discussão embasará o próximo tema, os princípios teóricos da PD, identificados 

por Potter e Wetherell (1987) sob três aspectos: construção, função e variabilidade. 

Posteriormente serão discutidos os recursos técnicos utilizados nesta pesquisa para se chegar a 

uma compreensão discursiva de seus dados, trata-se da retórica e dos repertórios 

interpretativos empregados nos discursos de nossos entrevistados. Por fim, porém não menos 

importante, serão discutidos as principais questões e debates envolvendo a PD enfatizando 

algumas críticas a essa abordagem, bem como suas possibilidades de desenvolvimento e 

perspectivas futuras. 
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3.1. Sobre a Psicologia Discursiva 

 A PD originou-se de uma vertente específica de análise de discurso desenvolvida na 

Psicologia Social na década de 80. Porém é na década de 90 que a mesma se constrói fora da 

análise de discurso. Por um lado, na tentativa de distinguir-se de outras formas de análise do 

discurso e, por outro, por tentar reestruturar o próprio objeto de estudo da Psicologia 

(POTTER, 2003). 

Dessa forma, essa abordagem se constituiu fundamentalmente a partir da obra 

Discourse and Social Psychology: beyond attitudes and behaviour publicada em 1987 por 

Jonathan Potter e Margaret Wetherell. É tida como pioneira no estudo do discurso em 

Psicologia Social, nela os autores desenvolvem seu principal conceito, o de repertórios 

interpretativos, discutido nas páginas 70 e 71 (POTTER; HEPBURN, 2007).  Vale ressaltar 

que, como afirma Potter (2003), antes da publicação desta obra foi publicado um artigo em 

um jornal de psicologia no ano de 1985 abrindo caminho às próximas publicações. 

Jonathan Potter e Margaret Wetherell assim como outros pesquisadores, Derek 

Edwards, Michael Billig, Sally Wiggins, Alexa Hepburn têm contribuído em estudos que 

enfatizam a natureza retórica do discurso abordando a PD como uma perspectiva e 

enfatizando os fenômenos psicológicos construídos em interação (BILLIG, 1985, 1987, 1991; 

POTTER et al, 1990; POTTER, 1996; WIGGINS; POTTER, 2008; HEPBURN; WIGGINS, 

2005). 

De acordo com Oliveira Filho (2011), os primeiros psicólogos sociais no Brasil a 

trabalhar com as abordagens discursivas na Psicologia Social foram Mary Jane Spink 

juntamente com pesquisadores da PUC-SP, formados em seu grupo de pesquisa (SPINK; 

FREZZA, 1999; MEDRADO, 1999; MENEGON, 1999; PINHEIRO, 1999). 

 Edwards (2004) descreve em linhas gerais que a PD é o estudo de como conceitos 

psicológicos do senso comum são usados no discurso cotidiano. Dessa maneira, a PD realiza 

um exame minucioso de conversas e de textos, buscando descobrir como as “coisas 

psicológicas” são desenvolvidas e manipuladas como parte das ações que o discurso realiza. 

O autor esclarece ainda que  

Normalmente a PD focaliza as descrições de pessoas e eventos em conversas 

e textos e as inferências sobre ambos. Nossa preocupação principal é com a 
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relação entre descrições factuais ou relatos e as características psicológicas 

das pessoas envolvidas, tanto das pessoas descritas quanto das pessoas que 

estão fazendo as descrições. (...) Essa relação íntima entre descrições 

factuais ou históricas e os estados psicológicos de atores e falantes é um 

tema importante e muito frequente do discurso cotidiano (p.185-186). 

 

 Assim sendo, diante do cotidiano utilizamos constantemente material discursivo 

suscetível à análise da PD, como nos diz Edwards (2004), “em qualquer lugar onde nos 

envolvamos em conversas e com textos”. Estas interações envolvem configurações 

particulares, desde famílias, locais de trabalho, escolas, parques, entre outras (WIGGINS; 

POTTER, 2008).  

 O estudo do discurso cotidiano passa a ser então a grande diferença entre a PD e outras 

abordagens em Psicologia, sendo as práticas cotidianas sua inquietação principal. Cabe 

mencionar que a PD não é considerada um tipo de Psicologia como o próprio nome sugere e 

sim uma ciência social (MÉLLO et al, 2007). 

A PD compartilha de uma visão da psicologia como fundamentalmente social, 

relacional e interacional (POTTER; HEPBURN, 2007). Ela não está preocupada em substituir 

o senso comum ou a “psicologia popular” por conceitos ou vocabulários que melhor 

caracterizem o funcionamento das mentes e das pessoas, partindo do pressuposto que a 

“psicologia popular” é errada, ilógica e inconsistente (EDWARDS, 2004).  

 Da mesma forma que a PD não se aplica a processos mentais, comportamentais ou 

eventos neurais no processo de interação, seu estudo está interligado às construções e 

orientações através das quais se produz um sentido de agenciamento ou um processo de 

significação exibido a partir de uma interação em um ambiente particular (WIGGINS; 

POTTER, 2008).  

Portanto, esta abordagem não faz juízo de valor sobre adaptabilidade ou exatidão de 

conceitos utilizados pelas pessoas para descrever situações da sua vida, uma vez que, as 

pessoas se utilizam de tais conceitos para falar de sua realidade, constituindo-se em meios 

reais e empiricamente disponíveis que essas empregam para falar de si.  

Exemplo disso é o conceito de cura utilizado por muitos dos nossos entrevistados para 

falar de suas experiências religiosas, contrariando o discurso hegemônico difundido pelo 
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CAPS, haja vista esta instituição renunciar essa terminologia por acreditar que essa 

experiência é dificilmente encontrada na saúde mental. Assim, a PD aborda a análise de como 

esse tipo de conceito passa a descrever discursivamente ações, eventos do mundo, estados 

mentais e características pessoais que os entrevistados usam no seu dia a dia. Esse exemplo 

nos ajuda a entender ainda outros pontos de discussão da PD quanto à linguagem situada 

dentro de um contexto social e cultural. 

Poderíamos dizer que a PD revoluciona a forma de pensar a psicologia social, 

conservando o estudo de alguns tópicos tradicionais, no entanto repensando-os. Assim, muitos 

conceitos, como o de memória, atribuição causal entre outros são resignificados à luz da PD. 

Nas palavras de Edwards (2004): 

[...] a psicologia cognitiva de “memória” passa a ser a análise de como as 

pessoas falam sobre eventos passados. A psicologia social de “atribuição 

causal” passa a ser o estudo de como as causas e explicações são produzidas 

em relatos de eventos cotidianos. A psicologia da emoção se transforma no 

estudo de como usamos termos emocionais, ou como nos tornamos 

relevantes, etc., no discurso cotidiano (p.186).   

 

 Desse modo, tais conceitos passam a existir a partir de argumentos interligados por 

uma relação com a discursividade social. 

Alguns trabalhos em PD analisam os recursos mobilizados no discurso para 

transformar versões em fatos e que tipos de efeitos este discurso produz nos grupos sociais, 

incluindo áreas mais abrangentes como ideologia, política, interação em contextos 

institucionais, dentre outras. A ideologia, por exemplo, passa a ter sentido a partir de seus 

efeitos discursivos, produzindo, então, construções do mundo social, construções de fatos e 

até visões de mundo. As pesquisas nesse sentido objetivam proporcionar uma melhor 

compreensão de como as organizações sociais são sustentadas através de contradições e de 

construções muitas vezes polêmicas. 

Em um de seus estudos, Auburn (2005), citado por Hepburn e Wiggins (2005) indica 

um tipo de recurso interpretativo utilizado em suas análises. Trata-se da reflexividade 

narrativa que é considerada um dispositivo geralmente existente em uma construção 

discursiva acometida em um tipo de frase em que o sujeito reconhece um engano, por 

exemplo. Nesse sentido, o sujeito em questão é capaz de fazer uma reflexão sobre si. Frases 
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após o reconhecimento, do tipo “eu não percebi isso antes, só percebo agora” são comuns 

nesses casos.  

Gill (1996) também se utiliza de um recurso interpretativo para falar da situação em 

que o narrador em um determinado momento de sua vida tem acesso a uma verdade que passa 

a mudar sua existência. A este acontecimento ele nomeia narrativa de revelação.  

Outro recurso recorrente são os usos de termos diversos que estabelecem ações de 

repetição que, como afirma o historiador oral, Cavallaro (1999), tem no discurso a função de 

produzir um efeito redundante, constituindo-se em um instrumento fundamental de 

intensificação emocional, enfatizando a importância dada pelo sujeito a uma determinada 

questão.  

Desse modo existe uma gama de dispositivos como esses que indicam como as 

“descrições” das coisas, ações e eventos podem indicar inferências psicológicas (EDWARDS; 

POTTER, 1992).  

Os estudos em PD perpassam a lógica de uma psicologia que compreende a mente 

como discursiva, sendo que o discurso representado através da fala e de textos torna-se o 

principal meio para a ação social. Esse enfoque se intensifica na obra A mente discursiva: os 

avanços na ciência cognitiva de Harré e Gillet, reeditada em 1999, na qual a mente 

descaracteriza seu antigo estado de essência e passa a ser constituída a partir de práticas 

discursivas. 

A estreita relação entre as versões de realidade (coisas no mundo, ações, eventos, 

histórias e etc.) e “mente” (coisas “na cabeça”, atitudes, disposições, sentimentos, 

expectativas e etc.) passa a ser um dos pontos de discussão da PD. Assim, as pessoas 

constroem versões tanto da realidade quanto da mente em suas falas e textos orientados a 

ação. Essa relação passa a ser um recurso prático de interação, de modo que as pessoas 

constroem versões do mundo que tem implicações para seus pensamentos e disposições e 

estes passam a ter implicações em ações e eventos no mundo (WIGGINS; POTTER, 2008). 

No entanto, esta caracterização das noções de “interno” e “externo” implica em 

discussões na PD no sentido de “examinar” o relacionamento do discurso entre a mente e a 

realidade. Esta relação se dá no modo de falar dos entrevistados/participantes, a partir de uma 

análise conceitual e empírica e não como teoria psicológica, uma vez que esta abordagem não 
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está preocupada em entender “o funcionamento interno da mente”, pelo contrário, há críticas 

sobre essa posição, conforme já explicitado.  

3.2. Diferentes abordagens que interagem com o discurso 

Antes de enfatizar algumas abordagens que, assim como a PD, interagem com o 

discurso, torna-se importante considerar Discurso e Análise de Discurso (AD) como termos 

que possuem sentidos diferentes diante de suas variações, tradições e práticas. 

 Entendendo o discurso como um campo polissêmico, nos basearemos em uma 

tipologia sintética sugerida por Iñiguez (2005, p.123) que identifica algumas concepções de 

discurso mais recorrentes: 

a) Como enunciado ou conjunto de enunciados efetivamente falados por 

um/a falante. 

b) Como conjunto de enunciados que constroem um objeto. 

c) Como conjunto de enunciados falados em um contexto de interação – 

nesta concepção ressalta-se o poder de ação do discurso sobre outra ou 

outras pessoas, o tipo de contexto (sujeito que fala, momento e espaço, 

história, etc.). 

d) Como conjunto de enunciados em um contexto conversacional (e, 

portanto, normativo). 

e) Como conjunto de restrições que explicam a produção de um conjunto 

de enunciados a partir de uma posição social ou ideológica específica. 

f) Como conjunto de enunciados em que é possível definir as condições de 

sua produção. 

 

 

Outra definição complementar às supracitadas é a descrita por Iñiguez e Antaki (1994, 

p.63) citada por Iñiguez (2005, p.125) a qual entende o discurso como um 

Conjunto de práticas linguísticas que mantêm e promovem certas relações 

sociais. A análise consiste em estudar como estas práticas atuam  no 

presente, mantendo e promovendo essas relações: é trazer à luz o poder da 

linguagem como uma prática constituinte e reguladora. 

 

Além da PD, outras abordagens também estudam o discurso na psicologia social, se 

destacando pelo seu caráter transdisciplinar. É em face da diversidade de tradições e 

concepções que se se tornou comum na psicologia social distinguir os estilos de Análise de 

Discurso (AD). Essa multiplicidade induz em muitas ocasiões ao desentendimento 

principalmente para quem está dando os primeiros passos nestas abordagens (NOGUEIRA, 
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2008). Assim sendo, torna-se interessante discorrer brevemente sobre as concepções mais 

reentrantes para evitar tropeços e incompatibilidade nos momentos de análises. 

Novamente podemos utilizar a metáfora do caleidoscópio para ilustrar as diferentes 

relações que o discurso imprime, como em um caleidoscópio, a cada ângulo: uma figura, uma 

montagem, uma interpretação. Como em um discurso: a cada abordagem, uma nova 

concepção, uma nova forma de entender o que se diz uma eterna relação, por sinal plástica, de 

montagem e desmontagem de palavras. 

Iñiguez (2005), por exemplo, aponta para as diferentes tradições em AD, 

especificando além da PD, as concepções da Teoria dos Atos de Fala, a Etnografia da 

Comunicação, a Pragmática, a Análise Conversacional, a Análise da Variação e a Análise 

Crítica do Discurso como abordagens do discurso. 

Outros autores preferem distinguir as diferentes análises direcionadas ao discurso 

falando de versões dark e light (DANZINGER, 1997) ou ainda no campo do micro e macro 

(BURR, 2003). Tais versões light e micro das relações têm a ver com uma perspectiva mais 

detalhista do discurso, já as versões dark e macro estão atrelados aos aspectos não 

discursivos, implicados em questões de poder e estruturas sociais. 

Edwards (2004) menciona o uso de concepções principais na AD em psicologia social, 

sendo a PD uma delas, assim como a Análise Conversacional (AC), e a Análise Crítica do 

Discurso (ACD ou Análise Foucaultiana). Nogueira (2008) especifica cada uma delas 

atribuindo-lhes características. Seguiremos as concepções deste último na descrição de tais 

abordagens. 

3.2.1. Análise Conversacional (AC) 

 AC concentra sua atividade no uso da linguagem mais do que na própria linguagem 

em si, por esse motivo é que as interações, ou melhor, as conversações estão no interesse 

primordial desta abordagem (NOGUEIRA, 2008).  

Wooffitt (2005) explica que o processo interacional na AC se produz através de 

perguntas e respostas que possivelmente em algum trecho desta interação já se espere 

determinado tipo de resposta. Isso resulta em uma estrutura discursiva própria. 
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A linguagem é entendida neste campo como um processo, no qual se pretende 

investigar o aberto e o silenciado nas interações. Os personagens não são considerados 

“agentes livres” ou isolados na atribuição ou decodificação do significado, uma vez que os 

significados são modelados pelas pessoas envolvidas no discurso, produzindo então, padrões 

no uso da linguagem. O significado passa então a ser construído no decorrer da interação e 

sendo por isso constrangido pelo contexto interativo (NOGUEIRA, 2008).  

Nesse sentido, os analistas conversacionais se utilizam de uma perspectiva pragmática 

(GERGEN, 2007) da linguagem, se opondo à ideia de que exista um significado “atrás” ou 

implícito ao discurso. Para eles, o discurso deve ser analisado tal como nos aparece. De 

acordo com Pinto (2011), o que ocorre é que devemos analisar tais extratos considerando 

aquela expressão particular e os efeitos em um determinado trecho da fala, certos de que as 

palavras ditas pelos falantes não são escolhidas aleatoriamente, assim, o falante escolhe as 

palavras certas na tentativa de produzir um determinado efeito.   

3.2.2. Análise Crítica do Discurso (ACD ou Análise Foucaultiana) 

 Esse tipo de análise é considerado por Burr (2003) como sendo uma versão macro do 

discurso pelo seu envolvimento com contextos mais amplos, associados a questões societais e 

culturais. A abordagem em questão teve e tem influência de um grupo de autores ingleses 

como Ian Parker, Norman Fairclough, Carla Willig dentre outros. Estes autores enfatizaram a 

relação da linguagem com a subjetividade e suas implicações na investigação psicológica. 

Sendo fortemente influenciados por ideias pós-estruturalistas, especificamente com os 

trabalhos de Michel Foucault (essencialmente nas relações entre poder/saber e conhecimento) 

assim como pelos trabalhos de Van Dick (2005), provenientes da Teoria Crítica.  

 A ACD preocupa-se com o papel da linguagem na constituição da vida social e 

psicológica, bem como com o papel do discurso nos processos sociais de legitimação e poder. 

Seu interesse pela linguagem vai além de contextos imediatos relacionando-se com questões 

envolvendo o discurso, a subjetividade (a forma como as pessoas pensam ou sentem), práticas 

(o que as pessoas podem fazer) e condições materiais dentro das quais ocorrem experiências 

interativas. 

 Iñiguez (2005) compreende esta corrente a partir de três dimensões do discurso: 

enquanto texto (seja ele oral ou escrito), como prática discursiva e como 
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constituinte/constituído por instituições. Este autor esclarece que na visão Foucaultiana o 

discurso é algo mais que a fala ou que um conjunto de enunciados, já que, ele se constitui 

enquanto prática. E em sendo uma prática, constrói condições para sua produção. 

 Nogueira (2008, p. 240) considera os discursos na abordagem da ACD como 

[...] sendo meios fluidos em mudança nos quais os significados são criados e 

contestados. O ‘usador’ da linguagem não é um comunicador separado, e 

auto-suficiente que manda e recebe informação, pelo contrário está sempre 

localizado, imerso no meio e lutando para ter a sua posição social ou cultural 

tomada em atenção.  

  Este tipo de análise está intrinsecamente preocupada com os discursos coletivos, em 

como eles lidam com os recursos sociais e culturais, como se dá o seu desdobramento e para 

que eles servem.  

Nesse sentido, Nogueira (2008) ressalva uma crítica a PD quando esta restringe sua 

preocupação prioritária à comunicação interpessoal. Enquanto que a ACD vai além de 

contextos imediatos nas interações. A esse respeito acreditamos que tal crítica parece 

superficial e restritiva, à medida que a PD expande sua análise para os usos e efeitos que o 

discurso imprime nos sujeitos promovendo uma análise micro assim como uma análise macro 

da situação envolvida pelos participantes. 

Autores como Potter, Wetherell e outros aqui citados evidenciam a importância de 

algumas perspectivas teóricas que contribuíram na construção da PD e que, portanto, 

interagem com o discurso, chamando atenção para a Etnometodologia, o Construcionismo e a 

Filosofia Analítica. A seguir, abordaremos de forma breve a ideia principal e os conceitos 

teóricos utilizados por estas perspectivas. Cabe ressaltar que é a partir destas discussões que 

se chega à elaboração e justificação de quatro tópicos centrais para a PD: a função, a 

construção, a variabilidade e a retórica (POTTER; WETHERELL, 1987). 

 

3.2.3. Etnometodologia (ETN) 

 

 Iñiguez (2005, p.115) define os interesses da Etnometodologia “pelos métodos que 

os/as participantes em uma situação social de interação utilizam para interpretar e atuar no 

interior dos mundos sociais que eles/as mesmo/as constroem em suas práticas”.  Assim, a 



       
59 

 

ETN está interessada em saber como utilizamos a linguagem e, desse modo, como atribuímos 

sentido as palavras. 

 

A análise da conversação apresentada acima pode ser considerada como um desses 

métodos. A AC estuda a ordem, a desordem e a organização da ação social produzida pelos 

participantes em conversações. Estas duas abordagens estão acopladas diante da relação 

intrínseca entre elas, atrelado ao fato de que a origem da análise da conversação está nos 

enfoques da Etnometodologia que enaltece Garfinkel como o seu criador através da obra 

Studies in Ethnomethodology editada em 1967. 

 

Desse modo, os etnomedologistas acreditam que, assim como os pesquisadores 

sociais, as pessoas em geral também procuram compreender o que está acontecendo a sua 

volta e é a partir dessa compreensão que elas utilizam determinado comportamento para as 

situações imediatas do cotidiano. Esta questão leva os etnomedologistas a constituir o seu 

princípio básico: todos nós (sociedade) somos sociológ@s na prática.  

 

A ETN explora quatro conceitos básicos: o de competência, indexabilidade, 

reflexividade (reflexivity) e explicabilidade (accountability). A noção de competência está 

atrelada à noção de associação (membership), referindo-se à associação não a um grupo ou 

coletividade, mas ao uso da linguagem natural, ou seja, à gestão e ao uso da linguagem. Nas 

palavras de Iñiguez (2005, p.81), uma associação é uma competência, sobretudo no uso da 

linguagem comum, entendida não só como palavras, mas também como contexto das normas 

e regras que configuram a ação social.  

 

O conceito de indexabilidade está relacionado com o fato de que qualquer enunciação 

perpassa por um determinado contexto, o que faz com que cada palavra tenha um significado 

específico. A esse respeito Iñiguez (2005, p.82) explica que: 

 

[...] Compreender uma palavra ou frase implica sempre uma ‘análise’ da 

situação que vai mais além da informação efetivamente dada em um 

momento concreto. Uma palavra ou uma oração, portanto, não expressa 

plenamente ‘o significado’; ela adquire esse significado plenamente no 

cenário concreto de sua produção. Esse contexto de enunciação, além disso, 

se estende a elementos que ultrapassam a situação imediata, como podem ser 

os intercâmbios linguísticos prévios, a relação que os/as interlocutores/as 

mantêm entre si ou a própria história de cada um/a deles/as. 
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Essa noção aplica-se à ideia de que toda linguagem natural é indexada, uma vez que o 

seu significado é dependente de seu contexto de produção.  

 

Fazendo um gancho paralelo a esta discussão, poderíamos enfatizar outra base teórica 

que também influencia, em menor proporção, a perspectiva discursiva como a PD trata-se da 

Semiologia. Esta abordagem se debruça no aspecto da linguística estrutural de um discurso. É 

referenciada pela Teoria do Signo Linguístico de Ferdinand Saussure (1916) através da noção 

de arbitrariedade do signo linguístico, sendo que para ele não existe uma relação necessária 

entre significante e significado, em sua concepção, o significado se constrói a partir de um 

sistema de oposições e diferenças (GARAY; IÑIGUEZ; MARTÍNEZ, 2005). 

 

Para Saussure (2006) a Semiologia está nos enfoques da Psicologia Social que estuda 

em que consistem os signos e que leis os regem em suas palavras, ou seja, uma ciência que 

estuda a “vida” dos signos no seio da “vida” social.  

 

O conceito de reflexividade está interligado com a forma como uma situação é descrita 

e construída. Assim, ao passo que descrevemos uma situação estamos também a construindo. 

É válido ressaltar que a reflexividade não deve ter o mesmo sentido que reflexão, no sentido 

de tomar consciência de algo, uma vez que possuem compreensões diferentes. 

 

Potter (1998) corrobora este conceito quando discute que as descrições que as pessoas 

fazem do seu mundo e de si não são entendidas meramente como descrições, pois vêm 

acompanhadas de sentidos e significados para os falantes. Assim elas não se limitam apenas a 

representar o mundo, mas a construí-lo. 

 

O mundo, as pessoas, as situações podem ser explicáveis por qualquer pessoa porque 

são acessíveis, à medida que, descrevemos, entendemos e contamos sobre. Esta premissa 

qualifica o quarto conceito da ETN – a explicabilidade (accountability). É exatamente pela 

propriedade construtiva impostas por práticas que podemos construir realidades. Tais práticas 

ganham o caráter de inacabado, contínuo e contingente.  
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3.2.4. Construcionismo 

 

O Construcionismo é uma perspectiva que se opõe às vertentes representacionistas e 

ajuda a delinear novas formas de investigação a partir de um ponto de vista pragmático da 

linguagem (MÉLLO et al, 2007). Parte do pressuposto de que noções como as de sujeito, 

objeto, indivíduo, dentre outras são construções sociais, historicamente contingentes.  

 

Dedica-se, então, ao questionamento do que é tido como óbvio e natural e aos 

acontecimentos construídos coletivamente circunscritos por contextos e versões. Além de 

provocar questões naturalizadas ao longo do tempo, o movimento também se volta para si 

através de suas próprias críticas. Gergen (2007); Ibánez (1994); Iñiguez (2005) e Spink (2004) 

caracterizam-no não como uma teoria e sim como uma postura crítica diante do mundo. 

 

É entendido também como um campo de tensões, tendo em vista os diferentes 

posicionamentos epistemológicos, muitas vezes distintos e até contraditórios (RASERA, 

GUANAES, JAPUR, 2004). Há um consenso entre os pesquisadores em compreendê-lo como 

um movimento, em se tratando de um processo que envolve mudanças e deslocamentos, 

animação, agitação e vivacidade (MÉLLO et al; 2007). Tal movimento tem a Psicologia como 

um de seus principais temas, no entanto esse não é o seu foco principal. 

 

Iñiguez (2005) aponta alguns princípios de uma postura coerente com essa perspectiva, 

para tanto destaca:  

 

 Uma postura antiessencialista. Tal posicionamento presume que as pessoas e o mundo 

são construídos a partir de práticas sociais e não de uma determinação natural; 

 Exercício contínuo de questionamentos de verdades. Esse pressuposto não propõe que 

se viva em um mundo sem verdades, mas que esta passe a ser compreendida como uma 

versão, específica, negociada, construída e relevante coletivamente em prol de alguma 

finalidade. Richard Rorty é um filósofo norte-americano que desenvolve profundamente esse 

pensamento. 

 Caráter histórico do conhecimento. Esta característica tem a função de questionar a 

objetividade dos saberes passando estes a se configurarem historicamente e não mais 

naturalmente; 
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 Linguagem como condição de possibilidade para a construção da realidade. A 

linguagem passa a ser uma prática que produz efeitos. É, sobretudo, neste aspecto que 

estamos interessados quando nos perguntamos: que tipo de efeito este discurso produz? 

 

Potter (1996) enumera três características importantes em estudos com uma 

perspectiva construcionista, incluindo nestes estudos os trabalhos desenvolvidos com a PD: 1) 

oposição ao tipo de ciência que considera a realidade desvinculada das práticas discursivas; 2) 

oposição a trabalhos que consideram mente e ações aleatórias às formas culturais específicas e 

3) estudos que consideram o discurso como meio para organização da vida social.  

 

É exatamente através da ênfase nas práticas discursivas que relacionamos o 

movimento construcionista e a PD, à medida que ambos têm um interesse em comum, a 

produção de sentidos nas práticas cotidianas. Autores da PD como Potter e Hepburn (2007) 

identificam o termo Construcionismo Discursivo para falar do discurso enquanto ação. Essa 

terminologia acaba por caracterizar uma relação de proximidade entre estas perspectivas. 

3.2.5. Filosofia Analítica 

Potter (1996) enaltece dois grandes teóricos que contribuíram com o enfoque da 

linguagem em uso para a Filosofia Analítica: Ludwig Wittgenstein com a obra Investigações 

Filosóficas (1979) e John Austin com a obra How to do things with words (1962).  

Um dos conceitos utilizados por Wittgenstein foi o de jogos de linguagem, no qual a 

linguagem assume a metáfora de um jogo, ou melhor, de diferentes jogos através dos quais os 

sujeitos empregam as palavras em situações distintas com diferentes objetivos e regras. Outro 

conceito utilizado por ele foi o de descrições. Para Wittgenstein, ao descrevermos algo não 

estamos apenas empregando palavras, mais do que isso, estamos empregando atos ou 

performances para falar de algo.  

 Wittgenstein utilizou a metáfora da caixa de ferramentas como uma visão alternativa 

para explicar a linguagem. De acordo com o seu pensamento, a linguagem é como uma caixa 

de ferramentas que possui vários instrumentos como prego, martelo, cola, régua, etc. com 

uma grande variabilidade de funções. Assim também são as palavras, tão diversas quanto as 

funções de objetos pertencentes a uma caixa de ferramentas. As palavras são, portanto, 

marcadas pela diversidade e funcionalidade.  
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No livro Quando dizer é fazer: palavras e ação de 1990, Austin caracteriza a teoria 

dos Atos de Fala como a capacidade da linguagem de fazer coisas ou criar estados de coisas.  

É válido ressaltar que o importante para Austin “não é o que o enunciado ou as 

palavras significam, mas as circunstâncias de sua enunciação, a “força” que ela tem e o 

“efeito” que ela provoca” (OTTONI, 1998, p.91). Ainda nesse sentido cabe acrescentar que: 

[...] Sua proposta é que, no processo de significação, o fundamental não é 

nem a conexão do significante com o significado, nem a maneira pela qual 

se elabora o significado. A questão não é nem como se reproduz o sinal, nem 

como se codifica, nem como se decodifica problemas que estão presentes em 

todos os debates típicos da linguística tradicional. Segundo Austin, o 

importante é como se fala. 

 A relação entre significado/efeito discursivo torna-se imprescindível em nossa 

pesquisa, haja vista nosso objetivo central, analisar os sentidos e significados utilizados pelos 

nossos entrevistados para falar de suas vivências de “cura” e de adoecimento. 

Para fundamentar sua teoria, Austin (1990) estabeleceu inicialmente uma 

diferenciação entre expressões que ele chamou constativas e performativas. A primeira se 

refere às expressões que descrevem o mundo e que podem ser avaliadas em termos de verdade 

ou falsidade. Já a segunda não se restringe à mera descrição ao falar ela realiza algo, já que 

sua expressão se consuma na ação.  Estas por sua vez, não são avaliadas em verdadeiras ou 

falsas, mas em mais ou menos sucedidas, ou como prefere Austin (1990) felizes ou infelizes.  

Posteriormente, Austin (1990) recorre à diferenciação entre as expressões constativas 

e performativas salientando que todas as sentenças são simultaneamente constativas e 

performativas, à medida que as sentenças tanto realizam ações quanto descrevem coisas.  

Ainda em sua teoria Austin (1990) introduziu três conceitos simultâneos e 

interdependentes: performativo, ilocucionário e ato de fala. Os atos de fala se subdividem em: 

ato locucionário (ato que dá significação no sentido tradicional), ato ilocucionário (ato de 

realizar uma ação através de um enunciado) e ato perlocucionário (ato que produz efeito sobre 

o interlocutor).  

O conceito de performativo é tido como fenômeno organizador /centralizador e o 

ilocucionário como um desdobramento do primeiro, o ato de falar algo a ser desvendado. Para 
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tornar performativo um enunciado geralmente são utilizados alguns elementos como a 

entonação, o gesto, o contexto em que as palavras são pronunciadas. (OTTONI, 1998).   

Dessa maneira, podemos dizer que a linguagem tanto para Wittgenstein quanto para 

Austin não tem a função central de descrever o mundo, ela se constitui enquanto um meio 

orientado a ação (POTTER, 1998). 

De acordo com Iñiguez (2005, p.51) esta teoria “prevê na ‘fala’ uma ação equivalente 

a qualquer outra. Ou seja, ela é como uma ‘manobra’ capaz de ‘fazer coisas’”. Este autor 

esclarece ainda que sem as contribuições de Austin estaríamos ainda com uma visão 

representacional e simplista da linguagem. Outra abordagem alternativa que em muito 

contribuiu para criticar e refazer esta visão da linguagem foi o movimento que se denominou 

giro linguístico. 

O giro linguístico traz contribuições no questionamento de conceitos clássicos e 

surgimento de novos conceitos sobre a natureza do conhecimento, seja ele científico ou do 

senso comum. É a partir de um famoso trabalho de Rorty (1979) que surge o nome deste 

movimento.  Há um equívoco quando se pensa o giro linguístico relacionado a um mero 

interesse pela linguagem nas ciências sociais e humanas. A esse respeito Iñiguez (2005, p.55) 

esclarece que: 

[...] O giro linguístico é particularmente interessante não porque proponha 

que a linguagem é importante, nem porque sugira que a maior parte das 

ações humanas são linguísticas ou, como diria Wittgenstein, porque tudo é 

linguagem. Não é por tudo isso que ele se torna importante. Sua relevância 

reside no fato de que contrapõe a linguagem cotidiana (ou seja, o que nós 

dizemos quando falamos) à linguagem científica especializada e formal, 

suscitando a pergunta sobre se é ou não necessário elaborar uma linguagem 

própria, capaz de explicar como é o mundo. 

 

 Assim, a expressão giro linguístico reflete realmente um giro no sentido de apontar 

para uma mudança radical na forma de questionar se a linguagem cotidiana é suficiente para 

explicar o mundo. 

Edwards (2004) aponta que a importância desse ramo da filosofia para a PD está na 

maneira como descobrimos os significados das palavras, não através de um exame de coisas a 

que elas se referem, mas como são usadas. Dessa maneira, ao analisarmos os efeitos 
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discursivos das palavras “cura” e “adoecimento”, por exemplo, não iniciamos nossa 

investigação preocupados em saber o que realmente é “cura” e “adoecimento”, mas como 

estes termos são utilizados no discurso cotidiano dos nossos participantes. 

3.3. Princípios teóricos da PD 

As diferentes abordagens citadas acima se constituem como um fio condutor para as 

demais discussões travadas neste tópico. Diante disso, a escolha por descrever inicialmente 

tais abordagens não foi arbitrária, ela possibilita coerência às explanações a seguir. É por esse 

motivo que recorrentemente no percurso do texto se sugere um retorno a páginas anteriores 

e/ou posteriores na finalidade de complementação das discussões. Destaco ainda que este não 

é o único fio condutor possível e que outras abordagens poderiam ser incluídas neste espaço, 

no entanto foi este o recorte que fez sentido para mim em minha construção textual. 

Dentre os princípios teóricos da PD, destacam-se o interesse em como as pessoas 

constroem a “realidade”, bem como a função que a linguagem assume nessas construções. É 

pensando nesta questão que se desdobram três temas básicos que norteiam esta perspectiva: a 

orientação funcional da linguagem; a construção e a variabilidade (POTTER et al; 1990). 

 Assim, a PD se constitui a partir destes três núcleos de observações sobre a natureza 

retórica do discurso (POTTER; EDWARDS, 2001). Há quem acrescente a própria retórica 

como um quarto ponto central às discursões.  

3.3.1. Construção: uma fábrica de credibilidade de versões 

 As pessoas utilizam a linguagem para construir versões de si e do mundo social, 

tornam-se uma espécie de fábrica, que constroem discursos e estes por sua vez tornam-se 

factuais ou dão credibilidade a suas versões intimamente compartilhadas. A lógica da fábrica 

é a de construir edifícios de discursos, ao mesmo tempo em que são bombardeados e 

desafiados são aceitos e consultados.  Há quem os compre, há quem os destrua e há ainda 

quem os reconstrua. É uma eterna construção e desconstrução de palavras. 

 Para nos ajudar a pensar o caráter de construção da linguagem nos apoiaremos na 

perspectiva do Construcionismo explicitado anteriormente das páginas 59 a 61. Outros pontos 

teóricos que subsidiem nossa discussão em torno do conceito de construção é a Análise 
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Conversacional, discutida na página 55 e 56, bem como o conceito de jogos de linguagem, 

inseridos por Wittgenstein e discutidos na página 61.  

O termo construção diz respeito ao fato de que nossa relação com o mundo não é 

direta, tal relação se dá por intermédio de construções e convenções discursivas.  

 De acordo com Potter e Wetherell (1987) o termo construção é pertinente por três 

motivos. Primeiro porque o discurso é construído a partir de uma variedade de recursos 

linguísticos pré-existentes com características próprias, disponíveis na cultura; segundo 

porque a construção implica em um processo ativo de seleção de interesses devido à 

variabilidade de recursos linguísticos existentes e, terceiro, porque a noção de construção 

enfatiza que o discurso está orientado para a ação e que produz consequências práticas.  

 Desse modo, o discurso é ao mesmo tempo construído e construtivo. É construído na 

medida em que é composto por blocos de construção linguística: palavras, categorias, 

expressões idiomáticas, repertórios e assim por diante.  E construtivo pela forma como esses 

blocos são organizados tendo por objetivo manter e estabilizar versões. Nesse sentido, as 

versões sobre o mundo são produtos de versões de si (WIGGINS; POTTER, 2008). 

Para entender o discurso é importante examiná-lo como ele acontece, ligado ao seu 

contexto situacional e à função que ele imprime na linguagem. 

3.3.2. Função 

 Potter et. al (1990) enfoca algumas tradições teóricas que fundamentam a ideia 

funcional da linguagem considerando-a um meio aplicado à ação, dentre estas tradições 

destacam-se: Filosofia Analítica, Teoria dos Atos de Fala, Análise da Conversação e a 

Etnometodologia, especificamente no conceito de reflexividade.  

 Chamaremos a atenção neste ponto para o caráter performativo da linguagem, levando 

em consideração que as tradições teóricas supracitadas já foram descritas no ponto 3.2. O 

caráter performativo da linguagem tem sua importância para a discussão à medida que se 

torna um dos principais componentes da análise discursiva. 

A noção de performatividade da linguagem é construída tomando como base a noção 

de que a linguagem constrói versões de mundo produzindo, portanto, realidades. Dessa 
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maneira, as pessoas utilizam sua fala para fazer coisas, seja da ordem ao pedido, da persuasão 

a acusação (POTTER; WETHERELL, 1987; WIGGINS; POTTER, 2008). 

Para compreender este caráter da linguagem é importante realizar uma diferenciação 

entre performance e performatividade. Performance está atrelada à identidade sendo 

considerada um dispositivo de controle. Já a noção de performatividade está ligada à 

possibilidade de negociação. O caráter de negociação implica em uma disputa não só 

semântica, mas também de papéis sociais e poder pragmático ao passo que quando pensamos 

em negociação estamos nos referindo a uma disputa sobre o nosso direito de influir ou ser 

influenciado pelo outro. 

Nas palavras de Aguilar (2004), performance é uma forma de legitimação, afirmação e 

construção de uma identidade. Em sendo assim constitui-se em um instrumento político a 

serviço de um grupo de pessoas que assumem esta condição. Já a noção de performatividade 

se associa à dimensão do fenômeno linguístico enquanto uma rede de sentidos interligados 

com a forma que construímos nossa realidade subjetiva.  

Poderíamos então nos perguntar: quais seriam os recursos e/ou condições contextuais 

determinantes que convertem um ato de fala em performativo? Aguilar (2004) aponta alguns 

pontos pertinentes de reflexão.  

Um deles está relacionado à quando um ato material não se pode realizar se não for 

substituído por um ato de fala, por exemplo: quando o juiz diz a seguinte sentença: “Eu te 

condeno cadeia perpétua”. Este enunciado tem o caráter de ato de fala, uma vez que é a partir 

desta nomeação que o ato se faz, caso contrário está impossibilitado de existir, ou seja, ao 

falar “Eu te condeno cadeia perpétua” o juiz executa o ato de condenar mediante o 

procedimento de sua enunciação.  

Outra condição para que um ato de fala se torne performativo está na necessidade de 

um reforço linguístico quando, por exemplo, um gesto que se executa tenha caráter ambíguo, 

nesse caso, o gesto precisa ser reforçado ou substituído por uma ação linguística para se tornar 

performático. 

Por outro lado, não há verbos inocentes do caráter performativo, uma vez que toda 

expressão é apoderada de uma dimensão performativa. Aguilar (2004, p.2) aproxima a ideia 

de que “o performativo não é um fenômeno aleatório e secundário na interação linguística, se 
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não um componente essencial do processo de enunciação e imprescindível para poder 

compreender qualquer enunciado”. 

Ainda nesta linha de pensamento, Aguilar (2004) acrescenta que para interpretar uma 

expressão não basta a sua decodificação, é preciso também captar a intenção do enunciador 

para perceber o implícito. Limitar-se a decodificação seria restringir-se ao conteúdo 

proposicional de um enunciado ou reduzir as determinações pragmáticas da enunciação. 

O discurso não funciona no modo de um sistema mecânico de pesos e medidas, nem 

na forma de um livro de gramática linguística com regras formais. Portanto, sua análise não 

deve ser entendida como uma simples forma de categorização da fala, uma vez que ela só 

pode ser reconhecida a partir do contexto. É desse modo que entendemos o discurso como 

situado (POTTER; HEPBURN, 2007).  

3.3.3. Variabilidade  

 Outro ponto a ser destacado é a variabilidade com que ocorrem as funções e as 

construções da linguagem. Levando-se em conta que o discurso é construído e orientado para 

a ação, é pertinente observar que coexistam diferentes tipos de atividades produzindo 

diferentes tipos de discursos.  

 Estes se encontram situados dentro de um ambiente específico, particular, em que as 

palavras são entendidas de acordo com o que vem antes e depois dela. Nesse sentido, o foco 

passa a ser as variáveis formas que as palavras são ditas e como são ditas, seja por meio de 

uma justificativa, uma entonação entre outras (WIGGINS; POTTER, 2008). 

 Portanto, dizemos que o discurso situa-se retoricamente, no sentido que as construções 

podem ser orientadas para combater as alternativas correspondentes. 

 Além de situado, Potter (2008) descreve outros elementos que indicam a variabilidade 

do discurso em suas interações cotidianas. Os fenômenos psicológicos são considerados 

também práticos, responsáveis, personificados e expostos. O autor justifica o uso destes 

termos da seguinte forma: 

 Práticos à medida que os objetos psicológicos materiais e/ou sociais quando descritos 

podem ser estudados considerando a forma em que são invocados. 
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 Assumem a característica de responsáveis em primeiro e segundo nível. Primeiro 

porque existe a construção de agência e responsabilidade do falante nos eventos reportados. E 

segundo porque existe a construção por parte do falante de sua própria agência e 

responsabilidade. 

 O enfoque da personificação na PD vai além da análise de construções situadas no 

corpo, de descobertas da fala, de análises de vídeos em interações. Assim, a PD se afasta do 

que superficialmente seria um estudo direto da personificação. 

 Rejeitando o dualismo da psicologia tradicional com a relação mente (interno) e 

realidade (externo) a PD considera a psicologia como algo exposto na fala e interação. 

 

 Para explicar a variabilidade no discurso podemos pensar nas descrições que as 

pessoas constroem dos outros nas brincadeiras de “amigo secreto” em confraternizações de 

final de ano. Para descrever o colega, por exemplo, são utilizadas várias características 

pessoais, as quais irão identificar o amigo, aproximando-o ou distanciando-o de suas 

características reais na tentativa de facilitar ou dificultar a identificação desta pessoa pelos 

outros que participam da brincadeira. Outro exemplo que poderíamos ilustrar são as 

descrições que as pessoas fazem de si ao responder a questão “Quem sou eu?” em um site de 

relacionamentos como o Orkut. Se fôssemos realizar uma pesquisa nesse sentido 

perceberíamos a grande variabilidade dos discursos textuais ali presentes. 

 Esses exemplos nos ajudam a pensar que dependendo da variação da função discursiva 

podemos descrever as coisas, eventos, ações de diferentes maneiras possibilitando versões de 

seus mundos sociais (WETHERELL; POTTER, 1996).   

3.4. Recursos técnicos  

 Dentre os recursos técnicos que movimentam a Psicologia Discursiva e a Análise de 

Discurso como instrumentos de investigação, destacamos nesta pesquisa, a retórica e os 

repertórios interpretativos (GARAY; IÑIGUEZ; MARTÍNEZ, 2005).  

3.4.1. Retórica  

Apesar de a retórica ser considerada um princípio teórico da PD assim como a função, 

construção e variação, optamos por descrevê-la como um recurso técnico que será utilizado 

em nossas análises, sem, contudo desconsiderá-la como um princípio teórico para a PD. 
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 Para iniciarmos nossa discussão a respeito da retórica, sugiro que voltemos ao início 

do capítulo, especificamente no seu trecho de abertura, o qual elucida uma conversa entre um 

médico e um paciente, ou se preferir, um médico e um palhaço. O fato para que quero chamar 

atenção é na forma em que os argumentos são utilizados pelos sujeitos da conversa para tornar 

o seu argumento verídico e sustentável. Note que o argumento proposto pelo médico se desfaz 

à medida que o paciente se coloca enquanto o palhaço a quem o médico se referia. É 

exatamente sobre essa construção e desconstrução de palavras e compreensões, mecanismo o 

qual chamaremos de retórica, que iremos conversar nesse momento. 

Paralelo ao crescimento da PD nos anos 80 deu-se também a efervescência de estudos 

sobre o enfoque retórico do discurso na Psicologia Social. Michel Billig é considerado um 

teórico de destaque neste campo. Seu primeiro artigo foi publicado em 1985, no entanto, o seu 

apogeu foi em 1987, através da obra Arguind and Thinking: a rethorical Approach to Social 

Psycology, traduzida em português em 2008. Neste estudo, o autor defende o uso das 

possibilidades analíticas da retórica, sendo esta imprescindível para a identificação dos tipos 

argumentativos, de figuras retóricas, enfim, de estilísticas que ajudam na natureza persuasiva 

presente no discurso. Ainda nesta obra, Billig enfatiza a argumentação e a retórica como 

essenciais à linguagem (GARAY; IÑIGUEZ; MARTÍNEZ, 2005). 

 Assim, a natureza retórica do discurso não apenas instituem versões de realidades 

através de uma observação da natureza da conversa e do texto, ela passa a ser também um 

princípio metodológico, à medida que, quando as pessoas descrevem, relatam, narram 

opiniões ou afirmações sobre o mundo ou sobre si mesmas, geralmente elas respondem a 

contrapropostas que podem ser potenciais ou omitidas ou que podem realmente estar 

presentes nas conversas circundantes (EDWARDS, 2004).  

 Iñiguez (2005, p.143), ao descrever os estudos de Billig, também leva em 

consideração o aspecto metodológico da estrutura argumentativa através do 

[...] uso das possibilidades analíticas da retórica e, em particular, a 

identificação de tipos argumentativos, figuras retóricas, sequências táticas de 

temas e todas as formas estilísticas que ajudem a persuasão. (...) Além disso, 

permite identificar linhas de coerência de um argumento que possam ficar 

ocultas sob uma fachada aparentemente desconexa.  

 

Dessa maneira, o discurso também está situado retoricamente, dentro de um quadro 

especial argumentativo. Assim, uma descrição terá sempre implícita ou explicitamente uma 
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contra argumentação, ou seja, uma forma alternativa de descrever a mesma coisa, de modo 

que as pessoas constroem argumentos para algo fornecendo a justificativa de sua própria 

posição. Esta afirmação implica na ideia proposta por Billig de que a avaliação está para o 

argumento, assim como o argumento está para a avaliação (WIGGINS; POTTER, 2008).  Em 

se tratando de uma contra argumentação, entendemos que a retórica se faz da contradição. 

 Assim como Billig, Halliday (1990) enaltece o uso de metáforas como uma prática de 

discurso cotidiana. Esta define a retórica como uma forma de comunicação que “propõe uma 

visão da realidade correspondendo a desejos ou necessidades do retor, à sensibilidade e aos 

interesses de seu público (p.30)”. Acrescenta ainda que todos nós agimos retoricamente, 

construindo realidades através de símbolos, dentre eles, palavras, figuras e sons. 

 Para Gill (2003), os analistas do discurso estão preocupados com o discurso em si 

mesmo, no conteúdo e na organização dos textos e não como um meio de se chegar a alguma 

realidade que estaria implícita no discurso. Outra preocupação para os analistas no tocante ao 

conceito da retórica é a diferença entre estilo e argumentação presente nos discursos. Assim 

não estamos procurando estilos discursivos que contemplem belos discursos, mas o tipo de 

argumentação desenvolvido na construção de uma versão da realidade. Essa ideia 

descaracteriza a noção da retórica como a arte da argumentação que prioriza o estilo da 

oratória em detrimento do conteúdo argumentativo. 

 Pinto (2011) indica um caminho para se pensar a questão da retórica enquanto forma 

de questionar o discurso produzido a partir de problematizações do tipo: que verdade está 

sendo instituída? Que discursos estão sendo combatidos e/ou reproduzidos? Quais os 

elementos que são mobilizados para convencer seus interlocutores? Quais as contraversões 

produzidas neste discurso? Acrescento ainda a estas problematizações as questões: 

Qual/quais contradição/contradições presente(s) no(s) discurso(s)? Que tipo de inconsistência 

é velada neste discurso?  

Tendo em vista esses questionamentos é que tentaremos nortear nossa questão maior 

de pesquisa: quais os significados utilizados pelos usuários evangélicos para falar de suas 

vivências de cura/adoecimento? 
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3.4.2. Repertórios Interpretativos 

 O foco de Potter e Wetherell (1987) é deslocado para a identificação de uma estrutura 

discursiva, ou um recurso discursivo que fundamentasse e sustentasse a interação. 

Identificaram que há diferentes possibilidades para a análise destes recursos, todavia os 

autores desenvolveram a noção de repertórios interpretativos (WIGGINS; POTTER, 2008). 

 Potter e Wetherell (1987) ressaltam que não há afirmações grandiosas que 

acompanham este conceito, pois se trata apenas de um componente de uma abordagem 

sistemática para o uso do discurso, não podendo ser isolado de outros fenômenos discursivos. 

Os autores aprofundam este conceito só em 1992 com a obra Mapping the Language of 

Racism.  

 No entanto, deixa claro em algumas passagens definições que nos ajudam a pensar os 

repertórios interpretativos como agrupamentos de termos e descrições, lugares-comuns, 

figuras de linguagem ao redor de metáforas e imagens vividas podendo utilizar-se de 

construções gramaticais e estilos distintos (POTTER et al; 1990). São recorrentemente 

utilizados para caracterizar e avaliar ações, eventos e outros fenômenos presentes no 

cotidiano.  

 Desse modo, utilizamos estes recursos para construir e dar sentido a tudo aquilo que 

nos envolve. Tais recursos não se constituem como uma invenção privada de cada pessoa, 

mas se originam a partir de uma “comunidade linguística” em que o sujeito está socializado e 

transmite através de dispositivos e relações. De maneira prática, os repertórios funcionam 

como uma caixa de ferramentas de maneira que nos servimos dela para construir explicações 

e interpretações sobre os acontecimentos (GARAY; IÑIGUEZ; MARTÍNEZ, 2005). 

 Dito de outro modo, os repertórios interpretativos são elementos essenciais que os 

falantes utilizam para construir versões de si e das ações, dos processos cognitivos e outros 

fenômenos. Qualquer repertório é constituído por termos usados de uma maneira estilística e 

gramatical específica. Normalmente o repertório interpretativo é derivado de uma ou mais 

metáforas-chaves muitas vezes sinalizado por figuras de linguagem (POTTER; 

WETHERELL, 1987; WETRERELL; POTTER, 1996).   

 Torna-se importante enfocar algumas características do uso destes repertórios 

sinalizadas por Potter e Wetherell (1987). Dentre elas destaca-se que não se pretende chegar a 
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um consenso no uso dos repertórios e tem-se evitado qualquer tipo de reducionismo cognitivo 

ou qualquer explicação nesta dimensão. A preocupação é com o uso da linguagem e a forma 

como esta é organizada em textos sociais. 

3.5. Principais questões e debates da PD 

 Wiggins e Potter (2008) tecem algumas questões e debates envolvendo a PD e o futuro 

desta abordagem. Para tanto, destacam três tendências que vêm se fortalecendo diante de 

publicações com o enfoque na PD: a preferência atual por trabalhar com materiais 

naturalísticos, a alternativa ao cognitivismo e a ressignificação no estudo de práticas corporais 

no discurso. 

 Por material naturalístico entendem-se os registros do que as pessoas realmente fazem 

em ambiente natural, de forma “espontânea”. Vários estudos tem se desdobrado nesse sentido 

em ambientes como terapia, aconselhamento, interação entre familiares em momentos de 

refeição, telefonemas diários com vizinhos, entre tantas outras mediações. Para saber mais ver 

Hepburn e Wiggins (2005; 2007). 

 A segunda tendência já foi explorada neste texto, quando diferenciamos a PD de 

outros tipos de psicologia. Neste ponto há críticas quanto à abordagem da psicologia cognitiva 

ou cognitivismo que trata a ação humana como um produto da cognição. É válido salientar 

que a PD não nega os eventos cognitivos, o que é negado é a organização desses elementos 

como fazem os cognitivistas.  

O discurso na abordagem cognitivista é tratado como expressão de pensamentos e 

intenções, tornando-se uma categoria explicável e dependente de processos cognitivos. 

Diferentemente, a PD conceitua as questões psicológicas de uma forma não cognitivista, 

tratando a mente, emoção, experiência entre outros como conceitos construídos e orientados 

na interação, ou seja, como formas de ação social. 

 A terceira tendência se constitui em algo novo no campo da PD. Ela explora questões 

relevantes à interação social orientada para demonstrações de práticas corporais que irão 

contribuir significativamente na análise, em outros momentos, as expressões corporais 

constituem-se a própria análise. Esse tipo de análise requer boas condições de recursos 

audiovisuais que possam registrar o material de análise da melhor forma possível.  
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 No tocante às perspectivas futuras da PD são apontados novos desdobramentos dentro 

de questões teóricas e empíricas contribuindo para uma nova disciplina na psicologia. Para 

tanto a PD tem realizado publicações em diferentes contextos disciplinares, desde a 

psicologia, comunicação, linguagem e sociologia, trazendo contribuições em abordagens 

críticas nas ciências sociais. 

Nesse sentido, a PD tem apresentado características progressivas em torno de 

temáticas como: os métodos psicológicos como tema, Psicologia e instituições e a revisão 

cognitivismo e subjetividades, conforme discutido no início do capítulo. Estes estudos 

conferem inovações à Psicologia, como ressalta Wiggins e Potter (2008) o ponto final de tais 

debates ainda não está claro (e acredito que este não é um objetivo para a PD), mas a viagem 

acaba sendo empolgante e importante. 

Dessa maneira, pretendemos com este estudo contribuir com o desenvolvimento desta 

abordagem, de forma teórica e metodológica no campo da pesquisa em psicologia social. 
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[ ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS ] 
“Esta metamorfose necessita, porém, de um tempo seu, e por esta razão devemos "destruir 
todos os relógios", "proibir todos os calendários e contar as horas e as luas apenas com o 
relógio das flores, apenas segundo as florações e os frutos". Deveremos liberarmos dos 
tempos do mercado, das ficções virtuais do nosso alienado modo de existir… Porque a 
narrativa das nossas histórias necessita de um grande silêncio para escutar, sem pressa”. 
 
(BÜCHNER, 1978 citado por VENTURINI et al, 2003, p.7) 
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4. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 

O presente capítulo discute a organização metodológica da pesquisa sob o enfoque da 

Psicologia Social Discursiva. Para tanto, enfoca os instrumentos e os procedimentos 

utilizados, a análise e o perfil sócio demográfico dos participantes. Serão destacados alguns 

princípios metodológicos, como transcrição, codificação e análise propriamente dita, 

orientados por Potter e Wetherell (1987), que serviram de base para a estruturação e análise 

dos dados.  

4.1. Instrumentos e procedimentos 

 

4.1.1. Rodas de Conversa 

 Considerando que as interações cotidianas constituem um rico material de pesquisa, 

utilizamos inicialmente o recurso metodológico que se convencionou chamar “Rodas de 

Conversa”, o qual prioriza discussões em torno de uma temática, de modo a dar visibilidade 

às práticas relacionadas à interação cotidiana (MÉLLO, et al, 2007).  

 Segundo o referido autor, a Roda de Conversa:  

[...] é um recurso que possibilita um maior intercâmbio de informações, 

possibilitando fluidez de discursos e de negociações diversas entre 

pesquisadores e participantes. Inicia-se com a exposição de um tema pelo 

pesquisador a um grupo (selecionado de acordo com os objetivos da 

pesquisa) e, a partir disso, as pessoas apresentam suas elaborações sobre ele, 

sendo que cada uma instiga outra a falar, argumentando e contra 

argumentando entre si, posicionando-se e ouvindo o posicionamento do 

outro (p.7-8).  

 

A partir da realização da Roda de Conversa é que foram selecionados os participantes 

da entrevista narrativa
29

. Foi realizada uma Roda de Conversa, que contou com a presença de 

                                                           
 

29
 Um ponto que merece ser esclarecido diz respeito à importância que atribuímos a esta lógica metodológica, 

pois acreditamos que realizando rodas de conversa e as entrevistas narrativas, estabelecemos uma relação entre a 

construção dos discursos construídos de forma coletiva na roda de conversa e os discursos construídos na 

individualidade dos participantes através das entrevistas. 
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sete participantes, orientada através de roteiro (ver apêndice B) com perguntas abertas 

respaldadas nos objetivos da pesquisa.  

4.1.2. Entrevistas Narrativas 

Optou-se por utilizar a entrevista narrativa, como segunda estratégia metodológica. 

Dentre os elementos utilizados nessa entrevista destacam-se: “questão gerativa da 

narrativa
30

”, a qual tem a finalidade de estimular a narrativa principal do entrevistado; seguida 

do “estágio das investigações da narrativa”, em que são completados os fragmentos da 

narrativa que antes não haviam sido detalhados e a “fase de equilíbrio”, na qual são visados 

relatos teóricos sobre a vivência assim como o equilíbrio da história, neste estágio são 

enfatizadas perguntas abstratas, cujo objetivo é a descrição e argumentação (FLICK, 2007).  

Foram realizadas oito entrevistas narrativas, orientadas através de roteiro (ver apêndice 

B) com perguntas abertas respaldadas no objetivo geral da pesquisa: identificar quais os 

significados utilizados pelos usuários evangélicos para falar de suas vivências de 

cura/adoecimento. E nos objetivos específicos: quais repertórios interpretativos eles usam 

para falar do universo religioso do qual fazem parte e de temas como cura e adoecimento; 

como se dão, em seus discursos, as relações entre as práticas terapêuticas e as práticas 

religiosas, no cotidiano de um sistema “substitutivo” como o CAPS e que tipos de estratégias 

discursivas são utilizados por eles para lidar com esta questão.  

 Potter (1998) aponta algumas vantagens e desvantagens no uso de entrevistas quando 

se pretende realizar uma análise discursiva. Dentre as vantagens destaca: permite que o 

pesquisador se concentre em tópicos ou temas específicos; permite certo grau de 

normalização ou homogeneidade quando se trabalha com uma amostra específica de 

entrevistados; possibilita certo grau de controle em suas amostragens.  

 Por outro lado, este instrumento metodológico também apresenta algumas 

desvantagens, dentre elas: expectativas sociais das categorias envolvidas; os participantes são 

                                                           
 

30
 Foi importante perceber através da questão gerativa se as perguntas norteadoras realmente tratavam de uma 

questão que tivesse produções narrativas e se o sujeito entrevistado fosse um bom narrador. Diante deste critério 

foram invalidadas duas entrevistas, as quais não geraram produções narrativas esperadas, devido à fragmentação 

do discurso. 
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incentivados a teorizar sobre configurações específicas e isso pode não ser do interesse do 

participante; ao invés do participante falar sobre o que interessa ao pesquisador, pode querer 

falar de outras questões.  

 Para Potter e Wetherell (1987) as entrevistas são interessantes à medida que 

possibilitam ao entrevistador espaço para a intervenção. Em suas palavras: “elas permitem ao 

pesquisador questionar deliberadamente uma amostra inteira da população sobre um mesmo 

assunto, dando grande comparabilidade nas respostas, e simplicidade aumentada na 

codificação inicial” (p.6).  

Os autores esclarecem ainda que as entrevistas em análise de discurso diferem de 

outros tipos de entrevistas em três aspectos: 1) A variação da resposta é tão importante quanto 

à consistência; 2) São enfatizadas técnicas que permitem a diversidade do discurso; 3) Os 

entrevistadores são vistos como participantes ativos no processo. 

 O primeiro ponto de discussão refere-se à grande importância da variação nas 

entrevistas do que propriamente o fator de consistência. A análise que prioriza apenas a 

consistência das respostas é considerada desinformante porque não revela claramente a função 

das construções dos significados do mundo social dos participantes.  A variação nas respostas 

pode ser evocada quando o entrevistador toca num mesmo tópico mais de uma vez. 

 O segundo ponto diz respeito às perguntas follow-up feitas pelo entrevistador às 

respostas específicas do entrevistado. Estas perguntas colocam novas alternativas, 

problematizações ou fatos para o entrevistado. Nesse sentido, Potter e Wetherell (1987, p.7) 

acrescentam que “se a entrevista é vista como um fórum, onde o entrevistado regurgita 

opiniões pré-formadas e largamente estáticas, esta abordagem parece estranha; mas se for 

vista como um sítio ativo onde as forças interpretativas são exploradas e engajadas no todo, 

isto parecerá perfeitamente natural”.   

 O terceiro ponto destaca a importância das questões do pesquisador tanto quanto as do 

entrevistado, tais questões descortinam contextos funcionais às respostas e por isso devem ser 

incluídas na análise. Assim, no momento de transcrição, a fala do entrevistador também se 

torna material analítico. 

Além disto, o desenho metodológico desta pesquisa está orientado pela resolução 

196/96 sobre pesquisa envolvendo seres humanos, a qual determina os princípios éticos a 
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serem estabelecidos. Assim sendo, priorizamos por uma postura de inserção de cuidados 

éticos importantes, tais como: o consentimento informado (ver apêndice A), o anonimato dos 

participantes, e o resguardo das relações de poder abusivos na interação pesquisador e 

participante (SPINK, 2000).  

Torna-se válido destacar, a aprovação desta pesquisa pelo Comitê de Ética da 

Universidade Estadual da Paraíba (em apêndice C), uma vez que o trabalho de campo se 

desenvolveu em CAPS, na cidade de Campina Grande-PB. 

4.2. Sobre os participantes da pesquisa 

 Um ponto de discussão, nos enfoques metodológicos das pesquisas em geral, diz 

respeito ao tamanho da amostra. Para os analistas de discurso o sucesso de um estudo 

independe do tamanho da amostra, já que o nosso interesse está nas formas discursivas, no 

uso da linguagem e não no número de pessoas geradoras desta linguagem. Outro fator 

importante diz respeito ao variado número de padrões linguísticos que podem emergir em um 

pequeno grupo de pessoas, esse aspecto nos mostra que poucas entrevistas geralmente são o 

bastante para investigar um tipo de fenômeno, um número maior de entrevistas pode chegar a 

aumentar o trabalho do analista favorecendo muito pouco a análise (POTTER; 

WETHERELL, 1987). 

 Desse modo, o intenso trabalho de transcrever, codificar, ler e reler as entrevistas pode 

correr o perigo do analista se encontrar “afogado” na grande quantidade de dados quando se 

tem uma amostragem maior, tornando-se incapaz de perceber os detalhes linguísticos diante 

de tanto texto. (POTTER; WETHERELL, 1987). 

Os participantes foram escolhidos de acordo com o critério da acessibilidade, sendo, 

em sua grande maioria, indicados por psicólogos que trabalhavam no CAPS que conheciam a 

história de vida destes sujeitos, confirmando a “capacidade” deste de realizar uma boa 

entrevista. O número de entrevistados foi delimitado a partir dos critérios do ponto de 

saturação.  Sendo a análise vista como “condição necessária para que se possa determinar o 

momento em que o ponto de saturação (BERTAUX, 1980) é atingido, indicando que já se 

dispõe de informações suficientes sobre determinado aspecto” (LANG; CAMPOS; 

DEMARTINI, 2001, p. 13, grifo das autoras).  
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A entrevista narrativa foi gravada em aparelho de MP4 de acordo com a autorização 

do entrevistado, que em seguida foi transcrita e submetida à análise. Já a roda de conversa foi 

filmada através de uma câmera fotográfica, tendo em vista possibilitar um melhor acesso às 

conversas, diante do número maior de participantes e também foi registrada em aparelho de 

MP4. 

Foram visitados três CAPS na cidade de Campina Grande, dentre eles o CAPS II 

“Novos Tempos”; o CAPS III “Reviver” e o CAPS AD. Destes foram escolhidos os dois 

primeiros para o campo de pesquisa, tendo em vista o pequeno número de usuários 

evangélicos informados pelos profissionais do CAPS AD, como também pela diferença do 

perfil de usuários de CAPS I e II para usuários de CAPS AD.  

Vale ressaltar que só foi possível realizar uma roda de conversa no CAPS III, tendo 

em vista o número restrito de usuários com o perfil estabelecido, este procedimento não foi 

realizado no CAPS II pela incompatibilidade de horários dos usuários, bem como pelo 

número restrito destes para participação nesta atividade. Participaram da roda de conversa sete 

usuários, um deles permaneceu em silêncio durante toda a atividade.  

As tabelas 5 e 6 mostram o perfil dos participantes entre homens e mulheres, 

identificando aspectos como o pseudônimo, idade, escolaridade, tempo de participação no 

CAPS e na Igreja. Os dados ilustrados nas tabelas foram coletados no período de fevereiro a 

abril de 2011. 

 

Participantes Idade Igrejas 
Pentecostais 

Igrejas 
Neopentecostais 

 

Escolaridade 
 

Tempo 
que 

frequenta 
o CAPS 

 

Tempo 
que 

frequenta 
a Igreja 

 

Seu Manuel 
Ismael 

Rodrigo 
Ítalo 

Augusto 

Entre 
32 e 
50 

anos 

Assembleia de Deus 
Igreja Pentecostal 

Nova Canaã 
 

Universal do 
Reino de Deus 

 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto a 
Ensino Médio 

Completo 
 

Entre 4 e 7 
anos 

 

Entre 5 e 
20 anos 

 

Lila 
Ana Júlia 

Maria Eduarda 

Entre 
17 e 
33 

anos 
 

Cristã Presbiteriana 
 

 Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

 

Entre 1 
mês e 7 

anos 
 

Tempo 
indefinido 

 

Figura 3: Perfil dos participantes da Roda de conversa 
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Participantes Idade Igrejas 
Pentecostais 

Igrejas 
Neopentecostais 

 

Escolaridade 
 

Tempo 
que 

frequenta 
o CAPS 

 

Tempo 
que 

frequenta 
a Igreja 

 

Cinthia 
Lila 

Cícera 

Joelma 

Josefa 
Lana 

Duda 

Entre 
17 e 
48 

anos 
 

Assembleia de Deus 
Cristã Presbiteriana 

Deus é Amor/Só 
Jesus Salva 

Presbiteriana do 
Brasil 

Presbiteriana do 
Avivamento 

Universal do Reino 
de Deus 

 

Universal do 
Reino de Deus 

 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto à 

Ensino 
Superior 

Incompleto 
 

Entre um 
mês e 4 

anos 
 

Entre 1 
ano e 15 

anos 
 

Rodrigo 

 

32 
anos 

 
 

 Universal do 
Reino de Deus 

 

Ensino Médio 
completo 

Há 7 anos 
 

Aproxima- 
damente 
15 anos 

 

Figura 4: Perfil dos participantes das Entrevistas Narrativas 

 

No tocante aos participantes, na roda de conversa destacam-se mais homens que 

mulheres, o que mostra uma maior visibilidade destes quanto à participação tanto de um 

tratamento psiquiátrico quanto à participação comunitária em igrejas. Deste modo, esse perfil 

não cabe somente nas mulheres como se costumava perceber. Em contrapartida, nas 

entrevistas narrativas aparecem mais mulheres que homens. O dado apresentado pode ser 

reforçado quando comparamos o tempo de participação nas igrejas, de forma que os homens 

apresentam uma periodicidade maior, aproximadamente 5 e 20 anos, enquanto as mulheres de 

1 a 15 anos. 

No entanto, deve-se levar em conta que os homens entrevistados em sua maioria 

tinham idades superiores às mulheres, apresentando uma faixa etária entre 32 e 50 anos, 

enquanto as mulheres 17 a 48. Caberia investigar este dado com maior profundidade, pois o 

mesmo vislumbra a busca de mulheres cada vez mais jovens por tratamentos psiquiátricos. Já 

no que se refere à escolaridade, as mulheres apresentam um nível de escolarização maior que 

os homens. 
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  Com relação à participação nas igrejas, identificamos um maior número de usuários 

que procuram igrejas pentecostais. Tal relação poderia denotar a existência de regras mais 

definidas, bem como maior controle social sobre os membros, no espaço religioso pentecostal 

quando comparado à vertente neopentecostal.  

  Quanto ao tempo dedicado ao tratamento psiquiátrico no CAPS, os homens 

permanecem em tratamento entre o período de 4 a 7 anos e as mulheres no período 

aproximado de 1 mês a 7 anos. Tempos relativamente equiparados quanto à permanência no 

tratamento.  Cabem alguns questionamentos quanto à prolongação do tempo de tratamento 

destes usuários, à medida que vai de encontro aos pressupostos encaminhados pela Reforma 

Psiquiátrica, o que compromete o nível de autonomia e emancipação destes. 

4.3. Sobre a Análise 

 A análise foi subdividida em três momentos específicos: transcrição, codificação e 

análise propriamente dita. A seguir aprofundaremos cada um deles. 

4.3.1. Transcrição 

 Esta é uma etapa, sem dúvida, de intenso trabalho. A transcrição da roda de conversa 

com vários participantes, por exemplo, resultou em 16 páginas, o equivalente a uma semana 

de trabalho. Potter e Wetherell (1987) destacam que para cada hora de gravação são utilizadas 

dez horas de transcrição.  

A transcrição da qual falamos foge da ideia de simplesmente colocar as palavras no 

papel. Recursos linguísticos como pausas, entonações, gestos também são levados em 

consideração no momento da transcrição (POTTER; WETHERELL, 1987). 

4.3.2. Codificação  

 Este estágio da pesquisa teve objetivos pragmáticos mais do que analíticos. Neste caso 

foram incluídos categorias ou temas relacionados às questões de interesse da pesquisa. Dito 

de outro modo é neste momento que se faz um recorte seletivo do material discursivo nas 

transcrições tomando como base os objetivos da pesquisa. Nas palavras de Potter e Wetherell 

(1987) esta etapa é considerada uma “preliminar analítica para preparar o caminho para um 

estudo muito mais intenso do material obtido pelo processo seletivo de codificação” (p.9).  
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 Desse modo, a codificação se deu em dois momentos, ilustrados pelas figuras 5 e 6. A 

figura 5 demonstra a seleção de falas de acordo com os objetivos da pesquisa, sendo utilizadas 

canetas (marca texto) de cores diferentes (amarelo, rosa e verde) que associavam a cor a um 

determinado objetivo.  

 

Figura 5: exemplo do momento inicial da codificação 

Em seguida, os trechos das falas selecionadas foram inseridos em quadros de acordo a 

categoria/temática específica. Embasados nas entrevistas e na roda de conversa, foram 

identificados treze categorias: [1] Experiências do Adoecimento, [2] Experiências de Cura, [3] 

Concepções sobre o adoecer, [4] Concepções de Cura, [5] CAPS e Religiosidade, [6] 

Vivência de Cura no CAPS, [7] Vocabulário Evangélico, [8] Sobre as Igrejas, [9] 

Posicionamento sobre o Dízimo, [10] Descrição do Hospital Psiquiátrico, [11] A Identidade 

do Evangélico, [12] O sentido da religião na vida dos usuários, [13] O significado do CAPS 

na vida dos usuários. 

Das temáticas supracitadas, foram utilizadas na análise, apenas as nove primeiras, 

tendo em vista o foco dos objetivos da pesquisa. As demais categorias serão exploradas 

futuramente através de artigos a serem publicados.  Além da distribuição das temáticas em 

quadros, os discursos dos entrevistados também se distribuíam em cada temática, o que 

facilitava a comparação entre eles e uma análise mais aprofundada, conforme ilustração na 

figura 6. Os discursos encontram-se diferenciados entre as cores vermelho e preto, este 

recurso serve para indicar os discursos que já foram incorporados nos textos de análise (em 

vermelho) e os que ainda não foram incorporados (em preto).  
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Figura 6: exemplo de codificação 

 

4.3.3. Análise propriamente dita 

 Potter e Wetherell (1987) enfatizam que não há procedimentos mecânicos no processo 

de análise que produzam achados em um arquivo de transcrições. E tampouco há um método 

analítico discursivo, assim como compreende a tradicional psicologia social, o que há na 

verdade é 

[...] um quadro teórico abrangente, que focaliza a atenção nas dimensões 

funcionais e construtivas do discurso, associadas com as técnicas do leitor 

em identificar padrões significantes de consistência e avaliação. Isto não 

quer dizer que o leitor tem que tirar conclusões deste tipo de análise apenas 

na confiança, no entanto, porque há vários estágios de avaliação, alguns são 

a continuação da análise, outros intrínsecos à apresentação dos achados 

(p.12). 

 

 Os autores destacam também que estão implicadas no processo de análise duas fases 

relacionadas. Uma pautada na busca por um padrão variável dos dados, e a outra relacionada 

com a função e consequência dos mesmos. Estes destaques levam em consideração a 

variedade, efeitos e funções que a fala dos entrevistados assumem, passando a ter fundamental 

importância na formulação de hipóteses sobre as mesmas. 

 

RODA DE CONVERSA 

CONCEPÇÃO DE CURA 

RODRIGO SEU MANUEL MARIA 

EDUARDA 

LILA ISMAEL 

Então eu pego e frequento 

e... Em nome de Jesus eu 

vou ficar bom! Sabe, 

porque eu vim aqui pro 

CAPS pra me tratar sabe? E 

eu quero ser curado na 

igreja, em nome do Senhor 

Jesus Cristo ainda sabe? 

(...) 

 

Eu acho importante o que 

ele falou ai, a respeito do 

tipo de cura né? Pelo 

seguinte, porque a gente 

está aqui fazendo um 

tratamento e nós 

sabemos que estamos 

aqui fazendo tratamento. 

(pausa) 

(...) 

Saúde! 

(...) 

Jesus na 

vida da 

gente! 

Jesus na 

vida da 

gente... 

(...) 

Libertação! 

(...) 

(Inaudível) A gente tá 

aqui né? Pode 

acontecer com 

qualquer um porque a 

gente não é diferente 

de ninguém! Por que 

tem gente que nota a 

diferença, né? 

(...) 

 

 Realmente a cura... é o 

milagre de Deus que faz na 

vida da pessoa! A pessoa que 

está enferma... – Quem está 

enfermo aí? Pois venha para 

cá pra receber a cura...  

(...) 

 

 



 

 

 

 

2012 
 

 
 
HENRIQUES,            
Halline Iale Barros. 
 

[VOCABULÁRIO RELIGIOSO  ] 
(...) quando Deus tem algo na sua vida,  

você pode bater o mundo inteiro,  
mas Deus te pega! Pronto.  

(Cícera, Igreja Deus é Amor/Só Jesus Salva). 
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5. VOCABULÁRIO RELIGIOSO 

  

O presente capítulo analisa o repertório interpretativo utilizado pelos nossos 

narradores para falar do universo religioso do qual fazem parte. Para tanto o subdividimos em 

quatro tópicos de acordo com os discursos dos sujeitos entrevistados. 

O tópico inicial aborda os discursos sobre “as guerras” contra o mal, representado pelo 

demônio/diabo, vocabulário típico das igrejas neopentecostais. O segundo tópico evidencia 

um vocabulário mais próximo do universo pentecostal, no qual o gozo espiritual associado à 

fé tem mais destaque do que a guerra contra o demônio. 

 O terceiro tópico concentra-se nas descrições que os fiéis fazem de Deus e o quarto 

aborda o uso de termos e expressões como “aceitei Jesus”, “estar convertido”, “coisas do 

mundo”, “desviar” e “testemunho”, utilizados para falar da experiência da conversão e da 

relação desses sujeitos com as coisas mundanas. 

5.1. “Guerras” contra o mal 

Percebemos, nos discursos que se seguem, o conflito clássico entre o bem e o mal, 

representado respectivamente pelo céu e o inferno. De acordo com Mariano (1999), este 

embate entre os reinos celestiais e das trevas permeia todo o cristianismo e o próprio 

pentecostalismo clássico, sendo mais enfatizado no neopentecostalismo. De acordo com o 

autor, a exacerbação da guerra espiritual contra o Diabo caracteriza-se nesse movimento 

religioso como uma característica importante, transformando-se em uma tentativa de combate 

aos problemas que acometem os fiéis. 

 Santos (2006) corrobora Mariano (1999) quando aponta a ocorrência do dualismo 

deus-diabo nos processos ritualísticos do neopentecostalismo com objetivo de vencer o diabo 

para obter saúde e sucessos terrenos.  

O conflito que caracteriza a guerra espiritual contra o mal é apresentado pelos nossos 

entrevistados por meio de relatos de ações demoníacas e descrições nas quais o inferno surge 

como um lugar próprio dessas ações. Este conflito também é “sutilmente” enfocado nos 

momentos em que o fiel constrói explicações que giram em torno da obediência aos dogmas 
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da crença evangélica e de acontecimentos “negativos” como o alcoolismo e tentativa de 

suicídio, além de situações que conferem poder ilimitado ao Diabo/inimigo. Percebe-se ainda 

a existência de elementos e expressões próprios das religiões afro-brasileiras incorporados no 

imaginário religioso neopentecostal para falar das relações contra o mal. 

Dessa forma, os discursos abaixo de Rodrigo e Cícera, se interligam no tocante à 

relação que estes atribuem à obediência compartilhada às normas, na finalidade de obter a 

salvação, vencendo então a batalha travada com o Diabo. O discurso de Rodrigo também é 

interligado ao discurso de Lana, dessa vez, fazendo referência ao inferno como um lugar de 

castigo. 

 

Mas tem o servo e tem crente. Crer até o Satanás crê! Por que... Agora um 

servo serve mesmo ao Senhor, obedece à palavra dele. Tem que obedecer se 

quiser um dia morar no céu com ele. (Cícera, Igreja Deus é Amor/Só Jesus 

Salva). 

 

Se a pessoa, olhe, a pessoa nesse mundo pode ser ela quem for se ela não 

seguir, se ela não seguir os passos de Jesus, ela segue que passos, me diga? 

Se ela for por outro caminho, que é o céu e o inferno, se ela não vai pelo 

caminho, ela vai pra onde, me diga ai? Não tem escapatória para aquela 

pessoa, né? Ela tem que decidir a vida dela. Porque ela morrendo, tem tanta 

gente morrendo ai sem Jesus, e ai? Essa alma vai pra onde? Num vai pro 

inferno? (pausa) Porque pra quem acredita nas almas, né? Mas elas vão pro 

inferno, vão pro inferno, num vão? Tem que procurar Jesus mesmo, né 

isso? Não será possível que num caso desse, num chegou nenhuma pessoa 

pra dizer: - Caminha aí oh? Caminha aí oh, vai! Ergue a tua fé, faz o que eu 

estou te dizendo, eu vou contigo, nós vamos juntos, tal... Vai só eu, a gente 

se encontra lá e tal. Mas a pessoa tem que ser obediente, sabe? Vixe... se 

não for não tem como ser abençoado não... (Rodrigo, Igreja Universal do 

Reino de Deus). 

 

Aí, eu queria ele pra mim ou então morresse, como se eu morresse eu ia para 

o inferno ou se eu me matasse eu ia para o inferno e como eu não tinha 

coragem de me matar, então eu fui pedir ao inimigo para me dar ele  

misericórdia! 
Halline: Como foi esse encontro, quem era o inimigo? 

Lana: O inimigo era o Diabo que a gente chama. (Lana, Igreja Presbiteriana 

do Avivamento). 

 

Observamos que a palavra “inferno” sofre repetições, no discurso de Rodrigo e Lana, 

o que denota, conforme Cavallaro (1999), um efeito redundante, constituindo-se em um 
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instrumento fundamental de intensificação emocional que indica a importância dada pelo 

sujeito a essa questão. Podemos identificar, ainda no discurso de Rodrigo, o uso de termos e 

metáforas para caracterizar e avaliar ações de um crente fiel. Nesse sentido, destacamos os 

tropos linguísticos “seguir os passos de Jesus” e “ergue a tua fé” como exemplos de 

agrupamentos de termos ao redor de metáforas que assumem a função de fundamentar e 

sustentar sua argumentação. Esta se baseia na ideia de que se o fiel seguir os passos de Jesus e 

tiver sua fé erguida terá o seu lugar reservado no céu, não receberá, portanto o “castigo” de ir 

para o inferno.   

Já Lana faz uso de uma figura retórica como o eufemismo ao substituir o termo 

“Diabo” pelo termo “inimigo”. Esta também se refere ao inferno como um lugar povoado pelo 

mal, como um lugar de “castigo”, pois se a narradora matasse o namorado, ou provocasse a 

própria morte, habitaria o inferno.  

Nos discursos a seguir identificamos a existência de ações demoníacas construídas 

imaginariamente pelos nossos entrevistados como foco da guerra contra o mal.  

Os pentecostais, bem como os neopentecostais de forma mais enfática, se apegam à 

crença no Diabo e em demônios como o grande inimigo para justificar os rituais exorcistas. 

De acordo com Mariano (1999), tais crenças e práticas são difundidas nos cultos através da 

exacerbação da guerra espiritual contra o Diabo, e da difusão da ideia de ação ilimitada do 

Diabo em todo e qualquer lugar e/ou coisa, bem como da invocação da manifestação de 

demônios. 

 No tocante à crença da ação ilimitada do Diabo/demônios, o Missionário R.R. Soares 

(1984, p.24, 83, 85), televangelista brasileiro e fundador da Igreja Internacional da Graça de 

Deus, citado por Mariano (1999, p.114), afirma que: 

 

[...] não existe nada que esteja fora da ação demoníaca. No futebol, na 

política, nas artes e na religião, nada escapa ao cerco do Diabo (...). Satanás 

tem milhares de agências no mundo (...) Por trás da religião, do 

intelectualismo, da poesia, da arte, da música, da psicologia, do 

entendimento humano e de tudo com o que temos contato, Satanás se 

esconde. 
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Edir Macedo (1988, p.89-98), conhecido como Bispo, televangelista, empresário e 

religioso brasileiro, fundador da IURD, e proprietário da Rede Record de Televisão, em um 

de seus livros, citado por Mariano (1999, p.114), descreve os demônios como entidades que  

 

[...] ‘fazem das pessoas o que bem entendem. Cuidam de todos os aspectos 

da vida delas, desde a maneira de se vestir até os casos amorosos; se 

intrometem e submetem os seus seguidores através de conselhos ou 

ameaças’. Astuciosos, ‘os demônios agem de acordo com a mentalidade da 

pessoa, de acordo com sua posição social e também, é claro, de acordo com 

as suas necessidades’. 

 

Podemos perceber a aproximação de alguns pontos da citação acima com os discursos 

de nossos entrevistados, de modo que o demônio/diabo passa a ser construído como uma 

figura astuciosa e poderosa, atuando em todos os aspectos da vida do sujeito, além de estar em 

todos os lugares, conforme a vivencia de cada um. 

Cícera, por exemplo, enfatiza a ação demoníaca em dois momentos de sua entrevista, 

um para falar da experiência do marido com o alcoolismo e outro para relacionar a 

experiência de uma usuária do CAPS com a tentativa de suicídio.  

 

Assim... Convivi com meu esposo, ele bebia, bebia, né? Aí hoje em dia eu 

lembro que naquele tempo eu  não era evangélica e eu ia reagir, né? (...) eu 

ia assim tendo aquele choque quando ele chegava, né? Alcoolizado que ali 

na verdade não era ele, né? Hoje conhecendo a palavra do senhor eu sei 

que aquilo não é ele, né? Que ali é algo que se apodera da vida da pessoa, 

né? Para destruir a família, porque a família é um plano de Deus e o 

inimigo não quer, ele atua mais com a família hoje em dia, como eu 

conheço a verdade, né? Voltei para Jesus com um tempo, aí... Eu comecei, 

né? (Cícera, Igreja Deus é Amor/Só Jesus Salva). 

 

Então eu falei assim pra ela e ela disse: “porque Deus é tão injusto e não me 

deixa fazer... Tirar minha vida”. Mas eu digo: “como é que Deus vai tirar sua 

vida se ele é o dono da vida! Ele até permite, sim! (ênfase) Se o inimigo 

sobe na sua carne, como já tocou várias vezes, né?” (Cícera, Igreja Deus é 

Amor/Só Jesus Salva). 

 

 

Cícera, ao se remeter ao marido, como alguém que está apoderado pelo inimigo no 

momento de embriaguez, reproduz o sentido das palavras de Edir Macedo quando este se 

refere aos demônios como algo que se apossa não só do corpo, mas também da mente do 
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sujeito, impossibilitando-o desta forma de se conduzir autonomamente. Estes discursos 

também se aproximam quando Cícera atribui ao inimigo a responsabilidade pela destruição da 

família, sendo este “núcleo” um dos palcos principais de sua atuação na atualidade: “ele atua 

mais com a família hoje em dia”. Assim sendo, os demônios passam a interferir no bem estar 

da família e provocar situações de desentendimento.  

Ao relatar uma conversa com uma usuária do CAPS, Cícera também destaca o 

apoderamento do “inimigo” sobre o corpo, ou melhor, a “carne” desta. O tropo linguístico “o 

inimigo sobe na sua carne, como já tocou várias vezes” é de eficácia retórica indiscutível, pois 

apresenta em uma imagem de grande dramaticidade (o demônio subindo na carne de uma 

pessoa) toda a complexa situação vivida pela usuária do CAPS.  

O poder ilimitado conferido ao Diabo/inimigo também pode ser identificado nos 

discursos de outros entrevistados conforme veremos a seguir.  

 

Aí você sabe que o diabo é sujo, né? E de tanto o diabo ser sujo, eu to 

pensando numa coisa, você está pensando em outra (...). Tem gente que fica 

invejando sabe? O que a gente tá conversando aqui, sabe aê? Nada a ver 

mulher, uma coisa com a outra. Nada a ver, porque o tanto de vez que eu já 

sofri nessa vida, pelo amor de Deus, não! (...) Assim, que muitas vezes na 

igreja estando errado as coisas, sabe aê? Aí isso (pausa) é ruim pra quem 

isso? Para o pastor não é não? Porque se, olhe, o pastor tem também que 

abrir os olhos, o diabo vai carregar ele e ele não sabe! Tá vendo como são 

as coisas? Não pode... não pode... Não pode um negócio desses, né? Tem 

que haver uma diferença, né? (pausa) (Rodrigo, Igreja Universal do Reino de 

Deus). 

 

Me passou que eu precisava de autoridade sobre o inimigo e me defender 

com a Bíblia porque Deus tem o poder de decisão. Porque eu sempre soube 

que eu não precisava ter medo do inimigo, porque eu tenho poder de 

autoridade sobre ele, eu tenho mais poder do que ele, acredita? Se eu tiver na 

fé genuinamente forte, agora eu não tô forte, mas se eu tiver forte eu tenho 

mais poder do que ele! (...) 

Halline: Lana e quando você falou que um Pastor disse pra você que você 

tem o controle sobre o inimigo, né? O que é que você acha disso? 

Lana: Não é controle é autoridade, é diferente! (Lana, Igreja Presbiteriana do 

Avivamento). 

 

Rodrigo identifica a figura do Diabo através do adjetivo “sujo” repercutindo a ideia de 

negatividade e repulsa com relação ao mesmo. Em outro momento o narrador se refere às 

consequências negativas atribuídas ao pastor da igreja, caso alguma “coisa na igreja esteja 
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errada”. Dessa forma, o pastor é quem é vitimizado, passando a receber o castigo. A metáfora 

“o diabo vai carregar ele e ele não sabe!” identifica mais uma vez, o poder ilimitado do Diabo. 

A expressão “o diabo vai carregar ele e ele não sabe!” fundamenta outra preocupação 

do fiel, a de que o pastor tem que seguir os planos de Deus, pois se assim o fizer não sairá 

“nada de errado” na igreja. Essa preocupação é intensificada com o imperativo “não pode!” 

repetido por três vezes. Ao que parece, esta preocupação assume um “peso” maior quando se 

trata da figura do pastor como “o pecador”, passando a ter um caráter inadmissível para os 

seus seguidores.  

Podemos visualizar a detenção de poder e autoridade de um fiel sobre o inimigo, no 

discurso de Lana ao afirmar que, para ter “autoridade” sobre o “inimigo”, é preciso ter uma fé 

genuína que torna o crente suficientemente forte para derrotar o inimigo. É preciso estar 

preparado e “forte” para enfrentar um adversário tão perigoso, ativo e poderoso, é desse modo 

que os “fiéis são convidados a alistar-se como soldados nas tropas do Senhor dos Exércitos” 

como bem coloca Mariano (1999, p.114). 

 Como se viu, os nossos participantes, de forma mais enfática Rodrigo, seguidor da 

Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), conhecida como a igreja que mais combate 

demônios, organiza seus discursos em torno da existência do Diabo/inimigo como elemento 

fundamental para a existência da própria igreja, pois, como bem menciona Mariano (1999, 

p.136,137), “sem o Diabo, sem o inimigo incessantemente expulso, humilhado, combatido 

(...), as igrejas não seriam quem são, nem quem presumem ser. Precisam estar combatendo e 

vencendo um inimigo forte e poderoso para atestar seu próprio poderio espiritual”. 

Mariano (1999) destaca que a guerra espiritual não se dá somente entre Deus/anjos X 

Diabo/demônios, o enfrentamento parece ir além quando os seres humanos participam 

ativamente da batalha.  

[...] agem, cada qual, segundo seu livre-arbítrio. Voluntariamente engajados 

no lado divino, creem deter poder e autoridade, concedidos a eles por Deus, 

para, em nome de Cristo, reverter as obras do mal. Isto é, acreditam-se 

capazes de alterar realidades indesejáveis do “mundo material” por meio de 

seu vínculo de fé com as forças divinas. Incumbidos por suas igrejas (que se 

dizem erguidas por Deus para combater o Diabo, atividade que veem como 

precondição para evangelizar lugares e indivíduos submetidos a Satã) de se 

engajar no ‘bom combate’, os neopentecostais passaram a enfrentar 

agressivamente o inimigo de Deus e da humanidade (p.113). 
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 Dessa forma, os “exércitos do Senhor” precisam estar guarnidos de poder para o dia 

do “Juízo Final”, o dia da vitória do bem contra o mal, quando os “convertidos serão 

arrebatados por Deus” e o povo será “remido e lavado pelo sangue dele” conforme descreve 

Cícera: 

[...] você sabe que tudo aqui é passageiro, mas que um dia tudo vai acabar. 

Jesus vai vir buscar o povo dele, a igreja, e... O povo remido e lavado pelo 

sangue dele, porque todo mundo diz: Não Jesus não vem não! Jesus vem 

sim! Um dia Jesus vai descer aqui, ele não vai descer mais na terra, ele vai 

ficar nas nuvens e vai arrebatar cada um daqueles que servir a ele, em 

espírito e verdade. Tá entendendo? Ele fez promessa que foi preparar lugar 

pra um dia vir buscar nós. Pronto! Eu acho assim. (Cícera, Igreja Deus é 

Amor/Só Jesus Salva). 

 

 Este discurso interliga os demais em sentido abstrato, de modo que as lutas contra o 

mal, representado pelo diabo/demônio/inimigo e o bem representado pelos fiéis 

humanos/anjos conduzem a um embate maior, momento em que os humanos saem de cena 

para dar lugar na arena a duas forças de “igual” poder, representadas por Deus e o Diabo, 

mesmo que essa batalha no imaginário religioso dos cristãos já tenha um final programado 

que condiz com a vitória do bem sobre o mal.  

O interessante a destacar é que os cristãos de um modo geral constroem em seu 

imaginário explicações que concretizam em um plano real este embate, recaindo no episódio 

descrito por Cícera como um ponto final entre tantos enfrentamentos contra o mal. 

Expressões e elementos próprios das religiões afro-brasileiras são incorporados na 

crença, lógica e visão de mundo das igrejas neopentecostais (MARIANO, 1999), 

reconhecidos pelo mal, ou seja, por ações demoníacas. Exemplo disso é a crença na existência 

de demônios, entidade assumida por religiões mediúnicas. Marisa Soares (1990, p. 87), citada 

por Mariano (1999, p.127), revela que “ao invocar os demônios para que se apresentem sob a 

forma de caboclos, pretos-velhos etc., os pastores ‘acatam’ todo o panteão afro-brasileiro: 

falam com eles, dão credibilidade a sua existência.”  

Podemos exemplificar a reprodução desta incorporação pelos fiéis com um trecho a 

seguir em que o narrador fala sobre a entidade “caboclo Lino” e usa expressões como 

“mandar se fechar” e “manifestar de novo contra ele”, características das religiões afro-

brasileiras: 
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(...) é porque muitos pastores já ouviram falar que tem pessoas que é 

batizada no espírito santo que, não é o espírito santo que está usando ela para 

falar aquilo, é o espírito maligno, o caboclo Lino, né? Chamado caboclo 

Lino, né? 

Halline: Como? 

Rodrigo: Caboclo Lino! Sabe aê? Deixando as pessoas serem enganadas 

pelo aquele espírito, sabe? Aí o pastor vem e manda logo parar, sabe aquela 

pessoa logo? Manda se fechar logo e... (inaudível) Aí manifesta de novo 

contra ele, sabe aê? Tem que ser a pura verdade, aquilo que você está 

pensando, tem que ser aquilo que você está querendo, né isso? No momento, 

né? Ai sabe se a pessoa tá usando o espírito santo mesmo ou não, sabe aê? 

Entendeu aê? (Rodrigo, Igreja Universal do Reino de Deus). 

 

 

A utilização da entidade “Caboclo Lino” e das expressões como “mandar se fechar” e 

“manifestar de novo contra ele”, próprias da religião da umbanda, no discurso de um iurdiano 

remete ao conceito de bricolagem utilizado por Lévi-Strauss (1967) citado por Galinkin 

(2008) que evidencia a utilização de expressões ou elementos próprios de outros contextos 

religiosos para falar, nesse caso, da existência do “espírito maligno”. 

O discurso de Rodrigo é convergente com a afirmação de Edir Macedo (1985, p.101) 

citado por Mariano (1999, p.126) quando este afirma: “Temos tido contato com inúmeras 

pessoas que pensam ter sido batizadas com o Espírito Santo, quando na verdade estão 

possuídas por um exu, ou um caboclo qualquer”.  

Mariano (1999) discute ainda que tal intolerância a outras práticas religiosas advêm da 

concorrência gerada pelo mercado de “soluções simbólicas” e prestação de serviços religiosos 

para as massas populares. Dessa forma, tais práticas são encaradas como obstáculos a 

expansão do Evangelho. Se tomarmos como evidência a enorme quantidade de pessoas que 

procuram as igrejas evangélicas buscando resolver seus problemas, essas “soluções 

simbólicas” parecem ter uma enorme eficácia. 

5.2. O “Gozo” e o “falar em línguas” nas igrejas “quentes”: as especificidades do 

vocabulário pentecostal 

Nem todos os discursos dos entrevistados giram em torno da guerra contra o mal. Os 

nossos entrevistados também falam em interpretação bíblica, na glossolalia, no gozo espiritual 

com Deus, bem como na peregrinação de pessoas na busca pela oração nas igrejas com o 

objetivo de “resolver os problemas” do mundo. 
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Eu acho que é uma situação tempestiva, né? Porque a palavra de Deus diz: - 

“Não tereis aflições, eu venci e vós vencerás!”  Isso diz que taí o mundo 

cheio de problemas, as pessoas, muitas pessoas indo buscar a Deus em 

oração, quer levar a vida do jeito que a vida é que a vida não é, não é 

realmente, é uma luta constante de problemas que nós temos aqui na terra 

(Ismael, Igreja Pentecostal Nova Canaã).  

 

Tem a Congregacional bem pertinho lá de casa, mas eu não gosto, mas só 

que não gosto, só gosto se for igreja de fogo. Se tiver fogo que (inaudível). 

Halline: Qual é a diferença? 

Lila: Porque a igreja é morna, igreja fria. A congregacional não tem aquele 

movimento que a Assembleia de Deus tem. O poço de Jacó. É totalmente 

diferente. 

Halline: O que essas outras igrejas tem que a Congregacional não tem? 

Lila: Fala em línguas. Que fala em línguas e é fogo. (silêncio) E essa igreja 

não é. 

Halline: Como é esse fogo que você fala... 

Lila: É... É uma alegria. É um gozo que vem de dentro da pessoa. Que a 

pessoa começa a adorar o Senhor começa a falar em línguas, nos mistérios. 

Só com Deus. Aí tem gente que vê e fica criticando, mas não é. É a língua 

de Deus, entendeu? (Lila, Cristã Presbiteriana). 

 

 

No discurso de fiéis pentecostais, como por exemplo, no de Ismael, seguidor da Igreja 

Pentecostal Nova Canaã, a situação de enfrentamento/luta não é colocada de forma direta com 

o Diabo/demônios como nos discursos de fiéis neopentecostais. Podemos perceber esta 

distinção quando Ismael descreve uma experiência conflitiva sem destacar o diabo como o 

causador, sem mencionar o seu nome em nenhum momento de sua entrevista, contrariamente 

aos neopentecostais. 

O enfoque deste narrador está atrelado primordialmente à vinculação deste com a fé 

em Deus, utilizando como podemos verificar acima, de um recurso linguístico de citação 

fundamentado em uma passagem bíblica “- Não tereis aflições, eu venci e vós vencerás!” 

Cabe ressaltar que a citação pronunciada foi reinterpretada pelo narrador, visto que esta 

passagem foi extraída do capítulo 16 e versículo 33 do Evangelho de João: “ Tenho vos dito 

isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom animo; eu venci 

o mundo”(JOÃO 16,33).  

 Outra prática comum e antiga aos evangélicos pentecostais que encontramos presente 

no discurso de um dos nossos entrevistados é a glossolalia, ou melhor, o “falar em línguas 

estranhas”. Trata-se de um ritual evidenciado durante o batismo no Espírito Santo, como 

retrata Rodrigo em um discurso anterior. No discurso de Lila acima podemos perceber esta 

prática associada não ao batismo, mas aos tipos de igreja que proporcionam esta experiência. 
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 O sentido atribuído por Lila à palavra fogo foi melhor compreendido a partir da busca 

online no site Google pela igreja evidenciada nesta narração. Nessa busca virtual, percebi 

nitidamente através do site
31

 a presença do “fogo” ao qual nossa entrevistada se remete. Trata-

se de um site arrojado e frequentemente atualizado, composto entre outros serviços, de 

pregações online, neste o slogan da Igreja Presbiteriana é inscrito e visualizado em formato de 

fogo com chamas em movimento.  

 Além do sentido literal da palavra fogo, a nossa entrevistada emprega-o para se referir 

a um momento de alegria e gozo interior, que só é permitido por Deus. Este elemento, o fogo, 

também é diferencial nas igrejas citadas pela narradora, quando utiliza este termo para 

identificar a temperatura/intensidade do seu estado de alegria e de contato com a experiência 

divina, pois existem igrejas frias, mornas e quentes.  

Os termos que compõem as passagens – “igreja de fogo”, “igreja é morna” e “igreja 

fria” caracterizam a figura de linguagem conhecida por sinestesia provocando sensações de 

intensificação em grau decrescente do estado de alegria presenciado pela usuária de acordo 

com o tipo de igreja. Nesse sentido, a igreja morna/fria não produz fogo, enquanto a igreja de 

fogo é a que produz alegria e permite que a fala se transforme na “Língua de Deus”, sendo 

literalmente Deus que fala por ela.  

5.3. Descrições de Deus  

Nos textos discursivos de nossos entrevistados também se fizeram presentes 

descrições de Deus, figura de grande simbologia na vida destes sujeitos. Esta figura é 

intensificada pelo número de vezes em que o seu nome é mencionado (10 vezes), conforme o 

discurso de Lila abaixo.  

Deus é muito fiel, Deus faz, Deus mostra! Deus faz como ele quer, na hora 

certa e no tempo certo! (...) o que importa é a pessoa ter Deus no coração! 

Ter fé em Deus, porque sem Deus a gente não é ninguém, a gente não é 

ninguém! A gente é como um grãozinho de areia, como a areia da praia... 

(...) Bom, que (pausa) não importa qual problema que a gente esteja 

passando, a gente tem um Deus que é maior que tudo isso, que é forte, e que 

é verdadeiro, e que é fiel! Então como eu falei, não há luta, não há batalha, 

vá à frente! Não esqueça de lutar porque ele já lutou por nós! E está tudo 

vencido, graças a Deus! Basta confiar em Deus! (...) tudo é providência de 

Deus, nada acontece ao acaso, tudo acontece na hora certa, Deus não permite 

                                                           
 

31
 (http://www.igrejadoavivamento.com.br/) 

http://www.igrejadoavivamento.com.br/
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que caia uma folha de uma árvore sem que seja à vontade dele. Então se a 

gente glorifica o nome dele é porque é da vontade dele e ele está presente 

(Lila, Cristã Presbiteriana). 

 

Mas como eu creio em um Deus assim que ele cria situações na sua vida, ele 

cria situações na sua vida que a gente não entende hoje, mas amanhã é que 

você vai entender como Deus é maravilhoso, ele cuida de nós, e para cada 

criatura ele tem um plano, salvação! Né? (...) Que sem ele você não é nada! 

Sem Deus nada... Porque Deus é Deus! Deus tem poder! (...) Porque nós 

sabemos que Deus é o Deus do impossível e ele é o médico dos médicos 

(...) um dia (ênfase) que eu tenho essa esperança, esperança não, eu tenho a 

certeza, porque ele prometeu que ia preparar lugar para nós. E confiando na 

palavra dele, Deus não mente! (...) Então eu creio num Deus assim... Que 

revela, ele mostra, ele não quer ver você... Ele avisa, ele avisa antes! Eu 

creio num Deus assim, ele avisa, ele não deixa ninguém enganado. Antes, 

ele manda avisar. Creio assim... (silêncio) (Cícera, Igreja Deus é Amor/Só 

Jesus Salva). 

 

Deus te dá poder, você pede: - “Deus me dá poder, coloca poder nas 

minhas mãos agora e retira todo o mal que há em mim! Pelo poder de Deus e 

em nome de Jesus Cristo!” Pronto eu fiz isso! (Lana, Igreja Presbiteriana do 

Avivamento). 

 

 Lila descreve “Deus” como “forte”, “verdadeiro” e “fiel”, como algo “maior do que 

tudo”. A expressão “Deus é maior do que tudo” exemplifica a hipérbole como mais uma 

figura de linguagem, estilo e retórica empregada nos discursos religiosos analisados. 

Identificamos ainda na fala de Lila “o crente” como alguém desprovido de autonomia 

e determinação através da passagem: “sem Deus a gente não é ninguém, a gente não é 

ninguém!”. Conforme, Cecília Mariz (1996, p.66-67) “os pentecostais (...) não veem o 

indivíduo como um ser autônomo. Todos dependem de Deus, sem o qual se tornam vítimas 

das forças malignas (...). O pentecostalismo não abraça uma visão individualista já que não 

define o indivíduo como ser totalmente autônomo e determinado”.  

Essa compreensão também está presente no discurso de Cícera através da expressão 

“sem ele você não é nada!” enfatizando a falta de autonomia e a necessidade/obrigatoriedade 

da fé em Deus para sua própria existência, reafirmados com a complementação: “sem Deus 

nada...”. As características de ser maravilhoso, cuidador e mentor de um plano particular de 

salvação para cada fiel são atribuídas a Deus no discurso da entrevistada. Outras 

características são relacionadas a Deus como algo: detentor de poder, que não mente, que 



       
97 

 

revela, que mostra e que “não deixa ninguém enganado”, por mais que o fiel só descubra e 

entenda os “planos de Deus” posteriormente às “situações criadas”. 

A expressão “Deus é o Deus do impossível e ele é o médico dos médicos”, ilustra mais 

uma vez a figura de linguagem de hipérbole, ainda que seja considerado uma afronta para os 

cristãos de um modo geral acatar essa organização textual como uma crença exagerada. 

Identifica-se ainda a figura de linguagem conhecida como perífrase, à medida que são 

conferidos os títulos de “Deus do impossível” e de “médico dos médicos” a Deus. Esta 

passagem se classifica, portanto, em mais um argumento utilizado por Cícera para falar da 

figura de Deus em sua vivência religiosa.  

 Para Mariano (1999, p.146) o poder divino é “limitado pelo livre-arbítrio do fiel (que 

existe apesar de sua pouca autonomia frente às forças divina e demoníaca), que, se não estiver 

na ‘plenitude do Espírito’, ou se ceder à sua inclinação pecaminosa, poderá sucumbir às 

artimanhas do Diabo”. De outro modo, o poder divino passa a ser ilimitado quando a 

interferência não é da ordem da fé do fiel, mas sim de acordo com a “permissão” de Deus. 

 O discurso de Lila ilustra a afirmação de Mariano (1999) no tocante à relação de poder 

conferidas às ações tanto do divino quanto do demoníaco. Para o autor “pastores e fiéis 

enxergam a ação divina e demoníaca nos acontecimentos mais insignificantes do cotidiano. 

Para eles, não há acaso. Tudo é prenhe de sentido, e a Bíblia contém todas as respostas de que 

precisam”.  

 Lila refere-se exatamente à inexistência do acaso em seu discurso, justificando que 

“tudo” carece de explicações e vontades divinas, pois como a mesma diz até mesmo o cair de 

uma folha contempla esta lógica de sentido.  

Diferentemente, Lana não utiliza uma passagem bíblica para comprovar a existência 

do poder de Deus, mas constrói um discurso direto com o mesmo, assumindo o caráter de 

concretização. Este sentido é reafirmado quando a narradora sintetiza: “Pronto eu fiz isso!” 

Logo, o pedido pelo poder em mãos e a libertação do mal é concedido, basta se “dirigir” a 

Deus. 
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5.4. O uso das expressões “aceitei Jesus”/”estar convertido”, “coisas do mundo”, 

“desviar” e “testemunho” 

 Essas expressões merecem destaque devido ao número de vezes em que elas aparecem 

nos discursos de nossos entrevistados, além de se constituírem como vocábulos comuns aos 

religiosos tanto pentecostais quanto neopentecostais. 

Os nossos narradores utilizam a expressão “Aceitei Jesus” para falar do ingresso na 

religião: 

Eu... Mais ou menos... Se não me falha a memória, eu acho que aceitei Jesus 

eu tinha, se eu não estou enganada eu tinha 33 anos... (Josefa, Assembleia de 

Deus). 

 

Então ser evangélica para mim é uma benção de Deus, porque antes eu era 

cega, eu entendia não sei... A verdade. Porque hoje eu chego ao Senhor e eu 

sei que ele vive em mim e um dia, eu creio que eu já estou salva. Assim, eu 

sou salva, por quê? Porque aceitei Jesus, deixei tudo do mundo, não vivo 

mais nas coisas do mundo, vivo no mundo mas é mesmo que não viver que 

tem muitas coisas que eu era, eu era uma pessoa muito diferente! Assim... Eu 

mudei muito... (...) Porque quando você aceitou Jesus você é separado. 

Você não vai mais roubar, se você bebia você não vai mais beber. É Deus é 

quem manda na sua vida! Somos todos filhos de Deus, somos sim. Mas há 

uma diferença entre quem serve e quem não serve a Deus, por quê? Porque 

quando você passa a ter uma intimidade com Deus, deixa as coisas do 

mundo, que não agrada a Deus de lado. Não que... todos somos filhos de 

Deus.(Cícera, Igreja Deus é Amor/Só Jesus Salva). 

 

Quando o fiel “aceita Jesus”, recebe como garantia o terreno do céu. Assim, ao 

pronunciar estes termos, os evangélicos adquirem o passaporte para a sua salvação. Apesar de 

Cícera, filiada a Igreja Deus é Amor, considerada uma igreja pentecostal, fazer uma relação 

de distinção entre o mundo dentro da igreja e o mundo fora da igreja percebemos que essa 

construção parece esfacelada atualmente, visto que tem se intensificado uma liberalização dos 

usos e costumes nos espaços evangélicos de uma forma geral, especialmente entre os 

neopentecostais. 

Quando Cícera descreve as ações de “pessoas do mundo” como diferentes das ações 

realizadas por pessoas evangélicas, é esta “diferença” que os mantém “fora do mundo”. Esta 

ideia causa certo estranhamento, pois mesmo dedicando-se a atividades próprias do seu 
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campo religioso, os evangélicos continuam pertencendo ao mundo, contribuindo com sua 

existência.  

No entanto, esta percepção de “não estar no mundo” parece provocar neste publico 

certa convicção de que eles vivem em um mundo realmente paralelo, “separado”, impressão 

esta que os tornam pessoas “diferentes”, como se não tivessem esta condição antes mesmo de 

“aceitar Jesus”. A expressão “antes eu era cega”, anuncia o sentido pejorativo dado a esta 

passagem, demonstrando a necessidade do fiel em se perceber não só como diferente, mas 

também como alguém desprovido de outras qualidades enquanto não “aceitar Jesus”. 

Por mais que esses sujeitos construam a percepção de um mundo paralelo, “separado” 

dividido entre fieis e não fieis, ainda assim, apresentam uma vida em comunidade. Nesse 

sentido, os grupos religiosos dos quais nossos entrevistados fazem parte podem ser 

entendidos, na visão de Baumam (2003) como soluções comunitárias para os problemas 

impostos a eles no contexto atual. Assim, o discurso religioso construído nesse meio 

potencializa e solidifica experiências coletivas. 

O termo “coisas do mundo” também é empregado por Lila para se referir à aceitação 

de Jesus, conforme abaixo: 

Não saio para canto nenhum. Eu não vou pra canto nenhum, pra casa de 

amiga não. Porque se eu for atrás das minhas amigas vão me botar no 

mundo de novo e eu não quero mais. 

Halline: O que é ficar no mundo pra você?  

Lila: Assim... Participar do mundo, beber... Farrar... Ir pra festa... Ir pra 

show... Essas coisas.  

Lila: Hoje em dia é totalmente diferente, hoje eu não saio com amiga, não 

tenho amigas, hoje eu não procuro ter amizades. Amizades com gente 

desconhecido. Só quero amizade que me influencie pro bem e não pro mal. 

(Lila, Cristã Presbiteriana). 

 

O sentido atribuído ao “mundo” para os pentecostais está atrelado na maior parte das 

vezes a sentimentos relacionados à rejeição, repúdio, correlacionado a uma autovigilância 

contínua.  A esse respeito Mariano (1999, p.190) acrescenta que cumprir com o “Plano de 

Deus” acarreta certas “privações”, assim:  

Para que não sucumbam às pulsões, aos desejos, às próprias inclinações 

pecaminosas, devem renunciar aos prazeres mundanos, compreendidos como 
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ciladas do Diabo, por meio do padecimento e da modificação da carne. Para 

que o Espírito Santo lhes preencha a vida, santificando-os, devem morrer 

para o mundo, o qual, como causa e lugar de sofrimento, além de rejeitado, 

deve ser combatido. Quanto mais sectária a denominação, maior sua 

disposição de se apartar do mundo e combatê-lo. 

 

“Estar convertido” se constitui como pré-requisito de demonstração de fé e de 

aceitação de Jesus, enquanto “desviar” significa pouca fé. Nesse sentido, estas ações também 

embolsam uma organização no vocabulário destes sujeitos. Vejamos: 

(...) E tem pessoas na minha família que não são convertidas, sabe? Mas 

vamos ter fé em Deus, né? Fé em Deus. Com fé em Deus a pessoa chega lá, 

né? Você num tá confiando em Deus, né? Tudo pode naquele que crer, né? 

(Rodrigo, Igreja Universal do Reino de Deus). 

 

(...) Eu acho que você tem que se converter, Jesus manda, né? Na palavra 

dele, se converter dos seus maus caminhos e ele perdoa você, os pecados e a 

partir daquele momento você começa seguir Jesus... (Cícera, Igreja Deus é 

Amor/Só Jesus Salva). 

 

(...) Quando eu era pequena sempre frequentava (pausa) aí depois eu me 

desviei e agora voltei! 

Halline: E Aline, me conta assim o que é esse desviar que você coloca? 

Lana: É não ir mais, deixar de ser evangélico. 

Halline: É somente deixar de frequentar? Ou é deixar... 

Lana: Tudo! (Lana, Igreja Presbiteriana do Avivamento). 

 

 Para Cícera, “se converter” é obter o perdão dos pecados cometidos e a segurança de 

caminhar em “bons caminhos”. A esse respeito, Villares, Redko e Mari (1999) acrescentam 

que as intervenções divinas não concedidas aos sujeitos aparecem em seus discursos através 

de atos culposos ou pecaminosos, problemas de criação, moral defeituosa e falta de fé. Assim, 

para ser “abençoado” é preciso “se converter”, “aceitar Jesus” e “não desviar” sua fé. Mariano 

(1999, p.191) ressalta que “a luta para não se desviar do caminho que conduz à salvação deve 

ser travada a todo instante”. 

O termo “testemunho” aparece nos discursos dos entrevistados, retratando uma prática 

necessária e constitutiva da fé destes sujeitos. Trata-se, em outras palavras, de depoimentos de 

experiências, na maioria das vezes conquistas desses fiéis. Vejamos: 

Hoje eu fui para a igreja, fazia tempo que eu tinha ido e minha tia disse que 

eu tinha um propósito, que Deus tinha um propósito por ter me colocado 

aqui no CAPS. Deus enviou você com essa entrevista, que na verdade é um 



       
101 

 

testemunho, parte do meu testemunho (Lana, Igreja Presbiteriana do 

Avivamento). 

 

Ah... Eu senti... Assim... Contei até o testemunho na igreja, para edificar a 

fé do irmão. Porque o que Deus faz tem que ser falado aos quatro cantos 

do mundo. Pra edificar o quê? A sua fé, que às vezes está um pouco oca, 

né? (...) O testemunho é você... Chegar... Por exemplo, você chegar na 

minha casa e diz: ah eu to com uma dor aqui! Ore aqui por mim irmã! (...) 

Eu fui revelada na igreja que... Tudo... O que ia acontecer (pausa) comigo 

(ênfase) o Senhor me revelava antes. É verdade! Eu digo a você porque eu 

tenho testemunho, assim... Que já aconteceu isso do mesmo jeito acontece. 

Do jeito que o Senhor falou. O que Deus fez na minha vida porque ele fez e 

tem que ser divulgado pra o mundo inteiro. (Cícera, Igreja Deus é Amor/Só 

Jesus Salva). 

 

 

 

Além de descrever as graças concedidas, o testemunho assume a função de revelar o 

inexplicável. Sendo necessário testemunhar às pessoas da igreja, situações conflitivas e o 

desfecho destas, o que acaba por caracterizar o controle que as pessoas da igreja exercem uma 

sobre as outras, firmando mais uma vez a relação de autovigilância continua sobre os 

acontecimentos cotidianos e da vida das pessoas, logo “testemunhar os obras de Deus” acaba 

por fazer parte deste controle. 
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HENRIQUES,            
Halline Iale Barros. 
 

[CURA E ADOECIMENTO] 
E se Deus é canhoto 

E criou com a mão esquerda? 
Isso explica, talvez, as coisas deste mundo. 

 
Carlos Drummond de Andrade 

Hipótese (In: Corpo) 
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6. CURA E ADOECIMENTO  

 

 As noções de cura identificadas no discurso dos nossos entrevistados foram 

produzidas a partir da seguinte questão gerativa: “O que é cura para você(s)?”. Foi através 

deste questionamento que pudemos obter alguns achados, estruturados no texto a seguir em 

tópicos que descrevem e explicam a cura.  

Assim como no discurso sobre cura, o adoecimento é descrito e explicado pelos 

sujeitos pesquisados. As explicações se inserem em linhas argumentativas variáveis que vão 

desde a compreensão do adoecimento como ausência de saúde até a compreensão de que ele é 

uma forma de “castigo” do Diabo. Ao passo em que estas noções se desenvolviam os 

narradores variavam seus discursos em torno de experiências do adoecer, práticas que acabam 

por reforçar, justificar e exemplificar o discurso anteriormente estruturado. É, sobretudo, 

sobre essas construções discursivas que nos debruçaremos adiante. 

6.1. Descrições de cura 

A cura, em algumas falas, é descrita como libertação, saúde, merecimento e força de 

vontade. A cura também ganha uma conotação sobrenatural, embasada em um milagre divino. 

 

Libertação! (...) (Lila, Igreja Cristã Presbiteriana, Roda de Conversa). 

 

Saúde (...). Jesus na vida da gente! Jesus na vida da gente... (Maria Eduarda, 

Igreja Assembleia de Deus, Roda de conversa). 

 

(silêncio) Cura é merecimento! Força de vontade! (pausa). Merecimento, 

força de vontade... É isso! Se eu merecer eu serei curada! Se não que se faça 

a vontade de Deus! Porque Jesus Cristo quando foi crucificado ele era filho 

de Deus, e nem por isso ele tinha que ser mais do que os outros. Então se eu 

merecer um dia eu vou ser curada, se não... (pausa) É a vontade de Deus! 

(Joelma, Igreja Presbiteriana do Brasil). 

 

A cura significa o quê? A Sua fé em Deus (ênfase) (Cícera, Igreja Deus é 

Amor/Só Jesus Salva). 

 

É assim como um milagre, né? É uma coisa que cura... Remédio...        

(Duda, Igreja Universal do Reino de Deus). 

 

Realmente a cura... É o milagre de Deus que faz na vida da pessoa! (Ismael, 

Igreja Pentecostal Nova Canaã, Roda de Conversa). 
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Os discursos que enaltecem a cura como “milagre” se encaixam em um efeito do tipo 

“abracadabra” conforme aponta Mariano (1999), típico dos adeptos de uma crença de extrema 

fé, capaz de “transformar” a realidade quando, por exemplo, pronunciadas palavras de fé. 

Deve-se levar em conta que a presença de uma explicação de caráter sobrenatural é um fato 

social e culturalmente significativo e aceitável diante das mais variadas manifestações 

religiosas que trafegam em um campo religioso que produz encantamentos. 

Destarte, a descrição de cura desenvolvida a seguir abandona o aspecto sobrenatural e 

aproxima-se de uma concepção fundamentada no equilíbrio/restabelecimento corporal e 

emocional. Nesse caso, 

A cura seria o restabelecimento dos parâmetros biológicos do organismo e 

mental também (Lana, Igreja Presbiteriana do Avivamento). 

 

 

 

A luta pela “libertação” dos usuários de CAPS da dependência química causada pela 

medicação psicotrópica também aparece como uma descrição de cura, nesse sentido “cura é 

quando tira todos os medicamentos”. O médico torna-se ora o detentor de poder, pois só ele 

poderá “retirar” à medicação do tratamento psiquiátrico e assim promover a cura desejada 

pelo paciente e ora subordinado ao poder divino, pois nessa instância “Deus é o médico dos 

médicos”. 

 

Cura é quando tira todos os medicamentos, vai diminuindo, vai diminuindo, 

diminuindo, diminuindo até... A pessoa ficar... Ele vê que a pessoa tá bem 

mesmo. Ele vai tirando, tirando, tirando, tirando a pessoa fica boa, aí é a 

cura, a cura de Jesus (Lila, Igreja Cristã Presbiteriana). 

 

É quando a pessoa tá doente e... Através do poder de Deus, porque Deus é o 

médico dos médicos. E os que são médicos realmente tratam a pessoa bem, e 

passam os remédios adequados e necessários para que a pessoa se sinta bem. 

(...) Eu acho assim... Que enquanto a pessoa tiver fé em Deus, pode ser 

crente, pode ser católico e lutando e pedindo a Deus, (inaudível) o que a 

gente pede Deus manda! (Josefa, Igreja Assembleia de Deus). 
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6.2. Descrições do adoecimento 

Santos (2011) identifica várias noções populares de doença, dentre elas, destaca a 

mais comumente encontrada, a doença como indisposição, alteração do corpo ou dor que pode 

ser associada a uma “coisa feita”, ou seja, ao “despacho”, “mau-olhado” ou “possessão”. 

Duarte (1986) também utiliza de expressões semelhantes para falar sobre a relação entre a 

loucura e a experiência espiritual. 

Nos discursos dos nossos entrevistados o adoecer está relacionado à falta de cuidado, a 

um estado que desconcerta, perturba e torna o sujeito diferente, além de surgir quando menos 

se espera.  De acordo com Santos (2011), esse adoecer não é experienciado como um evento 

esperado, que obrigatoriamente ocorre na vida dos sujeitos, mas como um evento estrangeiro, 

desconhecido que subverte o projeto de vida ou a projeção deste, logo esse estado passa a ser 

inaceitável, pois inabilita a perfeição divina do projeto humano, é como se o adoecer estivesse 

ligado a uma condição não humana. 

A menção de sintomas tanto psicológicos (“falta de paciência”, “agressividade”) 

quanto físicos (“ficar debilitado”, “fraco”) ajuda a descrever o que é o adoecer. Desse modo, o 

adoecer assume características físicas e mentais também.  

Adoecer é um desleixo!  

Halline: Desleixo? 

Joelma: (silêncio) (Joelma, Igreja Presbiteriana do Brasil). 

Adoecer é você tá bonzim de saúde e acontece alguma coisa que perturba a 

pessoa. Tem muitos tipos de doença (Josefa, Igreja Assembleia de Deus). 

É num passar bem assim... Sofrer é aquela coisa, né! É aquela doença! (...) É 

a doença! Aí a gente fica doente! Aí a gente fica diferente (Duda, Universal 

do Reino de Deus). 

É ficar debilitado, fraco, sem ansiedade, falta de paciência, agressividade... 

(Augusto, Igreja Assembleia de Deus). 

Adoecer fisiologicamente? É algo provocado por algum microrganismo em 

alguma situação com um fator externo ou genético. 

Halline: E você acha que o adoecer é apenas físico ou existe o adoecimento 

mental também? 

Lana: Sim, tem o mental também, né? (Lana, Igreja Presbiteriana do 

Avivamento). 

 

Já no discurso a seguir, o adoecimento é concebido através de um “conjunto de 

coisas”. Para Joelma, deixar ou não de fazer uso da medicação não imuniza o usuário de 
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adoecer. A “saída”/justificativa para o adoecimento também pode ser definida pelos 

“problemas que têm na família”. 

(...) O adoecer é um conjunto de coisas, (pausa) não... Você começa a achar 

que não precisa mais da medicação, você começa a se sentir muito bem 

(ênfase) e alguns casos a pessoa deixa a medicação, e outros continua 

tomando e adoece do mesmo jeito! Só se for os problemas que têm na 

família (Joelma, Igreja Presbiteriana do Brasil). 

 

Desse modo, Joelma identifica fatores externos para descrever o adoecer, entre eles a 

medicação, fator este que merece ser enfatizado tendo em vista que muitas vezes o que define 

a doença especialmente para os usuários de CAPS é a sua relação com o remédio. A esse 

respeito, Santos (2011, p.39) acrescenta que  

[...] o remédio é uma ‘coisa’ com certa finalidade, não tão nebuloso quanto à 

doença, porque a combate e a nega. A doença é, dessa forma, reduzida, em 

compreensão, ao campo de lutas, de embates destruidores, entre doença e 

remédio. Se o remédio for mais forte, acabará com a doença, se esta for mais 

forte, neutralizará o remédio.  

 

No entanto, há noções em que a ideia do remédio não aparece, nem é sugerida. A 

definição popular de doença passa a ser enunciada, como nos relatou Augusto, através de 

sintomas combatíveis, possuindo atributos duradouros, fortes ou fracos. Cícera, no discurso a 

seguir utiliza-se da expressão “doença da alma” para nomear a doença mental, neste caso, a 

“pior”, a mais “perigosa” delas.  

A maior doença é a alma. A maior doença que eu acho é a sua alma, né? 

(Cícera, Igreja Deus é Amor/Só Jesus Salva). 

 

6.3. Explicações para a cura 

Uma forma de explicar o processo de cura é através da vivência de um artifício 

conhecido como “culto de libertação” tendo dias preestabelecidos para quem deseja se libertar 

de demônios e/ou males. Assim, esse momento é evidenciado e vivenciado como um evento 

que produz cura para o fiel, tornando-se recorrente principalmente para justificar fatos 

naturais e não controláveis como a doença.   
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Bom, eu passei por um processo muito grande, que se chama processo de 

libertação. Então dentro desse processo eu tive sim várias curas, que foi hoje 

não ver demônio é uma cura para mim, não ouvir vozes é outra cura para 

mim, eu ouvia o ronco das pessoas, eu escutava, no terreiro de macumba. 

(pausa) (...) Tudo isso é cura, que eu venci com Jesus Cristo! Com o poder 

de Deus! Tudo isso é cura pra mim! (Lana, Igreja Presbiteriana do 

Avivamento). 

 

A pessoa que está enferma... “– Quem está enfermo aí? Pois venha para cá 

pra receber a cura...” E ali a gente faz a oração da fé e aquela pessoa é 

abençoada, aquela pessoa é curada e depois dá o testemunho e a cura é o 

milagre que Deus tem operado na vida de cada ser humano. Deus tem feito 

muitas curas, muitos milagres, maravilhas na vida de Jesus. Se em meu 

nome curarão os enfermos, por todo o mundo prega o evangelho, aos que 

creem serão batizados e aos que não creem serão condenados! (Ismael, 

Igreja Pentecostal Nova Canaã). 

 

 O discurso de Lana, além de descrever o que é cura para ela, explica que a cura foi 

possível a partir de sua participação no processo de libertação. Esse trouxe várias curas, 

como: deixar de escutar e ver o demônio, bem como deixar de escutar “o ronco” das pessoas 

em rituais de umbanda. Por outro lado, Ismael explica como acontece a cura no culto de 

libertação, esse momento torna-se claro quando ele interrompe sua fala e incorpora a 

linguagem do Pastor, quando diz: “– Quem está enfermo aí?” Esta “chamada” geralmente 

emitida pelo pastor, caracteriza o momento inicial do processo de libertação.  

Contrariando os discursos acima e da maioria dos nossos entrevistados, Rodrigo, 

evidencia que a cura que ele deseja ainda não foi concedida, por mais que tenha um histórico 

de aproximadamente 20 anos de participação na Igreja Universal do Reino de Deus. 

(...) Porque eu acredito na cura, sabe? Mas só que a cura, ainda não me tem 

chegado a cura ainda! Num sei por que, né? Eu vejo pessoas na igreja, 

chega hoje (ênfase) na igreja, e hoje mesmo é abençoado na igreja Universal 

e... Já faz desde 12 anos que eu frequento a igreja Universal, desde 12 anos 

que eu frequento a igreja Universal e ainda não fui curado ainda, sabe aê? 

Nesse negócio, sabe aê? (...) Eu queria entender porque eu ainda não fui 

curado ainda, sabe aê? Porque quem tem problema de gastrite, tem 

problema de gastrite, é diferente de quem? De quem tem azia, né? É 

diferente, né?  Azia é um, e a gastrite é outro, né? Né isso? (...) Porque se eu 

digo assim, eu quero minha cura é porque eu quero minha cura, né?  Num 

posso tá assim! Porque a cura é tudo na vida de uma pessoa, né? É tudo, 

tudo, tudo, tudo, é tudo, é dinheiro, é Jesus... (pausa) no coração, é tudo viu? 

É um carinho de mãe, é um carinho de pai, é tudo, viu aê? Pense! Muita fé 

viu (falou baixo)... (...) Que chegue a minha cura, sabe aê? Ai eu fico 

abismado com um negócio desse, sabe aê? Eu vejo tantas pessoas sendo 

curada na igreja Universal e eu não sou? Porquê? Será que elas são 
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melhor do que eu, né? Ou eu sou melhor do que elas? Pode um negócio 

desse? Num sou né? (silêncio) Pois é... (Rodrigo, Igreja Universal do Reino 

de Deus). 

 

Autores como Souza et al (2008) e Mariano (1999) ressaltam a existência de um 

princípio de promessa que sustenta em si mesmo a impossibilidade de cumprimento, 

configurando uma relação de assujeitamento ao outro como possibilidade de saída do 

desamparo, pois se o fiel não conseguiu a cura ou as “bênçãos” é porque lhe faltou uma 

generosa dose de fé. Assim, o discurso de Rodrigo pode ser interpretado pela igreja sob a 

ótica da graça não concedida pela pouca fé.  

 Mariano (1999) afirma que muitos cristãos ignoram que tenham direitos divinos a 

reclamar. No entanto, R.R. Soares adverte: “direito não reclamado é direito inexistente”. 

Desse modo é preciso que o fiel tenha “consciência” de seus direitos, para que possa 

conquistá-los e mantê-los, mediante sua fé. Observamos desse modo, várias passagens (as 

quais se encontram em negrito) no trecho do discurso de Rodrigo, que se caracterizam em 

reclamações por não ter recebido a cura, tantas vezes almejada, exemplificando verdadeiras 

reinvindicações de seus direitos. 

 É válido salientar ainda que a indagação se constitui ora como positiva quando 

demonstra fé e ora negativa, quando há fracasso na confissão. Assim, mesmo que a 

reinvindicação se constitua em parte como uma demonstração de fé, a demora ou o 

descompasso entre a crença e a realidade em alcançar a benção desejada, pode desmoronar a 

fé do crente. E em sendo esta “fraca” será responsabilizada pelo fracasso da confissão, pois 

“qualquer dúvida, por mínima que seja, manifesta quanto à realização do que confessou ou 

decretou, impossibilita o recebimento da benção” (MARIANO, 1999, p. 156).  

6.4. Explicações para o adoecimento  

Cícera explica o adoecimento através dos problemas/estresses do cotidiano. A 

narradora também estabelece em sua explicação uma diferenciação entre “doenças dos 

nervos” e “doenças mentais”, esta última ganha uma conotação “espiritual”, as quais os 

médicos e remédios não tratam nem curam apenas Deus. 

Não, eu acho que... Assim... Vai muito do... Assim dos problemas... Do dia a 

dia, muita coisa, muito estresse, né? Muita correria, você que começa a 
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colocar muita coisa na cabeça, muita perturbação, aí termina ficando assim, 

porque seu nervo é muito sensível, aí eu acho assim, que vem... Essas 

doenças dos nervos e também tem doenças mentais que já é parte espiritual, 

que não é pra remédio! Tem pessoas que faz o tratamento e fica boa, mas 

tem umas que é como eu disse a você, só Deus! (pausa) Deus sim pode 

libertar e você nunca mais tomar nem... Nem nada! (...) Por que tem doenças 

espirituais e tem doença (pausa) é assim... Né? Que é para o médico. Pronto, 

num tem gente que faz o tratamento e fica bom, tá entendendo? Só que tem 

gente que não é! Tem coisas que é pra Deus tratar! Libertar de vez! 

(inaudível) Tá entendendo? Pronto! Eu acho assim (...) O Deus é o mesmo! 

E é ele o médico dos médicos e é ele que cura! Ele já deu autoridade aos 

médicos para o médico fazer a parte deles, agora tem coisas que é para Deus 

curar, não os médicos.  (Cícera, Igreja Deus é Amor/Só Jesus Salva). 

 

Villares, Redko e Mari (1999) acrescentam que categorias como “problema do 

nervoso”, “problema na cabeça” e “problema espiritual” se constituem em modelos culturais 

de doença. Os autores destacam ainda que a dimensão espiritual organiza-se em “um sistema 

de crenças acessório, (...) utilizado para preencher as lacunas dos processos inexplicáveis ou 

incompreensíveis (...). São ao mesmo tempo responsáveis por ela e uma alternativa para a 

cura que não se alcança através do tratamento médico (p.43)”. 

No discurso abaixo é o sujeito quem procura e encontra a doença, esta “caça” as 

doenças transmite ao fiel uma mensagem de alerta, uma “prova” para aqueles que não estão 

seguindo os “Planos de Deus”: 

Adoecer... (silêncio) Adoecer... É uma doença assim que vem... Que a 

pessoa procura... 

Halline: Você acha que a gente procura o adoecimento? 

Lila: Eu procurei né? Então eu achei. Foi uma prova que Deus fez eu passar. 

Pra ver se eu ia buscar em Deus, o caminho do Senhor. Fez eu voltar para o 

mundo diferente do mundano (Lila, Igreja Cristã Presbiteriana). 
 
 

O discurso de Rodrigo, abaixo, incorpora a explicação de Santos (2011), no tocante ao 

aparecimento da doença como punição, segundo o autor “se o indivíduo for acometido por 

algo que não seja a doença comum, ele estará comprometido por algum ato nefasto (aos seus 

próprios olhos)”. Nesse caso, “a primeira punição é a doença, o íncubo entra nele e, de algum 

modo, o castiga” (p.40).    

Nesse sentido, o adoecimento é causado pelo Diabo, responsável por atormentá-lo, 

roubar sua paz e possuir a sua mente, pois as atuações demoníacas podem estar em todo lugar. 
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Assim, a explicação dada à doença por Rodrigo penetra o campo do maligno em uma 

construção imaginária do mal. 

 

O adoecimento é, é... O diabo está te atormentando, sabe? (pausa) Tirando 

realmente a sua paz, sabe como é? Ele vê que ele é fraco, ai quer se manter 

forte em cima de você, sabe como é? Você sendo uma pessoa fraca, sabe? 

Estando com a mente dele, sabe? A mente da pessoa sabe? Mas com a mente 

dele também! Ai ele entra na vida da pessoa, você sendo fraco, ai fica 

doidinha para agir sobre a vida do povo, fica querendo tirar você do juízo, 

sabe? Aí fica muito ruim para as pessoas fazer as coisas, né? (...) Tentando 

tirar a mente da pessoa, sabe? Tenta tirar a mente da pessoa, isso é aqui 

dentro, é lá fora É dentro de casa, é na igreja, é em todo canto! Já pensou um 

negócio desse? Isso não é normal não? Você num acha? (Rodrigo, Igreja 

Universal do Reino de Deus). 

 

 

Rodrigo reproduz o discurso do fundador de sua igreja, o bispo Edir Macedo (1988) 

citado por Mariano (1999, p. 114) que define os demônios como a principal causa das 

doenças: 

[...] os demônios são responsáveis por ‘todos os males que afligem a 

humanidade. Doenças, misérias, desastres e todos os problemas’. ‘Os 

demônios, espíritos destruidores, estão nos germes, bacilos e vírus’. São a 

principal causa de doenças. Eles ‘fazem das pessoas o que bem entendem. 

Cuidam de todos os aspectos da vida delas, desde a maneira de se vestir até 

os casos amorosos; se intrometem e submetem os seus seguidores através de 

conselhos ou ameaças’. Astuciosos, ‘os demônios agem de acordo com a 

mentalidade da pessoa, de acordo com sua posição social e também, é claro, 

de acordo com suas necessidades. Os endemoniados apresentam sintomas. 

Enumera dez sinais típicos de possessão: nervosismo, dores de cabeça 

constantes, insônia, medo, desmaios ou ataques, desejo de suicídio, doenças 

cujas causas os médicos não descobrem, visões de vultos ou audição de 

vozes, vícios e depressão (p. 27,58,71, 89). 

 

 

 Assim o Diabo é a personificação do mal, tido como algo que se apodera do corpo e da 

mente do sujeito, afinal como bem reforça Rodrigo, o Diabo “tira a mente da pessoa”.  Com a 

verdadeira posse da mente humana, o Diabo torna-se o dono de um vasto poder, dirigindo as 

pessoas ao caminho do mal.  

Diante desta construção imagética cabe pensarmos em algumas soluções simbólicas, 

se não mágicas, pelo menos restauradoras. Comecemos com algumas indagações: será que 

assassinar os demônios infindáveis, e assim emancipar a fé resultaria em uma humanidade 
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mais saudável? Se assim fosse, como extinguir os infinitos demônios, diante de tanto poder? 

Será que o mundo conseguiria viver sem tamanho poder? Ou melhor, será que as pessoas se 

sustentariam ou se manteriam vivas sem poder? Nesse caso, não seria um engano assassinar o 

que justamente fortalece os humanos?  

Sendo assim, nos resta evidenciar promessas que se organizam em torno de uma 

impossibilidade de cumprimento (SOUZA et al, 2008).  

6.5. Experiências religiosas 

Valle (2010) discute que a conceituação de “experiência religiosa” torna-se uma 

noção-chave na discussão do fenômeno religioso. Em nossa pesquisa, identificamos duas 

formas de nomear a experiência religiosa, as experiências sobre cura e sobre adoecimento.  

Para tanto, nos baseamos em quatro dimensões ou facetas presentes na experiência do 

sagrado. De acordo com Glock e Stark, 1965 citado por Valle, 2010, a dimensão experiencial 

é a mais utilizada cotidianamente para falar de experiências religiosas, possui características 

idiossincráticas e intransferíveis e se dividem em quatro eixos experienciais, sendo: 

experiência responsiva, experiência de confirmação, experiência de êxtase e experiência de 

revelação.  

Outras dimensões são mensuradas a partir do ponto de vista psicossocial, de modo que 

estão conectadas ao grupo social ao qual pertencem, são elas: a dimensão ritual (implica em 

práticas religiosas próprias do grupo), ideológica (refere-se às crenças e convicções 

doutrinárias) e consequencial (abrange a conduta moral e comportamental proposta e exigida 

pela adesão ao grupo) (GLOCK; STARK, 1965 apud VALLE, 2010). 

Chama-nos a atenção os eixos experienciais destacados pelos autores, os quais são 

descritos da seguinte forma: 

 A experiência ‘responsiva’ é uma resposta de ‘aceitação e compreensão 

empática’. Acontece quando a pessoa percebe conscientemente a presença e a 

relação com o divino. Dividem-se em três subtipos: a experiência de salvação, 

a experiência do poder milagroso e a experiência da sanção. 

 A experiência de confirmação é caracterizada pela convicção e factualidade 

indiscutível da crença. Apresentam dois subtipos: quando oferece um sentido 
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generalizado do sagrado e quando se tem uma consciência específica da 

presença de Deus. 

 A experiência de êxtase relaciona-se ao momento de comunicação direta com 

Deus, na qual o amor e a intimidade vivenciada tomam proporções diferentes 

quando comparadas as vivencias do cotidiano. 

 Na experiência de revelação o fiel se torna confidente a divindade, revelando-a 

seus desígnios e devoção. As revelações podem acontecer em forma de visões, 

vozes, iluminações interiores e missões que recebem o caráter de 

obrigatoriedade.   

Relacionaremos a seguir os aspectos evidenciados acima aos discursos dos nossos 

entrevistados acerca das experiências sobre cura e sobre adoecimento. 

6.5.1. Experiências sobre cura 

Ao perguntar aos participantes se estes teriam alguma experiência de cura para contar, 

obtivemos vários depoimentos, ou “testemunhos”, configurando-se em narrativas que 

evidenciam experiências reveladoras, conforme veremos a seguir. 

Já! Tenho uma cura! É porque essa parte minha ia dá uma trombose, o irmão 

foi e orou aí ele orou e não deu. Aí não deu trombose em mim, ia dar 

trombose. 

Halline: Como é que você sabia que ia dar uma trombose? 

Lila: Ele foi revelado, né? Deus revelou a ele. Aí ele repreendeu todo o mal 

(Lila, Igreja Cristã Presbiteriana). 

 

De cura? Sim... Assim... Lá no Verbo da Vida eu estava com uma dor no 

pé... Uma dor no pé, né? Aí quando terminou o culto... Terminou o culto 

não, quando assim... Uma parte que se diz que termina né? Mas que dá 

continuidade... Aí começou a oração, eles começaram a orar... Porque eles 

num chamam até a frente né? Pra orar pra os enfermos... Aí pronto, quando 

eu fui chamada, aí eu fiquei boa do meu pé! Depois que teve a oração do pé! 

Ficou dormente. Aí quando eu sai, terminou a oração eu fiquei boa do pé. 

Pulei lá! Dei uns pulinhos lá... (Cinthia, Igreja Assembleia de Deus). 

 

(...) uma vez eu estava na igreja e Deus usou um irmão lá e disse que tinha 

uma pessoa que estava sendo curado de próstata, de saúde! E eu estava 

sentindo uns problemas meio desagradáveis assim, sabe? Eu estava sentindo 

que aquilo não era de Deus e depois da oração eu fiquei tranquilo... Num 

senti mais nada graças a Deus (Ismael, Igreja Pentecostal Nova Canaã, Roda 

de conversa). 

 

Outro dia teve uma cruzada lá nas Malvinas, região próxima a nós, e eu 

estava ali e eu estava sentindo um caroço me incomodando e... Um pregador 
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na hora da pregação lá... Ele fez uma oração e disse que a pessoa que tivesse 

sentindo algum tipo de enfermidade colocasse a mão em cima de onde 

tivesse sentindo a enfermidade que ele ia orar... E eu coloquei a mão e creio 

que naquela hora ali que Deus podia me curar! Assim como levantou Lazaro 

depois de três dias, num foi irmão? (Seu Manoel, Igreja Assembleia de Deus, 

Roda de Conversa). 

 

Eu já fui curada também na igreja, vou contar um testemunho meu. Já fui 

curada, eu não sabia, eu estava com uma enfermidade no meu útero, só que 

eu não sabia. Isso foi na igreja na casa do Senhor. Eu fui revelada pela 

oração, né? Aí eu fui revelada assim: Aqui tem uma irmã que ela está com 

uma enfermidade no útero, ela está assim... e essa enfermidade é maligna. Só 

que era coisa simples, eu não sabia que era tão grave. Aí quando eu levantei 

a mão (pausa) aí era eu! E para glória do Senhor naquele momento que eu 

levantei a mão e fui lá na frente que o pastor colocou a mão na minha 

cabeça, nunca mais, nunca mais aquela enfermidade de que eu sentia, do 

jeito que eu sentia, para glória de Deus nunca mais ela voltou, nunca mais. 

Deus jogou por terra, em nome de Jesus (Cícera, Igreja Deus é Amor/Só 

Jesus Salva). 

 

 Os discursos acima evidenciam experiências de “cura”, que por si só classificam-se 

como exitosas. Tais experiências perpassam por uma crença/sensação de 

incômodo/adoecimento de alguma parte do corpo, resultando em algum tipo de problema de 

saúde que varia desde uma “dor no pé” até um “câncer”. Todavia, a cura só se constitui 

enquanto tal e é concretizada a partir da oração realizada pelo pastor, acarretando no 

desaparecimento dos sintomas. Fato confirmado por Cícera quando menciona: “nunca mais 

aquela enfermidade de que eu sentia, do jeito que eu sentia, para glória de Deus nunca mais 

ela voltou, nunca mais”. 

 Cícera exemplifica ainda várias experiências de cura em seu cotidiano familiar. 

Nestas, diferentemente das experiências citadas acima, em que o pastor é quem é o mediador 

entre Deus e a cura, a própria narradora é quem protagoniza as curas recebidas pelos 

familiares (irmã e marido), desde que tenha permissão divina. Neste caso, esta fiel se 

considera uma enviada de Deus e portadora de uma fé intensa e poderosa. Ao se ver nessa 

condição, a narradora caracteriza uma experiência responsiva de salvação.  

 

 

Minha irmã estava perdendo (pausa) o que hoje em dia tem sete meses. Ela 

estava já com ameaça de aborto. Já o útero bem fininho. Estava pra perder 

mesmo e o Senhor me levou ali na casa dela para glória de Deus! E eu orei 

ali sobre o ventre dela e Deus usou minha mão, que eu não sou nada, mas 
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Deus é tudo! Né? Quando você serve a Deus, Deus habita em você! Eu orei 

para glória de Deus ela, ela... (...) Nesse dia ela disse: “Cícera ore aqui, ore 

aqui por mim porque (a entrevistada chora nesse momento) tá doendo 

muito...” Eu não esqueço daquele dia nunca. Mas já tinha batido os hospitais 

tudinho, naquele tempo só tinha dois meses, era muito sangue e muita dor. 

Aí, o Senhor me usou pela infinita misericórdia dele. Eu orei e o Senhor fez 

a obra. E no dia seguinte ela bateu a ultrassom e estava o útero todo 

reconstituído. E hoje em dia quando olho para aqueles olhos verdes da minha 

sobrinha e digo: Senhor tú és maravilhoso! Porque a gente lá em casa, o 

poder de Deus é grande! Eu creio em um Deus que nada é impossível para 

ele. É você não perder a fé!(Cícera, Igreja Deus é Amor/Só Jesus Salva). 

 

(...) Aí antes de tudo, os meninos foram tomar café e ele mandou meu 

menino comprar uma dipirona, bem rápido porque estava com muita dor. Aí 

começou aquela inquietação assim... Meu coração acelerou, mas não foi de 

ansiedade não. Acelerou tipo... Espiritualmente, né? Assim, porque eu estava 

vendo ele com aquela dor mais eu queria fazer algo, eu não mais o Senhor 

me inquietou! (ênfase) Aí eu disse: “Davi e Júlio vêm cá!” Aí orei nos pés 

do Senhor, orei... Na minha cama, orei... Me ajoelhei na minha cama não, no 

quarto do meu filho mais velho, aí né? Ai ele disse: “apresente esse remédio 

ai ao Senhor!” Meu marido. Eu disse assim para ele, que eu não podia... 

Primeiro eu tinha que entrar na presença do Senhor, tá entendendo? Aí eu 

orei ao Senhor, aí né? Estava em consagração, não tinha comido pela manhã, 

aí eu chamei os meus dois filhos, peguei na mão de todos dois aí coloquei a 

mão sobre o queixo dele fiz uma oração e para a glória de Deus ele depois 

ele disse: Cícera, você tem fé mesmo! Você tem fé mesmo porque você orou 

e meu dente ficou... Parou a dor na hora!(Cícera, Igreja Deus é Amor/Só 

Jesus Salva). 

 

Tem também (pausa) outro testemunho (silêncio) sim a dor de dente também 

da minha irmã. Antes dessa da gravidez, no início da gravidez ela teve uma 

dor de dente, só que essa dor de dente também era assim era tipo como se 

fosse uma dor de dente maligna, não parava de jeito nenhum, tinha tomado 

tudo, tudo e não passava. Também coloquei as minhas mãos ali, para glória 

de Deus eu coloquei e mais nunca a dor de dente dela doeu. Nunca mais. Ela 

disse, eu fiquei sabendo depois... “Cícera, você acred...” Minha mãe disse: 

“Cícera é... Tem fé mesmo, tem fé mesmo!” Porque ela chegou lá em casa, 

já estava agoniada, pense aí uma dor de dente na gravidez? Isso na gravidez. 

Aí eu coloquei orei, do mesmo jeito! Pedi para Deus, coloquei a mão lá do 

mesmo jeito, pedi para Deus fazer a obra, repreender todo mundo do mal, 

que aquela dor, Deus repreendesse aquela dor, em nome de Jesus! Ele 

colocasse a mão dele ali, que não fosse a minha e para glória de Deus minha 

irmã... Até hoje que essa dor de dente não voltou mais (Cícera, Igreja Deus é 

Amor/Só Jesus Salva). 

 

Podemos relacionar os processos de cura relatados por Cícera, nos discursos acima, 

ao conceito de “eficácia da magia/simbólica” na acepção de Levi-Strauss (1970) à medida que 

o processo de cura implica na crença sob três aspectos diferentes no “processo terapêutico”: o 

doente, a fé e o grupo social. O primeiro perpassa pela crença do doente de que Deus cura, o 
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segundo aspecto concentra-se no poder/fé do fiel, mediador entre Deus e a cura, e por fim a 

confiança e as exigências da opinião coletiva (irmã e marido de Cícera) depositadas nesse ato.                                                                                    

Galinkin (2008) também utiliza esse mesmo conceito em sua pesquisa, para explicar e 

justificar o conceito de “eficácia da magia” no processo de cura na comunidade do Vale do 

Amanhecer. Outro ponto passível de discursão e comparação deste estudo com o nosso é a 

definição de doença estabelecida por eles entre doenças materiais causadas por agentes 

materiais, as quais devem ser tratadas por médicos especialistas, e doenças espirituais ou 

obsessões causadas por espíritos pouco evoluídos das trevas que só encontram cura em 

tratamentos espirituais.  

A comunidade do Vale do Amanhecer também negocia entre os dois tipos de 

adoecimento, à medida que admite a possibilidade de causas conjuntas estabelecidas pelos 

dois agentes, nesse caso é necessário as duas formas de tratamento. Assim aquelas doenças 

que são provocadas por causas conjuntas devem ser cuidadas ao mesmo tempo por médicos e 

médiuns. 

Desse modo, este estudo nos ajuda a pensar nas noções de cura e adoecimento como 

construções socialmente e culturalmente construídas. Além de evidenciar a relação entre 

práticas terapêuticas promovidas pelos cuidados médicos/psiquiátricos e práticas religiosas 

instituídas pelas igrejas.  

6.5.2. Experiências de adoecimento 

 No tocante às experiências sobre o adoecer, encontramos discursos que enaltecem 

novamente o Diabo como causa principal de tais experiências, bem como conteúdos que 

associam o processo do adoecer a vivências que envolvem violência (física e psicológica) e 

sentimentos relacionados à rejeição. 

Aí o Demônio me tomou da cabeça aos pés! Eu fiquei com falta de ar 

também. Eu fiquei pegando fogo quando eu estava lendo que eu nem 

consegui terminar de ler, aí eu percebi que eu estava endemoniada, aí eu quis 

correr e pegar a bíblia isso com medo porque até então, eu só sabia que o 

Diabo tinha medo de mim, eu não sabia que, aliás, eu só sabia que eu tinha 

medo do Diabo, eu não sabia que o Diabo tinha medo de mim. (...) Aí 

pronto, aí foi quando começou minha luta, eu fiquei em cima de uma cama, 

perdi a lógica da direção, eu sentia que meu espírito saia de mim e voltava. 

Eu via o demônio, eu estranhava pessoas da minha família, depois eu passei 

a ouvir vozes, que não existiam, aí hoje eu vejo, eu escuto pensamentos, 

pensamentos que eu acredito que não sejam meus, que vivem dentro na 



       
116 

 

minha cabeça, é por isso que eu estou aqui. Para tratar desses pensamentos 

que não somem com protocolo de medicamento nenhum. 

Halline: Que não é o quê Lana? 

Lana: Não somem com protocolo de medicamento nenhum! Já mudaram e 

querem mudar de novo e não tem jeito, porque eu acredito que isso é uma 

questão religiosa. 

Halline: Você acredita que isso é uma questão religiosa? 

Lana: Com certeza! 

Halline: Porque, Lana, você acha que isso é tão forte? 

Lana: Porque é a lei, é o que eles chamam de lei do eterno retorno. (pausa) 

(...) Bom, eu tinha pesadelos constantes. Esses pesadelos sombrios. Dentro 

do (refere-se ao hospital psiquiátrico), eu passei, misericórdia, só a 

misericórdia divina, sofria demais ali dentro, com o Diabo dizendo que só 

ele existia que Jesus Cristo não existia que Deus não existia. O Diabo 

acelerou meu coração e fez meus órgãos colarem por dentro, saia hemorragia 

dos meus dedos, saía sangue. E dizia: “Lana você está morrendo, só existe o 

Diabo, só existe Satanás, se você não vai se render a ele?” E eu não me rendi 

a Satanás, mas Deus (pausa) Deus (inaudível) me perdoou, eu tenho certeza! 

(Lana, Igreja Presbiteriana do Avivamento). 

 

 

 

Em seu discurso, Lana constrói uma experiência de aspecto revelador, evidenciada 

quando descreve as visões e as vozes que escutava. A narradora associa o seu adoecimento a 

ação demoníaca, trazendo outros pontos merecedores de destaque, dentre eles o entendimento 

de que o seu adoecimento perpassa por uma questão espiritual, religiosa. No entanto, a usuária 

não descarta o tratamento medicamentoso realizado pelo CAPS com a finalidade de “tratar 

dos seus pensamentos”, que por sinal “não somem com protocolo de medicamento nenhum”.  

Esse tipo de discurso implica em um indicativo de males que não são considerados 

doenças, ou seja, males que vão além do conceito/concepção de doença apontando para uma 

compreensão mais profunda de doença, à medida que passa a pertencer a outro grupo 

explicativo, a mágica da realidade e/ou eficácia simbólica. Santos (2011) refere-se ao mundo 

mágico como crenças em torno de acontecimentos inexplicáveis a luz da ciência, mas que 

recorrem ao campo do religioso que introduzem consolo incomparável aos sujeitos. 

Contudo, a ideia de doença assim como a de cura aproxima-se às explicações de algo 

de efeito mágico que trazem consequências importantes e intensas no campo da saúde mental, 

questão esta que será aprofundada no próximo capítulo. 

Já os discursos abaixo denunciam a experiência de adoecimento relacionada a 

vivências negativas atribuídas a violência física e psicológica sofrida em instituições de 

internamento psiquiátrico, conforme enfatiza Lila. 
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Aí pronto... Aí começou o rebuliço, aí ei fiquei doente de novo. Aí voltei pra 

lá, sofri lá de novo. Eu estava tomando medicamento estava tudo certinho. 

Mas só tinha um que impregnava, andava assim... Andava parecendo um 

robô, toda dura. Aí comecei a sofrer lá, levava injeção, me amarravam, não 

adiantava me amarrar não, lá era homem (...), eu apanhava (pausa). 

Halline: Apanhava de quem? 

Lila: Das pessoas... 

Halline: Dos usuários? 

Lila: Não, dos vigilantes. 

Halline: Por quê? 

Lila: Porque eu aperreava muito (silêncio). 

Halline: O que é que você fazia... 

Lila: Nem me lembro...(Lila, Igreja Cristã Presbiteriana). 

 

 

 

 Este discurso nos remete aos cuidados recebidos pelos usuários em momentos de 

internação, ainda nos moldes de “manicômios” e “hospícios”, em que a violência imperava. 

Fator este que destoa princípios da Reforma Psiquiátrica.   

No discurso a seguir, a usuária descreve o trato familiar de forma desigual entre ela 

que possui transtorno mental e o irmão dependente químico. Refere-se ao sentimento de se 

sentir “perseguida” pela família em seus momentos de “crise”, acentuado pela insatisfação: Só 

chama a polícia pra mim! 

Ainda hoje eles se espelham em mim pra cometer erro! (Inaudível) E minha 

mãe tem um filho mais novo, quando ele chega lá em casa bêbado, ele é 

casado, casado não, ele vive com uma mulher! Mas quando ele chega lá em 

casa bêbado, ela oferece cafezinho, bolo, entendeu? E eu que tenho 

distúrbio, né? Supostamente eu tenho distúrbio, que isso no máximo é um 

acumulado de problemas (pausa) quando eu chego em casa... (inaudível) 

Não é questão de ciúme não! É (tossiu) o tratamento! (pausa) Porque minha 

mãe podia muito bem pegar ele e internar numa clínica, sem força, chamar o 

SAMU, e internaria ele para ele fazer um tratamento (tossiu) (silêncio) Mas 

ele num faz isso... Só chama a polícia pra mim! Parece que é uma 

perseguição mesmo! (silêncio) (Joelma, Igreja Presbiteriana do Brasil). 

 

 

 

 No trecho do discurso de Joelma assim como no discurso de Cinthia a polícia aparece 

como “instituição” que torna o doente mental alguém perigoso, que desloca-o até o hospital 

psiquiátrico, tornando-o um “caso de polícia”. 

Para Josefa e Cinthia o adoecimento acarretou a demissão de seus empregos, atrelada a 

situações de desamparo e “humilhações”. 
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Halline: E como foi que a senhora adoeceu? 

Josefa: Comecei a passar mal lá nas lojas brasileiras quando eu trabalhava, aí 

deu umas tonturas em mim, um desvio, eu fiquei fora de si, fazia quatro anos 

que eu trabalhava, nunca tinha dado isso, aí deu em mim, aí me mandaram 

embora (Josefa, Igreja Assembleia de Deus). 

 

(...) Aí fui humilhada sabe? Fui... Fui... Assim... Disseram coisas comigo 

que eu não gostei... Assim, o meu ex-patrão era muito exigente, aí pronto 

uma coisa... Uma coisa... Uma coisa ruim... Uma coisa é... É... Chatice dos 

filhos dos meus ex-patrões. Aí pronto... Aí criou uma coisa naquilo e eu 

comecei a adoecer... Aí pronto! Aí eu adoeci... Passei um tempinho em casa, 

aí depois fui... Passei um tempinho em casa e se agravou... Aí fui internada. 

Aí eu tinha quatorze anos de idade quando eu adoeci... (...) Aí pronto... Aí 

sai de lá... Fui internada... Interna muitas vezes e... Tenho até um atestado 

quantas vezes eu fui interna lá... Em 2001, no atestado fui interna... Umas 

seis, sete vezes só em 2001. Aí pronto! Por ai você vê...  (...) Assim... Eu 

ficava agressiva... É... Ficava agressiva... Aí... É... Teve uma vez, na última 

internação, Deus permita que seja a última vez, faz cinco anos, vai fazer seis 

anos agora no dia cinco de março que eu num fui mais interna lá 

né?(Cinthia, Igreja Assembleia de Deus).  



 

 

 

 

2012 
 

 
 
HENRIQUES,            
Halline Iale Barros. 
 

[PRÁTICAS TERAPÊUTICAS E PRÁTICAS RELIGIOSAS     ] 
Hem? Hem? O que mais penso, texto e explico: todo-o-mundo é louco. O 

senhor, eu, nós, as pessoas todas. Por isso é que se carece principalmente 
de religião: para se desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara da loucura. No 

geral. Isso é que é a salvação-da-alma... 
 

Guimarães Rosa, Grande sertão: veredas. 
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7. PRÁTICAS TERAPÊUTICAS E PRÁTICAS RELIGIOSAS  

 

 

Trataremos neste capítulo das relações, construídas discursivamente, entre as práticas 

terapêuticas e religiosas, no cotidiano de um serviço de atenção em saúde mental como o 

CAPS, destacando as estratégias discursivas utilizadas pelos sujeitos pesquisados para falar 

sobre essa relação. Destacaremos, ainda, entre um discurso e outro, as contribuições e 

problematizações desses discursos para o campo da saúde mental.  

Desse modo, o capítulo será dividido em subtemas que discutirão a busca pelos 

serviços médicos e religiosos retratados em uma relação intercambiante, o que implicará num 

trânsito entre os espaços institucionais da Igreja e do CAPS.  

7.1. A busca pelos serviços médicos e religiosos 

Vários pesquisadores (VIEIRA FILHO, 2005; KOENIG, 2007; BOBSIN, 2003) têm 

mostrado a existência de percursos terapêuticos realizados pelos usuários em diferentes 

contextos que circulam entre serviços oficiais de saúde e de cuidados religiosos.  

O itinerário entre serviços de “tratamento” e de cuidados religiosos está presente na 

vida dos usuários de CAPS e de modo geral, na vida de qualquer sujeito que recorre a várias 

opções de cuidados na busca pela “saúde”. Assim é comum as pessoas procurarem as várias 

formas de religião em momentos de dor, sofrimento, doença, principalmente em situações em 

que os modelos tradicionais de cuidado não dão retorno aos problemas demandados 

(SILVEIRA, 2008; RABELO, 1993; MONTERO, 1985). 

Dois trechos do discurso de Cícera enaltecem essa relação: 

 

E fui curada também que... De uns dias assim... Não sei bem assim a data. 

Um certo dia o meu menino, o mais velho, ele se enxugando ele estava assim 

secando o cabelo e ele não me viu, né, cobrindo o rosto. Quando ele fez 

assim com o braço, bateu com o cotovelo no meu seio. (pausa) No meu seio 

direito, ai tudo bem, fui para a mastologista, né? Que eu fiquei preocupada, 

uma pancada assim... Que doeu, na hora doeu. Aí ela disse não, isso ficou 

doendo porque foi a pancada, né? Ficou dolorido né? Examinou meu seio, 

tudo bem... Só que essa dor com um tempo eu fui sentindo, ela era assim, 

tipo uma cólica! Uma cólica mesmo, né? Era aquela dorzinha, uma dorzinha 

incomodando do lado do meu seio. Aí na igreja também, aqui tem uma irmã 

que ela tá com uma enfermidade no seio dela. E essa dor não é grande não é 
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uma dorzinha assim... Pouquinha. Mas logo, logo ia se agravar ia ter que 

amputar o seio dela. Naquele momento eu não pensei duas vezes, eu levantei 

a minha mão, porque eu sabia que era eu, no momento em que eu levantei a 

minha mão, para glória de Deus nunca mais eu senti aquela dor. Eu sei que o 

Senhor me curou e quando Jesus cura, você... Depende da sua fé. Se você... 

Se foi com você aquilo ali, você não tinha que duvidar do espírito santo 

porque ele não mente. E ali para glória de Deus quando eu levantei minha 

mão, depois eu disse: Senhor, muito obrigada Jesus por saber que depois eu 

ia ter que amputar meu seio e eu não sabia. Aquela dorzinha, bem 

pequenininha, não era dor grande não (Cícera, Igreja Deus é Amor/Só Jesus 

Salva). 

 

Minha mãe foi curada também do coração. Ela tomava (inaudível) que ela 

tinha sina, aquela veia do coração doía, ela também foi curada, recebeu a 

revelação que estava sendo curada, que Deus estava dando um coração novo 

a ela. Quando ela sofria do coração ela, assim... Me sentia muito triste, né? 

Eu ficava preocupada porque, você sofrer do coração, tu sabe... Aí um dia 

ela foi revelada. Aí para, o Senhor é tão fiel que ela foi revelada novamente, 

duas vezes, outro dia. Aí ela pegou foi fazer, o inimigo... Aí assim, ela 

começou a botar no psicológico dela que estava doendo de novo. Tá 

entendendo? O inimigo assim, ele é assim... Ele não quer que você receba a 

sua benção. Quando é coisa, quando Deus faz a obra na sua vida, ele ainda 

quer duvidar, que você duvide, porque dúvida não é de Deus, aí minha mãe 

começou a dizer meu coração tá doendo de novo, tá doendo, eu vou para o 

médico. Mainha o Senhor já te curou mainha! O que é que a senhora tá 

duvidando? Aí ela disse: Não, mais eu vou para o médico. Vá! Resumindo, 

ela fez um... Outro eletro, né? Do coração e quando ela recebeu aquele 

resultado do... Do... Eletro, o médico disse: a senhora tá tão bem do coração 

que não precisa nem tomar uma água quente! Então isso é o quê? Isso é 

Deus! É Deus que cura (ênfase), o mesmo Deus que curou no passado ele 

cura hoje! Só basta você crer. Tá entendendo?(Cícera, Igreja Deus é 

Amor/Só Jesus Salva). 

 

 

 

Nos discursos acima podemos perceber a estreita relação entre a procura pelo sistema 

biomédico que proporciona certa garantia oferecida através de exames e consultas médicas e a 

busca por serviços religiosos que promovem a cura. Nesses discursos, o sistema biomédico 

não é abandonado pelos sujeitos, e, da mesma forma que em pesquisa realizada por Loyola 

(1984), coabita com a afirmação de que a cura é divina, cura esta que teria um caráter muito 

mais espiritual do que a cura no corpo biológico própria do sistema médico hegemônico.  

Assim, por mais que o discurso da doença seja elaborado a partir do discurso oficial do 

sistema biomédico, esta ordem se desorganiza no momento em que os fiéis estabelecem a 

relação: medicina promovendo garantias/segurança X religião prometendo a cura. 
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7.2. Igreja e Saúde Mental  

A religião é retratada como algo que possibilita a cura de doenças, sobretudo do 

corpo, mas também aos males do espírito, o que faz com que as pessoas recorram a 

especialistas espirituais. Assim, muitos usuários de CAPS afirmam recorrer às igrejas para 

aliviarem seus momentos de “crise”, como podemos observar nos discursos abaixo: 

E aí eu ia para a igreja, só que eu ia de zombaria. (pausa) Só que assim, a 

partir do momento que eu decidi realmente (pausa) foi numa crise, minha 

mãe me levou para a igreja da Universal, tudo bem, passei e eu num me 

sentia bem na igreja Universal, era sempre uma melancolia, era sempre 

(pausa) uma nostalgia que não me fazia bem. Aí depois que minha mãe me 

levou uma vez na Universal eu não continuei indo, mas o pessoal da igreja 

Presbiteriana, Pastor Cláudio, ele (pausa) fez uma oração muito boa é tanto 

que eu melhorei!(Joelma, Igreja Presbiteriana do Brasil). 

 

Aí quando chegou na Universal aí... Tinha lá um pastor desconhecido que eu 

nunca tinha visto e uma meninas lá que eu também nunca tinha visto que 

frequentam lá, num é? Num sei se é eles que frequentam... (refere-se aos 

policiais que a levaram até a Igreja). Aí cheguei lá e saí do carro, aí eles 

fizeram uma oração pra mim. Aí como aquela coisa ruim que tinha saído, 

sabe? De mim... Aí... me senti bem melhor! Bem melhor mesmo! Me senti 

curada! Bem aliviada como se tivesse um demônio, um espírito ruim dentro 

de mim. Aí quando eles oraram aquela coisa ruim saiu. Aí pronto, aí me 

senti bem.(Cinthia, Igreja Assembleia de Deus). 

 

O atrativo para muitos dos fiéis são os rituais de cura oferecidos pelas igrejas, 

permeados por cantos, danças, que aliviam suas dores, sentimentos e emoções (SILVEIRA, 

2008). Em algumas igrejas, após o processo de libertação ocorrem os “cultos de cura interior” 

ou “Corrente da libertação”, regidos por conselheiros e/ou especialistas espirituais atuantes 

nesta área. Esses espaços recebem geralmente: 

[...] conversos que sofreram traumas em algum período da vida, até na fase 

uterina, ou que padecem de problemas que os oprimem, como abuso sexual, 

dependência de drogas, tabaco e álcool, depressão, homossexualidade, 

criminalidade, viuvez, separação conjugal, relacionamento familiar 

deteriorado. Para que recebam a cura interior, primeiro precisam confessar 

os traumas, feridas na alma que o Diabo usa para aprisioná-los, depois, pedir 

perdão pelos pecados dos antepassados, por suas próprias transgressões e 

ainda, o que é mais difícil, às pessoas que os teriam prejudicado. Feito isso, 

deveriam pedir a Deus para purificá-los. Curados, estão aptos a receber as 

promessas divinas (MARIANO, 1999, p.142). 
 

 

A Igreja Casa da Benção, por exemplo, distribui um folheto com um título sugestivo: 

“Qual é o seu problema?” em resposta lê-se: “desemprego, sentimental, financeiro, vícios, 
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enfermidades, nervosismo, depressão, familiar”. Para “solução” destes problemas o folheto 

divulga os serviços e as especialidades terapêuticas da igreja conforme a programação 

semanal. 

Nessa medida, o campo da saúde mental é diretamente atingido pelos “serviços” 

oferecidos pelas igrejas que apelam para objetivos terapêuticos, passando a atuar fortemente 

no campo da saúde e em especial na saúde mental. Essa questão torna-se ainda mais complexa 

quando atrelada a um sistema de saúde ineficiente, o que provoca contradições e desencontros 

entre os serviços de saúde mental e os serviços religiosos, ambos terapêuticos. 

Vieira Filho (2005) des(tensionaliza) essa questão ao identificar a necessidade de 

priorizar a atenção em saúde mental nos serviços comunitários e o trabalho terapêutico em 

rede social, possibilitando que o usuário e/ou família possam construir uma rede social de 

apoio articulada ao processo terapêutico, incluindo inclusive cuidados religiosos, funcionando 

como um sistema de amparo social em situação de sofrimento.  

Contudo, esta prática não pretende confundir os serviços prestados pela comunidade 

“psi” com os cuidados religiosos oferecidos pelas igrejas, mas produzir uma teia/rede de 

amparo social (VIEIRA FILHO, 2005). Tal sistema se constitui por meio de articulações de 

qualidade dialógica, congruência interna e respeito mútuo entre os serviços de saúde e os 

cuidados religiosos e não por meio de rotinas formais impregnadas em reuniões sistemáticas 

(VIEIRA FILHO, 2004). O autor aponta essas articulações como facilitadoras na construção 

de significados entre os interlocutores. 

Rabelo (1993) identifica algumas “vantagens” em tecer esta teia, à medida que as 

visões de mundo e os projetos de cura incorporados no cotidiano de doentes e familiares, 

acabam por produzir diferentes estratégias de interpretação da experiência, modificando a 

maneira pela qual o doente e a comunidade percebem o problema.  O autor acrescenta ainda 

que a cura envolve um processo que ele chama “negociação” entre os símbolos religiosos e as 

práticas sociais. Em suas palavras: 

[...] a cura não é o resultado direto de medidas terapêuticas, realizadas ao 

interior do culto, mas uma realidade por vezes bastante frágil que precisa ser 

continuamente negociada e confirmada no cotidiano do doente e dos 

membros de suas redes de cuidado e apoio (p.317).  
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Nesse sentido, Rabelo (1993) sugere que para que a religião seja reconhecida e 

abordada é preciso compartilhar do seu universo simbólico, especialmente sob os modos de 

compreender e lidar com fenômenos envolvendo a saúde, doença, entre outros relacionados 

ao cuidado.  

Acentuando a relação entre os serviços no âmbito da saúde mental e as práticas 

religiosas, destacamos a opinião de um psiquiatra e pastor a respeito do poder do Diabo na 

vida das pessoas, o qual exorciza pacientes e denuncia a invasão do inimigo nas igrejas e na 

psique dos fiéis, em suas palavras: 

Não poucas vezes pude falar de Cristo para as pessoas no consultório (...). Já 

houve casos de pessoas ficarem endemoniadas dentro do consultório. 

Endemoniado, não era psicose. Eu sei o que é psicose. Não era distúrbio 

mental, era demônio puro. E eu tive que enfrentar essa realidade. Graças a 

Deus, eu tinha respaldo do Senhor e pude repreender, em nome de Jesus, 

esse demônio (...). Como disse o pastor Caio de manhã, contra demônio não 

há Aplictil. Aplictil é um remédio que se usa para psicose, quando o 

indivíduo está muito agitado. É o sossega-leão. É óbvio, já trabalhei em 

pronto-socorro psiquiátrico e já vi que tem surtos psicóticos em que a 

questão é dar Aplictil. Mas já vi que tem surtos, entre aspas, que a questão é 

amarrar os demônios e expulsar em nome de Jesus (...). É uma paranoia 

coletiva. Há certos setores, certas igrejas onde se fala mais em Satanás e nos 

demônios que em Cristo, que em Deus. Então isso vai exagerando (...). 

Outro dia uma paciente minha disse: eu estava no banheiro tomando banho e 

olhei para o chão e eu comecei a repreender em nome de Jesus. 

Misericórdia! Está vendo demônio até em mancha de mármore (MARIANO, 

1999, p.133). 

 

 Já os especialistas e técnicos que trabalham em serviços de saúde mental como o 

CAPS, embasados em discursos psicologizantes e patologizantes, tendem a classificar o 

paciente como sintomático, especificamente psicótico, concebendo o “delírio religioso” como 

carro chefe em seu diagnóstico.  

Destarte, este campo não pode ser reduzido às psicopatologias, ao estudo e tratamento 

de doenças mentais, pois envolve uma complexa rede de saberes e sentidos que não condizem 

com uma verdade única e definitiva, mas com outros conceitos como transversalidade de 

saberes, refletividade, complexidade, dentre outros (AMARANTE, 2007).  
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7.3. O CAPS e a religiosidade 

Temas referentes à sexualidade, violência, religião, política, entre outros são 

geralmente velados, negados e excluídos do cotidiano e de ações interventivas no interior do 

CAPS, em seu lugar privilegiam-se discussões em torno da clínica psiquiátrica concentrada 

em conteúdos do tipo, uso de medicação, internação, crises psicóticas, atendimento clínico e 

especializado, dentre outros. Pode-se também observar nestes serviços, que a demanda da 

sociedade está vinculada, na maior parte das vezes, também ao modelo clínico dominante, de 

forma que a internação psiquiátrica e a medicação indiscriminada são ainda predominantes, o 

que pode ser relacionado ao tipo de assistência (ou, em muitos casos, de desassistência) que a 

psiquiatria ofertou desde sempre à população como os principais meios para o tratamento do 

sofrimento mental. 

 

Nesse sentido, Silveira (2008) discute que: 

Parte-se do pressuposto de que os CAPS, enquanto dispositivos estratégicos 

substitutivos ao modelo manicomial, devem operar sob a lógica da invenção, 

propondo novos discursos e práticas sobre a loucura, com a loucura e com o 

louco, em consonância com os pressupostos ético-estético-políticos da 

Reforma Psiquiátrica. Desse modo, os CAPS precisam ser articuladores de 

uma rede de cuidado, como devem produzir interferências no cotidiano, no 

território, onde são mais potentes e turbinados (p.1). 

 

Assim sendo, questões básicas sobre o itinerário terapêutico e religioso e seus 

significados, por exemplo, constituem em experiências potencializantes do cotidiano dos 

usuários que frequentam esse serviço e, além disto, se constituem enquanto “agências 

terapêuticas”. 

A autora realizou um estudo que buscava compreender os modos de subjetivação da 

loucura através das experiências religiosas de usuários pentecostais de um CAPS localizado 

no município da Bahia, bem como a articulação entre o serviço e as experiências religiosas 

destes sujeitos. Como resultado discute três eixos analíticos que ajudam a pensar as relações 

entre práticas terapêuticas e práticas religiosas. O primeiro diz respeito aos modos de 

subjetivação da loucura, o segundo aos modos de subjetivação da religião e o terceiro revela 

os modos de cuidado, enfatizando os limites e possibilidades de articulação do CAPS com o 
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espaço religioso pentecostal. Destacaremos os dois últimos pontos como relevantes às nossas 

discussões e análises dos discursos a seguir. 

Uma das nossas entrevistadas ao ser indagada sobre como se sente ao falar de suas 

experiências religiosas no CAPS menciona que: 

Lana: Eu acho que elas não vão dar credibilidade... 

Halline: Porque você acha isso? 

Lana: Porque eu acho que só vão me analisar, vão analisar o que eu estou 

falando e vão comentar e eu estou enganada, estou (ênfase) enganada? 

Halline: Você está? 

Lana: Eu estou te perguntando, eu, eu fiz isso com você aqui! Sinceramente, 

você só me analisou ou você vivenciou, teve consideração por mim em 

algum momento... (Lana, Igreja Presbiteriana do Avivamento). 

 

 

Este discurso revela as supostas críticas que os técnicos fazem a respeito das 

experiências religiosas evidenciadas nos discursos dos usuários e o sentimento que ela teria 

experienciado ao perceber que de fato não era ouvida com “consideração”, mas sim analisada. 

Sobre esse aspecto, Silveira (2008) acrescenta que este fato também foi notável em sua 

pesquisa, tendo em vista as críticas tecidas pelos técnicos, quanto ao significado do termo 

“possessão” acarretando em uma das principais divergências em relação às religiões 

pentecostais. Esses também criticam o padrão rígido de comportamento moral, gerando 

conformismo, resignação e crença no determinismo. Sendo assim, a perspectiva dos técnicos 

se configura nesse estudo como “negativização” e “negação” da experiência religiosa dos 

usuários. 

O discurso de Lana também confirma a teoria proposta por Perelberg (1980) citado 

por Vieira Filho (2005) no tocante ao processo de seleção que os coordenadores fazem 

quando estão de frente aos discursos de usuários e familiares, impondo uma perspectiva 

determinada – estilo psiquiatria clássica – ao significado da doença mental, negando/anulando 

as possibilidades de “verdades” correlativas às experiências sociais diversas, como por 

exemplo, a percepção da família e do sujeito sobre a doença. 

Assim, nos deparamos com a hipótese de que os usuários que procuram um serviço de 

saúde mental como o CAPS podem encontrar intervenções psiquiátricas e psicológicas que 

decifram a linguagem religiosa do usuário e/ou família como algo sintomático. O que acaba 

por desqualificar as narrativas de pessoas que buscam, através de suas experiências religiosas, 
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“curas” de seus males físicos/espirituais. Estes sujeitos incorporam perspectivas sociais e 

culturais no significado tanto do processo de cura como de adoecimento, significado este 

descartado, ou seja, não levado em consideração pelo modelo clínico empregado nos serviços 

de atenção à saúde mental. 

Para Vieira Filho (2005, p.232): 

Se, por um lado, os familiares nem sempre se sentiam à vontade para falar 

livremente na entrevista psiquiátrica, por outro, quando chegavam a 

expressar suas representações, elas eram vistas, geralmente, como algo 

‘exótico’ que não teria a ver com a ‘realidade’ da doença do paciente 

(p.232). 

 

Nessa direção cabe-nos enfatizar um de nossos objetivos específicos: investigar como 

se produzem as relações entre as práticas terapêuticas e as práticas religiosas para estes 

usuários, especificamente no cotidiano de um sistema “substitutivo” como o CAPS. Os 

discursos de nossos entrevistados nos ajudam a entender essa questão, ou melhor, esta tensão. 

Halline: Vocês conversam sobre religião, sobre cura aqui no CAPS?  

Lila: Não. 

Halline: Não... Por quê? 

Lila: A gente não conversa não (Lila, Igreja Cristã Presbiteriana). 

 

Halline: Rodrigo e aqui no CAPS, vocês já falaram sobre religião? Sobre 

cura? 

Rodrigo: Se já falamos?  

Halline: Sim... 

Rodrigo: Não, nunca falamos não...  

Halline: Não? 

Rodrigo: Não... Falaram assim, que... Oh gente, o nosso psiquiatra, né? 

Nilson, né? Ele é evangélico! A gente se engana demais é... Fazer a união da 

gente... E um jeito engraçado que ele faz, que ele fala, sabe? É mais ou 

menos assim o jeito que ele fala, é... “Nenhum mal chegará (fala 

pausadamente) até minha vida, sabe aê”? (Rodrigo, Igreja Universal do 

Reino de Deus). 

 

Halline: E no caso, a senhora já vivenciou em algum momento aqui no 

CAPS, já pôde falar a respeito das suas experiências religiosas? 

Josefa: Não! Ninguém nunca pediu e perguntou e eu também nunca falei 

(Josefa, Igreja Assembleia de Deus). 

 

Halline: E como você se sente em falar das suas experiências religiosas aqui 

no CAPS? Você já teve algum momento que você teve a oportunidade de 

falar da sua religião... Sobre a sua experiência religiosa? 

Duda: Não... Só as perguntas mesmo... É evangélica, vai para a igreja, 

assiste culto, né?(Duda, Igreja Universal do Reino de Deus). 
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Halline: Vocês já chegaram a conversar sobre religião aqui no CAPS? 

Cinthia: Sim.  

Halline: Já? 

Cinthia: Já... (...) Era assim... Quando a gente tá debatendo um assunto, aí 

pronto! Sobre religião... Aí chega um e fala: eu sou evangélica! Eu passei 

por isto e aquilo outro. Outro diz: eu sou católico, passei por isso e aquilo 

outro. Pronto! 

Cinthia: E como era que você se sentia quando você falava das suas 

experiências religiosas aqui no CAPS? 

Cinthia: Assim... Pra dizer a verdade essa é a primeira vez que estou 

contando isso aqui (Cinthia, Igreja Assembleia de Deus). 

 

Halline: É... Vocês conversam aqui no CAPS sobre religiosidade? 

Lana: Nilson é evangélico, graças a Deus... 

Halline: Nilson? Quem é? 

Lana: Nilson é o psicólogo. 

Halline: Psicólogo... E ele conversa sobre isso com você? 

Lana: Sobre Deus de uma forma geral, sobre o mundo... Muita luz, muita 

paz... (Lana, Igreja Presbiteriana do Avivamento). 

 

 

Os discursos denunciam os furos na rede social de apoio mencionada por Vieira Filho 

(2005) sobre a qual estes serviços se propõem a trabalhar. Contradizem o discurso 

revolucionário e democrático da Reforma Psiquiátrica que se diz transcender até a vida 

cotidiana dos sujeitos, quando se propõe sair dos muros dos hospitais psiquiátricos. Assim, 

um tema de grande importância para os sujeitos pesquisados, quiçá para todos aqueles que 

imprimem um caráter religioso no tocante ao seu processo de adoecimento/cura, é negado e 

sequer trabalhado neste espaço institucional, o que acaba por desconcertar os ideais 

divulgados pela tão sonhada Reforma Psiquiátrica.  

Em resposta ao crescente debate oferecido pelas mídias e redes sociais envolvendo a 

relação entre a religiosidade e o exercício profissional da(o) psicóloga(o), o Conselho Federal 

de Psicologia publicou uma nota pública em 28 de Fevereiro de 2012, assinalando que: 

Não existe oposição entre Psicologia e religiosidade, pelo contrário, a 

Psicologia é uma ciência que reconhece que a religiosidade e a fé estão 

presentes na cultura e participam na constituição da dimensão subjetiva de 

cada um de nós. A relação dos indivíduos com o ‘sagrado’ pode ser 

analisada pela(o) psicóloga(o), nunca imposto por ela(o) às pessoas com os 

quais trabalha. (...) justamente no intuito de valorizar a democracia e 

promover os direitos dos cidadãos à livre expressão da sua religiosidade, é 

que o Código de Ética Profissional da(o) Psicológa(o) orienta que os 

serviços de Psicologia devem ser realizados com base em técnicas 

fundamentados na ciência psicológica e não em preceitos religiosos ou 

quaisquer outros alheios a esta profissão. 
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No entanto, o que se percebe na prática dos serviços substitutivos em saúde mental, 

conforme mostra nossa pesquisa, não é a imposição de uma escolha religiosa do profissional 

envolvido, mas a lacuna entre a sua atuação e as compreensões de cura e adoecimento 

psíquico presente nos discursos dos sujeitos entrevistados. 

Patriota (2011) adianta que a inserção de novos paradigmas na saúde mental e de 

novas práticas assistenciais desafia toda formação acadêmica não só na questão teórica e 

técnica, mas na criatividade, no compromisso e na crítica comprometida com a cidadania. 

Bezerra Jr. (2007) citado por Patriota (2011) elenca outro desafio quando se trata da formação 

de profissionais atuantes na rede de atenção em saúde mental, pois a maior parte destes é 

formada por jovens formandos que não passaram pelo processo de luta política e ideológica 

que envolveu a criação do movimento antimanicomial. 

De acordo com Izabel Friche Passos, Professora do Programa de Pós-graduação em 

Psicologia da UFMG, a defasagem da formação acadêmica no tocante a atuação profissional 

condizente com os princípios do SUS e da Reforma Psiquiátrica é uma realidade de todos os 

cursos que fazem interface no trabalho em saúde mental: medicina, psiquiatria, psicologia, 

enfermagem, serviço social, terapia ocupacional, fisioterapia, dentre outros.  

Desse modo, tais formações carecem de uma articulação institucional fundamentada 

em programas e projetos de ensino, intervenção e pesquisa bem articulados e permanentes, 

com vistas a atuações interdisciplinares, intersetoriais e de base comunitária.  

No entanto, não se pode deixar de lembrar que a formulação das políticas relativas à 

formação, ao desenvolvimento profissional e à educação permanente dos trabalhadores da 

saúde nos níveis técnico e superior do SUS é responsabilidade da Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) do Ministério da Saúde.  

Nesse sentido, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS)
32

 

apresenta uma proposta de ação estratégica que visa transformar e qualificar as práticas de 

                                                           
 

32
 Esta Política foi instituída pela Portaria GM/MS nº 198, de 13 de fevereiro de 2004, e alterada pela Portaria 

GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007, que dispôs novas diretrizes e estratégias para a implementação da 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. 
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saúde, e a organização das ações e dos serviços de saúde, através da formação e 

desenvolvimento desses trabalhadores. 

Algumas iniciativas já podem ser visualizadas como, por exemplo: durante o ano de 

2007 em parceria com o Ministério da Educação consolidaram-se os Programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde Mental nos estados da Bahia, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro 

(número pouco expressivo no país). Além da Residência Médica em Psiquiatria da Rede de 

Atenção Integral à Saúde Mental do município de Sobral (CE), com o apoio do Ministério da 

Saúde e Universidades Públicas.  

No período 2007-2010 foi consolidado o Programa de Qualificação dos serviços – um 

mecanismo de estímulo financeiro à supervisão clínico institucional nos CAPS, ampliado 

também para as redes. Nesse período também foram implantadas conquistas significativas 

para a política de educação permanente em saúde mental no SUS, como: PET/Saúde Mental
33

, 

Escolas de Redutores de Danos do SUS – ERD
34

, Escola de Supervisores Clínico 

Institucionais
35

. 

Na opinião de Izabel Passos, os programas enfatizados injetam recursos para o 

desenvolvimento de atividades de formação e estágios, complementares àquelas da estrutura 

curricular pré-existente, e que promovem uma aproximação real entre formação e serviços. 

Esse enfoque tem dado um impulso decisivo para a mudança, fazendo com que as 

Universidades sejam chamadas a dar respostas efetivas, no entanto, ainda são propostas 

                                                           
 

33
 O Programa de Educação pelo Trabalho PET Saúde/ Saúde Mental tem como objetivo a integração entre 

Universidade e Serviços, como instrumento de qualificação dos profissionais e formação dos estudantes de 

graduação na área da saúde /saúde mental. Em 2010, o Programa foi ampliado e a Portaria Conjunta nº 6, de 17 

de setembro de 2010, instituiu o PETSaúde/Saúde Mental/Crack 2011 (MISNISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

34
 Trata-se de um dispositivo voltado para a capacitação teórica e prática de segmentos profissionais e 

populacionais da comunidade, contribuindo para a ampliação do acesso aos cuidados da rede SUS e 

potencializando as ações voltadas para usuários de álcool e outras drogas (MISNISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).  
35

 O projeto “Escola de Supervisores Clínico Institucionais” visa formar novos profissionais, qualificando a 

prática dos que já estão atuando e promovendo o debate, a construção e a avaliação permanente da supervisão 

clínico institucional, na rede de atenção integral à saúde mental/ álcool e outras drogas. A Escola deve ser um 

espaço de encontro frequente entre os supervisores dos Estados/municípios, devendo congregar e potencializar a 

atuação de cada um, promovendo a formação de um quadro de supervisores e profissionais de apoio às redes de 

atenção psicossocial/álcool e outras drogas. Ainda, deve contribuir para que estes profissionais possam realizar a 

supervisão de redes que se entrelaçam com as outras redes de saúde e intersetoriais (MISNISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2011). 
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restritas aos grandes centros e ainda insuficientes para atender toda a rede de atenção em 

saúde mental. O contexto em que as medidas de promoção, prevenção e reabilitação são 

formadas ainda é preocupante tendo em vista que as dimensões sociais, econômicas e 

principalmente culturais da população encontram-se ainda confusas para esses profissionais, 

conforme indicam nossos resultados. 

Rabelo e Torres (2006) acrescentam que os trabalhadores que atuam nos serviços de 

atenção em saúde mental vêm de cursos de graduação que apresentam lacunas em suas grades 

curriculares sobre o novo paradigma.  

Podemos encontrar ainda possíveis explicações para as contradições entre os ideais da 

Reforma Psiquiátrica e a verdadeira prática de serviços substitutivos como o CAPS sob a 

ótica da religiosidade a partir de um discurso “clínico” impregnado na fala de uma usuária. 

E aqui, como a psicóloga mesmo diz, (pausa) não falamos de cura! Né? É 

apenas um tratamento porque a cura é o Senhor que faz! A obra na sua vida. 

(...) Porque aqui (ênfase) como eu já disse, elas falam de tratamento, mas a 

cura não. Porque a cura, só vem do alto. E principalmente, você sabe que é... 

Tratamento é... É... Psiquiátrico, não é fácil, só Deus mesmo para te libertar 

(Cícera, Igreja Deus é Amor/Só Jesus Salva). 

 

Desse modo, a “cura”, bastante significativa na vida desses sujeitos acaba por não se 

configurar como um termo vinculado ao tratamento nos serviços referidos, uma vez que, para 

a cultura “psi”, o problema se tornará não mais a cura, mas a emancipação dos sujeitos.  

No entanto, um discurso não exclui o outro, de forma que, ser curado não que dizer 

que o sujeito não possa se emancipar. Talvez a questão central desta tensão seja a de repensar 

as práticas “psi”, no tocante à predominância de um modelo explicativo no processo 

saúde/doença, no qual, a ênfase é a esfera físico-orgânica/natural em detrimento de outras 

formas de abordagem.   

A crítica em torno da abordagem clínica dominante nos serviços substitutivos não 

pode ser transformada numa crítica à ineficácia do trabalhador. Esse pensamento só 

intensificaria a culpabilização individual em detrimento da responsabilidade social. 

(RABELO; TORRES, 2006). A adesão ao paradigma biológico pode significar que estamos 

vivenciando um momento de transição, onde o modelo biológico não foi completamente 
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abandonado nem tampouco o modelo psicossocial conseguiu ser ainda definitivamente 

implantado (RABELO; TORRES, 2005). Acrescenta ainda que: 

O saber conhecido e legitimado por séculos talvez fundamente a crença que 

“essa é a melhor forma para tratar a loucura”, dando segurança ao 

trabalhador para lidar com o novo e desconhecido, ou seja, em momentos de 

transição, as práticas conhecidas vão dar segurança ao profissional. No 

entanto, pode-se inferir que o discurso contemporâneo das ideias da reforma 

psiquiátrica que ressaltam a reinserção social faz com que essas práticas 

seculares sejam vistas como obsoletas. As práticas do paradigma biológico 

passam, então, a não serem mais defendidas publicamente, mas, de forma 

sutil, continuam a fazer parte da prática diária dos profissionais de saúde 

mental. Estaríamos, então, diante de uma situação onde existiria o divórcio 

entre o discurso oficial e as práticas concretas desenvolvidas nos serviços de 

atenção à saúde mental (p.623-624). 

 

É interessante destacar que quando adentrando em meu campo de pesquisa, os 

psicólogos das instituições (CAPS) que se dirigiam até a mim para saber um pouco sobre meu 

tema de estudo, comentavam sempre em uma mesma direção: “Muitos usuários saem do 

tratamento para ir se curar nas igrejas, e deixam de tomar a medicação, mas quando voltam, 

vem com tudo”. Essa opinião retrata mais uma vez a relação de tensão existente entre os 

cuidados religiosos e os serviços utilizados pelo CAPS, pois ora os primeiros reorganizam a 

vida do fiel, promovendo a “cura” e ora desorganizam quando eles retornam a instituição 

necessitanto de cuidados intensivos. O relato de Lila revela essa situação: 

Porque eu deixei, porque eu deixei e... E eu não deixei quer dizer, os 

medicamentos, porque eu estava quase curada. Porque eu estava curada e 

nem toda palavra que o crente fala se realiza, nem todas! E nem todos falam 

a verdade. Aí eu fui ouvir essa que queimou meus remédios, eu fui parar 

aqui!(Lila, Igreja Cristã Presbiteriana). 

 

Lila enfatiza uma questão até então não revelada pelos outros evangélicos 

entrevistados, que “nem toda palavra que o crente fala se realiza, nem todas! E nem todos 

falam a verdade”. Esta colocação não torna duvidosa a crença de que a cura existe, mas que 

um crente só diz a verdade quando é revelado por Deus. No caso de Lana a pessoa que falou 

que ela estava curada, não teria recebido a revelação divina e por isso a usuária voltou a se 

tratar no CAPS. 
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Mariano (1999) esclarece que nas igrejas neopentecostais por ele pesquisadas, a cura 

divina e os milagres caminham juntos com a medicina. Fato este confirmado pela “Folha 

Universal” em uma sessão de testemunhos de cura, no qual consta um alerta “Não deixe de 

procurar o seu médico”. Este exemplo conduz a compreensão de que as igrejas divulgam uma 

certa necessidade da complementariedade entre os serviços religiosos e os serviços de saúde. 

 Desse modo, é preciso promover encontros entre esses campos e refletir sobre as 

articulações possíveis entre cuidados psi’s e cuidados religiosos, na tentativa de atender aos 

anseios e significados engendrados pelos usuários não em forma de tensão, mas em questões 

atravessadas pelo compartilhamento construído coletivamente. Izabel Passos pontua algumas 

construções possíveis nessa direção, dentre elas: 

 A educação à distância como uma possibilidade eficaz, se desenvolvida com 

seriedade, o que contribui no acesso de conhecimento principalmente nos pequenos 

municípios afastados dos grandes centros urbanos onde os cursos em geral se localizam.  

 Integração da residência psiquiátrica com as residências multiprofissionais 

oportunizando uma real construção interdisciplinar de saberes, garantindo assim, a 

participação autônoma e independente de todos os atores envolvidos na definição das políticas 

de residências profissionais e multiprofissionais. 

 Outra grande possibilidade é o Mestrado profissional. Este tipo de pós-graduação tem 

o mesmo valor dos mestrados acadêmicos, com a diferença de possibilitar uma incorporação 

muito mais ampla de profissionais e a obtenção do título através de formas alternativas de 

defesa de trabalhos (não apenas de dissertações), tais como proposição ou desenvolvimento de 

projetos e programas de intervenção concreta, análise reflexiva sobre experiências, elaboração 

de material didático como cartilhas, e outras que podem ter impacto mais imediato sobre a 

realidade profissional do aluno. 

 A supervisão clínica institucional da rede de saúde mental, e não somente dos CAPS, 

possibilitando a introdução de conteúdos de saúde mental na formação dos profissionais das 

equipes da Estratégia Saúde da Família, e a elaboração de cartilhas objetivas que auxiliem o 

dia-a-dia do trabalho na rede. 

 Introduzir no ensino fundamental e médio conteúdos que ajudem a produzir a 

desestigmatização da loucura, assim como as várias formas de abordagem, socioculturais e 

religiosas, em torno da temática. Desse modo, os próprios serviços podem oferecer à 
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população, oficinas e seminários de formação cultural e política que favoreçam o controle 

social e a discussão popular sobre o processo de reforma. 

 Realização de pesquisas sistemáticas no campo da saúde mental.  

No que tange a este último ponto é válido acrescentar que do valor destinado ao Brasil 

à pesquisa em saúde, apenas 3,4% deste é aplicado em pesquisas na área de saúde mental, o 

que demonstra a escassez de recursos destinados à pesquisa na área (MARI et al, 2006). Além 

disso, são raros os núcleos ou grupos de pesquisa que vinculem saúde mental, contexto social 

e saúde pública, focalizando aspectos psicossociais. 

Aliada à falta de recursos, a cultura de pesquisa em serviços é quase inexistente. São 

poucas as iniciativas dos serviços em desenvolverem grupos de estudo e pesquisas de modo 

autônomo sobre suas práticas e população assistida, sem contar com as dificuldades de 

incorporação de pesquisadores e estudantes através de parcerias com as instituições 

formadoras e de pesquisa, o que repercute em longas negociações na obtenção de autorização 

para realização de pesquisas junto à rede de assistência. 

Contudo, uma das formas de articulação entre a rede social de apoio encontra-se na 

superação da distância entre pesquisa e assistência. A criação de redes de pesquisa e de 

intervenção, que articulem os centros de formação com os serviços de saúde mental, pode vir 

a se constituir um braço forte da reforma, juntamente com o braço da luta antimanicomial, 

propriamente dita. 

Rabelo e Torres (2005) acrescentam que “qualificação, acompanhamento e supervisão 

contínuas são essenciais para que se garanta que o novo não termine por sucumbir à pressão 

do velho e acessível modo de tratamento manicomial” (p. 617-618). 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2007), há nos últimos anos uma preocupação política 

no campo da Saúde Mental, quando inserida em um cenário de articulações e mecanismos 

envolvidos por práticas coletivas. De modo que os ideais da Reforma Psiquiátrica Brasileira 

têm se expandido e as práticas reformistas no âmbito da saúde mental vem sendo difundidas. 

No entanto, Amarante (2003b) acrescenta que o “modelo” brasileiro, especificamente dos 

serviços substitutivos de Saúde Mental aponta para riscos/desvios graves, à medida que há 

uma descaracterização da reforma psiquiátrica enquanto processo social complexo, 

reduzindo-a a simples reformulação técnico-assistencial. 

Em nossa pesquisa identificamos outro desvio ou risco grave, se é que podemos 

chamar assim. O fato é que os discursos dos nossos entrevistados apontam para furos na rede 

social de apoio (VIEIRA FILHO, 2005) sobre a qual estes serviços se propõem a trabalhar, 

contradizendo o discurso revolucionário e democrático da Reforma Psiquiátrica. Uma vez 

que, um tema de grande importância para os sujeitos pesquisados, quiçá para todos aqueles 

que imprimem um caráter religioso no tocante ao seu processo de adoecimento/cura, é negado 

e sequer trabalhado neste espaço institucional.  

Desse modo, temas referentes à religião, entre outros são geralmente velados, negados 

e excluídos do cotidiano e de ações interventivas no interior do CAPS, em seu lugar 

privilegiam-se discussões em torno de uma clínica psiquiátrica ainda nos moldes clássicos.  

O descompasso dá prosseguimento quando nos referimos às noções de cura e 

adoecimento produzidas nos discursos desses sujeitos. Estes incorporam perspectivas sociais 

e culturais no significado tanto do processo de cura como de adoecimento, significado este 

descartado, ou seja, não levado em consideração pelo modelo clínico empregado nos serviços 

de atenção à saúde mental. O que nos remete à predominância de um modelo explicativo no 

processo saúde/doença, no qual, a ênfase é a esfera físico-orgânica/natural em detrimento de 

outras formas de abordagem. Talvez a questão central desta tensão seja a de repensar as 

práticas “psi”.  
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Desse modo, a crítica em torno da abordagem clínica dominante nos serviços 

substitutivos não pode ser transformada numa crítica à ineficácia do trabalhador. Esse 

pensamento só intensificaria a culpabilização individual em detrimento da responsabilidade 

social. (RABELO; TORRES, 2006). A adesão ao paradigma biológico pode significar que 

estamos vivenciando um momento de transição, onde o modelo biológico não foi 

completamente abandonado nem tampouco o modelo psicossocial conseguiu ser ainda 

definitivamente implantado (RABELO; TORRES, 2005). 

Todavia, torna-se interessante, nos remeter, à necessidade de construir, ou melhor, de 

inventar novos serviços de saúde mental conforme propõe Franco Rotelli. Que possam abrir 

as portas desses serviços a um processo prático e crítico, capaz de reorientar a ordem até então 

vigente, construindo assim novos saberes, estratégias e intervenções. É preciso promover 

encontros entre esses campos e refletir sobre as articulações possíveis entre cuidados psi’s e 

cuidados religiosos, na tentativa de atender aos anseios e significados engendrados pelos 

usuários não em forma de tensão, mas em questões construídas coletivamente.  

Em outro momento, os discursos dos nossos entrevistados confirmam a lógica 

proposta por outras pesquisas (SILVEIRA, 2008; RABELO, 1993; MONTERO, 1985) no 

tocante ao itinerário realizado por esses sujeitos entre os serviços de “tratamento” e de 

cuidados religiosos, constituindo-se em um verdadeiro trânsito entre estes. Assim, é comum a 

busca pela religião em momentos de dor, sofrimento, doença, principalmente em situações em 

que os modelos tradicionais de cuidado não dão retorno aos problemas demandados. 

Deste modo, o campo da saúde mental é diretamente atingido pelos “serviços” 

oferecidos pelas igrejas que apelam para objetivos terapêuticos, passando a atuar fortemente 

no campo da saúde e em especial na saúde mental. Essa questão torna-se ainda mais complexa 

quando atrelada a um sistema de saúde ineficiente, o que provoca contradições e desencontros 

entre os serviços de saúde mental e os serviços religiosos, ambos terapêuticos. 

Vieira Filho (2005) identifica a necessidade de priorizar a atenção em saúde mental 

nos serviços comunitários e o trabalho terapêutico em rede social, possibilitando que o 

usuário e/ou família possam construir uma rede social de apoio articulada ao processo 

terapêutico, incluindo inclusive cuidados religiosos, funcionando como um sistema de amparo 

social em situação de sofrimento.  
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Nesse sentido, Rabelo (1993) divulga algumas “vantagens” em tecer esta teia, à 

medida que as visões de mundo e os projetos de cura incorporados no cotidiano de doentes e 

familiares, acabam por produzir diferentes estratégias de interpretação da experiência, 

modificando a maneira pela qual o doente e a comunidade percebem o problema.  Além do 

mais, esses sujeitos acabam realizando um processo de negociação entre os símbolos 

religiosos e cuidados terapêuticos, por exemplo, quando estes descrevem, explicam e se 

remetem as experiências de cura e adoecimento vivenciado por eles. 

A cura é descrita pelos participantes da pesquisa como libertação, saúde, merecimento 

e força de vontade, também ganha uma conotação sobrenatural, embasada em um milagre 

divino. Já em outras descrições abandonam o aspecto sobrenatural para se aproximar de uma 

concepção fundamentada no equilíbrio/restabelecimento corporal e emocional. A luta pela 

“libertação” dos usuários de CAPS da dependência química causada pela medicação 

psicotrópica também aparece como uma descrição de cura, nesse sentido o médico torna-se 

ora o detentor de poder, pois só ele poderá “retirar” a medicação do tratamento psiquiátrico e 

assim promover a cura desejada pelo paciente, e ora subordinado ao poder divino, pois nessa 

instância “Deus é o médico dos médicos”. 

Uma forma de explicar o processo de cura é através da vivência de um processo 

conhecido como “culto de libertação”. Assim, esse processo é evidenciado e vivenciado como 

um evento que produz cura para o fiel, tornando-se recorrente principalmente para justificar 

fatos naturais e não controláveis como a doença.  

Um dos entrevistados se questiona porque ainda não foi curado, em meio as suas 

indagações, se mostra inconformado devido ao logo tempo de participação de cultos 

evangélicos. Autores como Souza et al (2008) e Mariano (1999) ressaltam a existência de um 

princípio de promessa que sustenta em si mesmo a impossibilidade de cumprimento, 

configurando uma relação de assujeitamento ao outro como possibilidade de saída do 

desamparo, pois se o fiel não conseguiu a cura ou as “bênçãos” é porque lhe faltou uma 

generosa dose de fé.  

As experiências de “cura”, por si só classificam-se para os nossos narradores como 

exitosas, perpassam por uma crença/sensação de incômodo/adoecimento de alguma parte do 

corpo, resultando em algum tipo de problema de saúde que variam desde uma “dor no pé” até 

um “câncer”. Tais experiências só se concretizam com o aval, ou melhor, as orações 

realizadas pelo pastor, ou em outros momentos, quando Deus concede ao fiel o poder de 
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revelação, passando este a ter a permissão divina para realizar curas entre os familiares, por 

exemplo.  

O adoecimento descrito nos discursos dos nossos entrevistados está relacionado à falta 

de cuidado, a um estado que desconcerta, perturba e torna o sujeito diferente, além de surgir 

quando menos se espera. A menção de sintomas tanto psicológicos (“falta de paciência”, 

“agressividade”) quanto físicos (“ficar debilitado”, “fraco”) descrevem o adoecer. Desse 

modo, o adoecer assume características tanto físicas quanto mentais. A “saída”/justificativa 

para o adoecimento também pode ser definida pelos “problemas que têm na família”. 

Fatores externos, como o uso da medicação, ajudam a descrever o adoecer, tendo em 

vista que muitas vezes o que define a doença especialmente para os usuários de CAPS é a sua 

relação com o remédio. No entanto, há noções em que a ideia do remédio não aparece, nem é 

sugerida. A definição de doença passa a ser enunciada através de sintomas combatíveis, 

possuindo atributos duradouros, fortes ou fracos. 

Há quem se utilize da expressão “doença da alma” para nomear a doença mental, neste 

caso, a “pior”, a mais “perigosa” delas.  

As explicações sobre o adoecimento se inserem em linhas argumentativas variáveis 

que vão desde a compreensão do adoecimento a partir de problemas/estresses do cotidiano ao 

aparecimento da doença como punição. Nesse sentido, o adoecimento é causado pelo Diabo, 

responsável por atormentar o fiel, roubar sua paz e possuir a sua mente. Esse tipo de 

explicação dada à doença penetra o campo do maligno em uma construção imaginária do mal. 

No tocante às experiências sobre o adoecer, encontramos discursos que enaltecem 

novamente o Diabo como causa principal de tais experiências, bem como conteúdos que 

associam o processo do adoecer a vivências negativas atribuídas a violência física e 

psicológica sofrida em instituições de internamento psiquiátrico, o que nos remete aos 

cuidados recebidos pelos usuários em momentos de internação, ainda nos moldes de 

“manicômios” e “hospícios”, em que a violência imperava. Fator este que destoa novamente 

com os princípios da Reforma Psiquiátrica. Além disso, encontramos experiências do 

adoecimento que se referem a sentimentos relacionados à rejeição, acentuados por um alto 

nível de insatisfação na forma como os familiares lidam com o adoecimento mental. O 

adoecimento aparece também vinculado a experiências de desemprego e situações de 

desamparo e “humilhações”. 
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Uma de nossas entrevistadas revela em sua experiência que o seu adoecimento 

psíquico perpassa por uma questão espiritual, religiosa. Esse tipo de discurso implica em um 

indicativo de males que não são considerados doenças, ou seja, males que vão além do 

conceito/concepção de doença, apontando para uma compreensão mais profunda de doença, à 

medida que passa a pertencer a outro grupo explicativo, a mágica da realidade e/ou eficácia 

simbólica (LÉVI-STRAUSS, 1970). 

Quanto ao repertório interpretativo utilizado pelos nossos narradores para falar do 

universo religioso do qual fazem parte, identificamos, o uso de um vocabulário religioso 

típico das igrejas neopentecostais quando os usuários constroem discursos sobre “as guerras” 

contra o mal, representado pelo diabo/demônio. O conflito que caracteriza a guerra espiritual 

contra o mal é apresentado pelos nossos entrevistados por meio de relatos de ações 

demoníacas e descrições nas quais o inferno surge como um lugar próprio dessas ações. Este 

conflito também é “sutilmente” enfocado nos momentos em que o fiel constrói explicações 

que giram em torno da obediência aos dogmas da crença evangélica e de acontecimentos 

“negativos” como o alcoolismo e tentativa de suicídio, além de situações que conferem poder 

ilimitado ao Diabo/inimigo. 

 Percebe-se ainda a existência de elementos e expressões próprios das religiões afro-

brasileiras incorporados no imaginário religioso neopentecostal para falar das relações com o 

mal. 

No entanto, nem todos os discursos dos entrevistados giram em torno da guerra contra 

o mal. Os nossos entrevistados também falam em interpretação bíblica, na glossolalia, no 

gozo espiritual com Deus, bem como na peregrinação de pessoas na busca pela oração nas 

igrejas com o objetivo de “resolver os problemas” do mundo, remetendo-se aum vocabulário 

mais próximo do universo pentecostal, no qual o gozo espiritual associado à fé tem mais 

destaque do que a guerra contra o demônio. Além disso, os participantes também fazem 

descrições de Deus e utilizam termos e expressões como “aceitei Jesus”, “estar convertido”, 

“coisas do mundo”, “desviar” e “testemunho” para falar da experiência da conversão e da 

relação desses sujeitos com as coisas mundanas. 

 Consideramos importante nesse momento, indagar sobre o caráter de aplicabilidade 

desta pesquisa, visto que essa é uma etapa muitas vezes ignorada nas pesquisas sociais, 

simplesmente pelo seu caráter “perturbador”, arraigado a um conhecimento fragmentado e 
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contraditório, que por vezes é impossibilitado de se questionar de uma forma clara sobre a 

função social da pesquisa realizada. 

 A análise discursiva é palco de críticas do tipo... São considerados estudos que se 

restringem ao manuseio abstrato das palavras, não tendo “traquejo” com situações concretas, 

reais. Ou até mesmo que, as nossas interpretações alimentam a ciência e não a vida das 

pessoas. No entanto, parece extremamente contundente que uma disciplina que se preocupa 

com as funções e efeitos do uso da linguagem cotidiana, traga respostas e novas perguntas a 

práticas do mundo social.  

 Para desconstruir essa falsa compreensão, Potter e Wetherell (1987) apontam alguns 

frutos positivos na aplicação da análise de discurso. Dentre eles, a promoção de uma atitude 

crítica diante dos discursos; a popularização do discurso, sendo este distribuído livremente; 

abertura de um diálogo com as pessoas entrevistadas, dentre outros.  

 Contudo, acreditamos atingir tais frutos, quando estudamos a temática da religiosidade 

no contexto da Saúde Mental na tentativa de promover uma análise crítica diante dos 

discursos apresentados. Concomitantemente contribuímos com a popularização destes 

discursos tanto no meio acadêmico quanto na própria instituição CAPS, local de realização da 

pesquisa. Além disso, nos propomos a pensar junto com os usuários evangélicos sobre o 

vocabulário religioso por eles utilizados, as concepções de cura e adoecimento, as relações 

entre as práticas terapêuticas e práticas religiosas a partir de suas construções discursivas. 
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APÊNDICE A 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
Eu,______________________________________________________________________, 

R.G:_____________________, declaro, por meio deste termo, que concordei em ser 

entrevistado(a) na pesquisa de campo intitulada desenvolvida “CURA E ADOECIMENTO 

NO DISCURSO RELIGIOSO: UM ESTUDO A PARTIR DAS NARRATIVAS DE 

USUÁRIOS DE CAPS E FIÉIS RELIGIOSOS NEOPENTECOSTAIS E KARDECISTAS” 

pela mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), Halline Iale Barros Henriques (RG: 2756573 – SSP/PB), sob 

orientação do Prof. Dr. Pedro de Oliveira Filho. Fui informado(a), ainda, de que poderei 

contatá-lo a qualquer momento que julgar necessário no seguinte endereço: Rua Benfica 604 

aptº 404, Recife – PE (CEP: 50.720-001), ou através dos telefones (83) 99771925 / (83) 

33712370 ou e-mail hallineiale@hotmail.com  

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo 

financeiro e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui 

informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais é 

analisar como usuários de CAPS e fiéis religiosos neopentecostais e Kardecistas definem o 

processo de cura/adoecimento a partir de suas narrativas..  

Fui também esclarecido(a) de que os usos das informações por mim oferecidas estão 

submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba.  

Minha colaboração se fará por meio de grupo focal e de depoimento oral, a ser gravado a 

partir da assinatura desta autorização, onde será preservado o anonimato de todos os 

participantes. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pelo pesquisador e seu 

orientador.  

Estou ciente de que, caso eu tenha dúvida ou me sinta prejudicado(a), poderei contatar o 

pesquisador responsável, ou seu orientador, ou ainda o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual da Paraíba.  

O pesquisador me ofertou uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, conforme recomendações da Comitê de Ética em Pesquisa.  

Fui ainda informado(a) que a pesquisa não envolve riscos ou danos à saúde, e de que posso 

me retirar desse estudo a qualquer momento, sem prejuízos, sanções ou constrangimentos. Sei 

que tenho o direito de determinar que sejam excluídas do material da pesquisa informações 

que já tenham sido dadas.  

Campina Grande, ____ de _________________ de _____  

Assinatura do(a) participante: _____________________________________________  

Assinatura do(a) pesquisador(a): __________________________________________  

Assinatura da testemunha: _______________________________________________  

Assinatura da testemunha: _______________________________________________  
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APÊNDICE B 

 

Roteiro das “Rodas de Conversa” – Usuários de CAPS e evangélicos.  

Data do Grupo: ___ / ___ / ___  

Participantes: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

que vocês se apresentassem e me dissessem como chegaram nessa instituição.  

 

 que este local representa para vocês?  

encontro, individual ou com outras pessoas? Poderiam falar sobre suas experiências nesses 

encontros?  

go mudou em suas vidas desde que passaram a frequentar este local, 

o que vocês me diriam?  

 

 

 

 

observação?  

 

 

Roteiro das entrevistas narrativas – Usuários de CAPS e evangélicos. 

Data do Grupo: ___ / ___ / ___  

Participante: ___________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 experiências de cura aqui no CAPS? 
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APÊNDICE C 

 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS 
 
 

 
PROJETO: CAAE N º0588.0.133.000-10                                FR385508 
 
PARECER 
    x     APROVADO 

           NÃO APROVADO 

          PENDENTE 

TITULO: CURA E ADOECIMENTO NO DISCURSO RELIGIOSO : um estudo a 
partir das narrativas de usuários do CAPS e fiéis religiosos neopentecostais e 
kardecistas 
 
PESQUISADOR: HALLINE IALE BARROS HENRIQUES 
 
 
PARECER:Ao reavaliarmos o presente projeto, verificamos que foram acatados e 
efetivados os devidos esclarecimentos propostos por este Comitê. Assim, tendo por 
base a Resolução 196/96 do CNS/MS, que disciplina a matéria em análise; como 
também a partir da RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/10/2001, que rege este Comitê 
de Ética em Pesquisa, entendo pela aprovação deste protocolo de pesquisa. 
 
Campina Grande, 15 de dezembro de 2010 
 
PARECERISTA  03 

 
 

 



 

 

ANEXO A - NOVOS TEMPOS PARA O DOENTE MENTAL: “CUIDAR SIM – EXCLUIR NÃO” 
(MONTEIRO, 2004) 

 

18 de Maio é 
O DIA NACIONAL 
De um CONVITE FRATERNO 
Para o doente mental 
Vir continuar A LUTA 
ANTIMANICOMIAL. 
A palavra manicômio  
Causa arrepios na gente 
Por ser um lugar sombrio  
Gradeado e repelente 
Com um saldo negativo 
Em recuperar doente. 
 
Hospital Psiquiátrico 
Ou Sanatório e Hospício 
Aonde o doente é 
Submetido ao suplício 
De ficar preso, não trazem,  
Um pingo de benefício. 
 
O confinamento faz  
Os dias longos, maçantes, 
As noites anos de espera  
Onde vozes sussurrantes 
Povoam de sombra e medo 
Aos seus tristes ocupantes. 
 
A distância da família 
E do círculo de amizade, 
As incertezas da volta 
Aos braços da liberdade 
Anulam perspectivas  
De alguém com sanidade. 
 
Quanto mais duma pessoa  
Que se encontre em apuro, 
Alienada do mundo 
Subjugada intra-muro 
Sem uma fresta pra ver 
As premissas do futuro. 
 
A exclusão social,  
A falta do meio antigo 
A imposição de regras 
Por quem não parece comigo 
Em vez de curar aumentam 
As dimensões do castigo. 
Na antiguidade quis-se 
Associar a loucura  
Ao desígnio dos Deuses, 
Assim, quando a criatura 

Apresentava distúrbios  
Era mister da “altura”. 
 
Ser maluco era ser quase  
Escolhido e premiado 
E se muito insano fosse 
Chegava a ser invejado 
Porque estava mais próximo 
Dos Deuses do outro lado. 
 
Com a mente das pessoas 
Os Deuses faziam média, 
Quer cometendo deslizes 
Ou servindo de “comédia” 
Nos dois casos, eram os Deuses 
Os autores da tragédia. 
 
Quem não lembra de Medeia 
Ante a cruel decisão 
De matar os próprios filhos  
Para assim ferir Jasão? 
Ou Fedra submetida  
A mesma alucinação? 
 
O retrato de Medéia 
Que a história deixa ver 
No olhar alucinado  
Consegue transparecer 
O desejo de matar, 
A paixão cega de crescer. 
 
Esquilos, Eurípedes e Péricles 
Resolveram a mente humana 
Onde encontraram A RAZÃO 
Frente a frente A PARTE INSANA, 
Isso precedente a fase 
Dita hipocratiana. 
 
Utilizaram a loucura  
Nos textos épicos de então 
Mas sem nenhum compromisso 
Com a investigação 
De que a loucura fosse 
Reflexo de disfunção.  
 
Homero também propaga  
Tudo ser determinado, 
“NÃO HÁ CULPAS NEM 
REMORSOS” 
Por um crime praticado  
Onde o louco é instrumento 

Pois nasceu predestinado. 
 
Isso aí desobrigava  
Cuidados com o paciente 
Já que ele estava sendo 
Mero instrumento somente 
Dispensava a atenção 
Que se dispensa ao doente. 
 
Tempo depois Satanás 
Passou a ser o culpado 
Pelos distúrbios psíquicos, 
Assim, qualquer transtornado 
Das faculdades mentais 
Estava endemoniado.    
 
Os hereges e os malucos, 
Bruxos e bruxas de então 
Tinham que ser alijados 
Por serem FILHOS DO CÃO 
Iriam queimar a alma 
No “mármore da Inquisição”. 
 
Os incréus e os dementes 
Pagavam por ter nascido, 
Atirando-os à fogueira 
O Clero estava servido 
Além de desobrigar 
O poder constituído. 
 
Hoje os especialistas  
Já têm plena consciência 
Que os distúrbios mentias 
Poderão ser conseqüência  
Do estresse progressivo 
Do pavor da violência. 
 
Do corre-corre diário 
Sem tempo de refazer  
As energias perdidas 
E assim, sem perceber,  
Lembram de ganhar dinheiro 
Mas esquecem de viver. 
 
Das fantasias eróticas 
Indo ao paroxismo 
Da sub-alimentação, 
Ansiedade, egoísmo 
Junto a solidão que rói 
O estrato do psiquismo. 
Do trauma da concorrência, 



 

 

O medo do desemprego, 
O pavor de lhe tomarem 
Aquilo a que tem apego, 
Dos apelos do consumo 
Que nunca lhe dão sossego. 
 
 
E o pior, são as drogas, 
Que fabricam dependente, 
Encontrando a porta aberta 
Entram sorrateiramente 
Para enganar o futuro 
Com miragem no presente. 
 
Afora o subjetivo 
Vem o circunstancial  
Que podem ferir de morte 
O cerne emocional 
Deixando como seqüela  
O desarranjo mental. 
 
Tudo isso e mais ainda 
A pouca felicidade 
De internar-se uma vez 
Porque nessa qualidade 
Poucos retornaram sãos 
A plena normalidade. 
 
Muitos experimentaram 
Internações repetidas, 
O “tratamento” aplicado 
Ia aumentando as “feridas” 
Findando por viciá-los 
De tantas vindas e idas. 
 
Por isso o sistema foi 
À mais completa falência 
Somando dez em fracasso 
Zero em eficiência 
Permitindo que nascesse 
Uma nova consciência. 
 
Trocou-se as grades do hospício 
Por um gesto inovador 
Aonde os familiares 
Fossem ajudar ao Doutor 
Trocar o isolamento 
Por uma dose de amor. 
Quem quiser que seu doente 
Volte ao gozo da razão  

Pode aplicar-lhe na veia 
Amor e compreensão 
Que a resposta será 
Breve recuperação. 
 
Camisa de força e choque, 
Isolamento e desprezo 
Tornam mais instável a mente 
Do paciente indefeso 
Que se vê sem horizontes 
E além de doente, preso. 
Liberdade, antes de tudo,  
Para os doentes mentais 
Com auxílios psicológicos  
E ambulatoriais 
Longe de selas sombrias 
Dos arcaicos “hospitais”. 
 
Além dos custos altíssimos  
E do pouco resultado 
Que até os dias de hoje  
Os manicômios têm dado 
A lógica diz que hospício 
Bom é o que foi fechado. 
Mas isso não quer dizer  
Que se despreze o doente 
O deixando ao Deus dará 
Na rua como indigente, 
Sim, dispensando-lhe cuidados 
E tratamento decente. 
 
A Lei – dez mil e duzentos 
E dezesseis – dita a norma, 
Nela o deputado PAULO 
DELGADO  fez a REFORMA 
PSIQUIÁTRICA que hoje  
As novas regras informa. 
O parlamentar mineiro, 
Petista, legista então, 
Que ao doente mental 
Tratem como cidadão 
Obedecendo ao “slogan”: 
“CUIDAR SIM – EXCLUIR NÃO”. 
HUMANIZAR o contato, 
Cuidar da CIDADANIA 
E não, jogar o doente 
Numa cela escura e fria 
Por trás de grades de ferro 
À título de terapia. 
Por isso CAMPINA FEZ 

CAPS – CENTROS DE ATENÇÃO  
PSICOSSOCIAL que 
Com muita dedicação 
Tratam os doentes mentais 
Sob esta concepção. 
Fazem tal qual ensinou 
Dra. NISE SILVEIRA 
Dando chance ao paciente 
De criar, caso ele queira, 
Moldando massa, ou pintando, 
Podem voar sem fronteira. 
Nos CAPS dos NOVOS TEMPOS 
PARA O DOENTE MENTAL 
Faz-se terapia em grupos, 
Teatro experimental, 
Física de relaxamento 
E trabalho artesanal. 
Quem “sabe criar” e quer 
É estimulado a isso 
Mas cria com liberdade 
Sem limite ou compromisso 
Porque as regas embaçam  
Da arte o brilho e o viço. 
A mente humana tem asas 
E anseios de voar  
Para beber nuvens brancas, 
Comer nacos de luar 
Fazer estrela cadente 
Cair nas águas do mar. 
Por isso psiquiatras 
E psicólogos estão 
Empenhados na campanha 
De conduzir pela mão 
Essas mentes sonhadoras 
Para o balé da razão. 
Estes CENTROS DE ATENÇÃO 
Têm sido pousadas certas 
Para os carentes de auxílio 
Que nas horas mais incertas 
Quando procuram encontram 
Suas portas sempre abertas. 
 
Melhor do que choque elétrico 
Calmante forte e prisão 
Dêem aos nossos pacientes 
Afeto e compreensão, 
Já disse lá no início: 
FECHEM AS PORTAS DO  
HOSPÍCIO 
ABRAM AS DO CORAÇÃO




