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Em outra escuridão ou na mesma, um outro, criando tudo pela companhia. Isso, à 

primeira vista, parece claro. Mas à medida que os olhos se detêm vai ficando obscuro. 

Na verdade, quanto mais os olhos se detêm, mais obscuro fica. Até que os olhos se 

fecham, e livre da observação atenta, a mente indaga. Que significa isso? Que afinal, 

significa isso, que parecia claro à primeira vista? Até que a mente também dá a 

impressão de se fechar. Como se fecharia a janela de um quarto escuro e vazio. A 

única janela que dá para a escuridão exterior. Depois, nada mais. Não. Infelizmente 

não. Restam ainda os tênues lampejos de luz, e a agitação. A busca cega e indefinida 

da mente incessante.  

 

(Companhia, Samuel Beckett, 1982) 
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RESUMO 

Esta dissertação busca compreender como as metáforas acerca da AIDS se 
atualizam no cenário do segmento evangélico em Recife.  Ela se constituiu 
como parte das atividades realizadas em um projeto de pesquisa multicêntrico 
intitulado “Resposta Religiosa ao HIV/AIDS no Brasil” coordenado pela 
Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. A partir do conjunto de 
atividades de coleta e análise de dados e produção de artigos, desenvolvidos 
no campo Recife, buscamos entender como o surgimento da AIDS tem sido 
discutido pelo segmento evangélico, bem como qual tem sido suas ações na 
resposta a epidemia.  Nessa linha, apresentamos seu trabalho de acolhimento 
aos soropositivos. Entretanto, vale salientar que é, em especial, na perspectiva 
de matrizes religiosas cristãs, a saber, católica e evangélicas, que a AIDS é 
significada como castigo divino contra os pecados sexuais, pedindo por 
arrependimento pessoal e, muitas vezes, abandono dos cuidados médicos em 
prol de cura espiritual. A emergência da temática da Prostituição entre os 
adeptos quando entrevistados, foi uma categoria utilizada pelos sujeitos para 
nomear todos os tipos de “pecado sexuais”. Por essa razão o temário foi 
também discutido, bem como acompanhamos a parceria entre Organização 
Governamental, Organização Não governamental e denominações evangélicas 
para a formação do serviço de Capelania em um hospital público de referencia 
para o tratamento de doenças infectocontagiosas. À semelhança de outros 
clérigos cristãos, o capelão atua através do aconselhamento pastoral, 
recolocando ovelhas no caminho para Deus e aderentes ao tratamento 
medicamentoso. Para isso, oferece novos sentidos espirituais para o HIV. 
Atuação que, para ser eficaz, pode envolver não só o paciente, mas o pastor, 
ou outras figura de referência, da igreja onde está engajado. Por fim a prática 
do pastorado, reloca os pecadores para que não pequem mais e seguindo o 
chamado de Deus, o discurso legitimado entre os entrevistados é de que Deus 
rechaça o pecado, mas acolhe o pecador. 
 
Palavras-chave: 1. AIDS 2. Resposta Religiosa 3. Pecado 4. Prostituição 5. 
Capelania 6.  Sexualidade. 
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ABSTRACT 

This study seeks to understand how metaphors about AIDS update serum 
positive into the scenario of evangelical segment in Recife. It was constituted as 
part of activities undertaken in a multicenter research project entitled "Religious 
Response to HIV / AIDS in Brazil". The survey was conducted from an 
ethnographic perspective, accomplished  through observations and interviews. 
The theme prostitution among the adherents of evangelical religion relates 
serum positive with "sexual sin. The data meant to show that AIDS is a divine 
punishment and personal repentance. The religious claim to base their practice 
on the idea that God rejects sin, but welcomes the sinner. Even then, the 
reports and the processes of increasing stigmatization are given to people with 
HIV as a link, which often leads to the abandonment of medical care in favor of 
spiritual healing. From the government’s point of view, we realize that this kind 
of religious intervention is disturbed. To take care of this, chaplaincy service 
was set up in a reference hospital to people with HIV and AIDS. The study of 
this service allowed us to see that, like other Christian clerics, the chaplain 
works through pastoral counseling, replacing sheep in the path to God and 
adhering to drug treatment. To do so, new spiritual senses is offer for HIV. To 
put in practice and to be efficient, it may involve not only the patient, but the 
pastor and others reference, which the church is engaged.  In terms of a great 
general considerations, the research’s  paradoxes concept, is to welcome those 
who are considered sexual deviants. 
 

Keywords: 1. AIDS 2. Religious Response 3. Sin 4. Prostitution 5. Chaplaincy 6. 

Sexuality. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

“o que pode ser igualmente importante para a 

coerência de uma cultura é a existência de 

procedimentos interpretativos para ajudar as 

diferentes construções da realidade, inevitáveis 

em qualquer sociedade diversa”. 

                                                         (Jerome Bruner, 1990) 

 

 

Esta dissertação discute as metáforas da AIDS como se apresentam no 

campo religioso evangélico, conforme descrito por lideranças religiosas desta 

tradição, atuantes na Região Metropolitana do Recife. Do mesmo modo, reflete 

sobre como estas metáforas interferem dentre e fora deste campo religioso, na 

construção de resposta(s) religiosa(s) e governamentais à epidemia. 

Convém esclarecer que o estudo aqui apresentado se articula com o 

projeto Respostas Religiosas à Epidemia de HIV/AIDS no Brasil, um estudo 

multicêntrico, desenvolvido no Rio de Janeiro, Recife, São Paulo e Porto 

Alegre1. 

Neste capítulo introdutório buscaremos, inicialmente, situar o leitor em 

relação ao marco teórico que possibilitou a construção de nossas questões de 

pesquisa, e, em seguida, apresentar os recursos metodológicos que 

possibilitaram os dados e análises aqui apresentados. 

                                                 
1 Financiado pelo U.S. National Institute of Child Health and  Human Development (1 R01 
HD05118). Coordenador principal: Richard Parker (Columbia University) e realizado no Rio de 
Janeiro (coord. Veriano Terto Jr. /Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS); São Paulo 
(coord. Vera Paiva/Universidade de São Paulo); Porto Alegre (coord. Fernando Seffner/Univ. 
Federal do Rio Grande do Sul) e Recife (coord. Luis Felipe Rios/Univ. Federal de 
Pernambuco). Informações adicionais através do site www.abiaids.org.br 
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No capitulo 1, apresento as concepções sobre sexualidade que 

encontrei entre os evangélicos entrevistados. Observei que como já aponta a 

literatura, as metáforas da AIDS no mundo evangélico se apresentam como 

intrinsecamente relacionadas ao modo como a sexualidade é regulada estas 

religiões. Neste bojo, a prostituição surge como atualizando o sexo desviante, 

categoria que, por esta razão elegemos para a discussão. 

No capítulo 2, discuto o modo como os evangélicos, em especial, os 

pentecostais, lidam com os soropositivos, e como estes são associados ao 

desvio sexual, aos pecadores da carne. Busco refletir sobre a prerrogativa do 

acolhimento. Assim como foi apresentado no capítulo 1 o dispositivo de 

acolhimento deveria orientar o posicionamento dos lideres, os pastores, em 

relação aos fieis, as ovelhas. 

No capítulo 3, analiso a historia e operação de um serviço de Capelania 

em HVI/AIDS, na perspectiva de refletir sobre o modo como o Estado lida com 

as perturbações que algumas das metáforas da AIDS podem causar na adesão 

ao tratamento.  

Nas considerações finais nosso foco é trazer a discussão da categoria 

acolhimento enquanto prerrogativa do estado e também para as denominações 

evangélicas na resposta à epidemia de HIV/AIDS.  

 

 

MARCO TEÓRICO 
O homem ocidental viveu por três séculos preso a uma tarefa: dizer 

absolutamente tudo sobre o sexo. A consequência é a produção de um 

discurso cuidadosamente analítico, com múltiplos deslocamentos e 
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modificações sobre o próprio desejo (FOUCAULT, 1988). Para Michel Foucault 

(1988) a significação deste interesse pelo sexo teve alguns desdobramentos:  

O importante é que o sexo não tenha sido somente objeto de 

sensação e de prazer, de lei, ou de intenção, mas também de 

verdade e falsidade, que a verdade do sexo tenha se tornado 

coisa essencial, útil ou perigosa, preciosa ou temida; em suma 

que o sexo tenha sido construído em objeto de verdade (p. 64 

– 65). 

 

A valoração do sexo não se dá por mero acaso. É o sexo que segundo 

Foucault (1988) possibilita o “acesso, ao mesmo tempo, à vida do corpo e à 

vida da espécie. Servimo-nos dele como matriz das disciplinas e como princípio 

das regulações” (p. 159). Dotados de uma sexualidade “naturalmente” 

suscetível à patologia, e por esta razão, quase sempre necessitava de 

intervenções terapêuticas ou de normatização. A verdade da sexualidade 

enquanto conjunto de efeitos produzidos nos corpos, nos comportamentos, nas 

relações sociais, por um certo dispositivo pertencente a uma tecnologia política 

complexa, entretanto suscetível a falhas, e por isso não produz os mesmos 

efeitos (FOUCAULT, 1988) 

É nesse campo já complexo, e afeito a múltiplos discursos de verdades, 

como os científicos e religiosos, que a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

– AIDS, vai se inscrever, ganhando significações.  

É importante lembrar que quando a doença é percebida enquanto mal, o 

ocidente já contava com a revolução sexual, e os discursos contestadores dos 

Movimentos Homossexuais e Feministas sobre corpo, desejo e prazer. 

Configurava-se e visibilizava-se, ainda que à margem do considerado normal e 

legítimo, um conjunto de pessoas com práticas sexuais dissidentes. Com a 
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epidemia, passam, talvez até mais que antes da revolução sexual, a ser objeto 

de interrogação dos discursos conservadores sobre a sexualidade e o gênero. 

A medicina, paradoxalmente, havia permitido outros rumos para a 

sexualidade – com o advento da pílula anticoncepcional e disseminação da 

ideia de que todas as doenças sexualmente transmissíveis eram curáveis, o 

que possibilitou maior liberdade sexual para todos. Vê-se, agora, obrigada a 

admitir a necessidade de retorno aos costumes do passado. (SONTAG, 1997)  

A sexualidade agora se implica numa trama. O que antes era permitido 

passa a ser proibido e a AIDS de alguma forma patrocina o medo da 

sexualidade. Como nos diz Susan Sontag (1997): “torna obrigatória a 

moderação do apetite sexual, e não apenas para os homossexuais” (p. 137).  

         O reforço de uma sexualidade moralizadora, que caracteriza, por 

exemplo, a sociedade americana, vê no advento da AIDS mais uma razão para 

uma sexualidade ainda mais contida no que diz respeito ao sexual. Assim 

como, é importante dizer, acaba fortalecendo uma cultura de individualismo 

com foco na responsabilização dos sujeitos por seus atos. Uma atitude 

considerada prudente diante dos riscos. Ou seja, infectar-se é de 

responsabilidade dos indivíduos.  

 

 

A AIDS E SUAS METÁFORAS 
Ainda na década de 1980, quando aparece enquanto uma síndrome 

para o campo das ciências médicas, a falta de conhecimento sobre a sua 

etiologia, fez com que se focasse, no seu entendimento, nos grupos onde a 

doença, inicialmente, estava aparecendo com maior frequência (homossexuais, 
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hemofílicos, haitianos e prostitutas em um primeiro momento), dando origem à 

noção de grupo de risco. Sobre a noção de risco Sontag (1997) afirma:  

A AIDS é concebida de maneira pré-moderna como uma 

doença provocada pelo indivíduo enquanto tal e como membro 

de algum “grupo de risco” – essa categoria burocrática, 

aparentemente neutra, que também ressuscita a ideia arcaica 

de uma comunidade poluída para qual a doença representa 

uma condenação (p. 114). 

 

Se inicialmente a AIDS vitimou as supracitadas categorias sociais, 

porém, na terceira década após o surgimento, o perfil da epidemia tem se 

modificado, e nos últimos anos tem se observado significativo aumento no 

número de mulheres infectadas (GALVÃO, 2000; PARKER, 2003; MAKSUD, 

2009).   

O que é importante salientar, e que é o mote para esta dissertação é 

que, como sugerem Richard Parker e Peter Aggleton (2001), apoiados em 

Paula Treichler (1999), a complexidade da resposta à epidemia está no fato de 

que, mais que um fenômeno biomédico, esta se constitui em uma epidemia de 

significados. Os autores apontam para o lugar central do estigma e 

discriminação, na configuração de medidas preventivas e de cuidado aos por 

ela afetados.   

Porque quando se associou à AIDS as supracitadas categorias sociais, a 

perspectiva de afastamento dos “perigosos contaminados” fez e faz com que 

os que estão fora da categoria se sintam imunes ao vírus.  

 Do mesmo modo, os processos de estigmatização atuam 

desumanizando a pessoa, muitas das vezes provocando o que Herbert Daniel 

(1989) denominou como morte civil de quem foi infectado pelo vírus.  
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 Dentre as muitas metáforas utilizadas pela saúde pública para designar 

o que representa uma nova “doença” até então desconhecida é segundo 

Sontag (1997): “apresentam a doença como algo que invade a sociedade, e as 

tentativas de reduzir a mortalidade causada por uma determinada doença são 

chamadas de lutas e guerras” (p. 84) o que não foi diferente com o HIV/AIDS.  

Os usos da metáfora militar para a autora atendem a um chamado do 

modelo capitalista que visam atender as expectativas de lucro, restringindo a 

capacidade do indivíduo de credibilidade social. E por outro lado colocam a 

AIDS enquanto outro, inimigo que se faz em duas faces – a de vítima e 

culpado.  Análoga ao que a sífilis representou, a AIDS vem com caráter de 

poluição, não lhe cabe qualquer forma de romantismo, como foi com a 

tuberculose, mas sim de uma forte associação com a morte. (SONTAG, 1997).    

Talvez o diferencial da AIDS em detrimento a outras epidemias esteja 

ligado ao fato de relacionar comportamento sexual e adoecimento. Além de 

acarretar grandes desafios para a comunidade cientifica, a AIDS acaba por 

conferir maior visibilidade às questões ligadas à sexualidade que se mantém 

em evidência até os dias atuais. (GALVÃO, 2000) 

A AIDS fala de uma moralidade, ou melhor, ausência dela, carregada 

pelo estigma de pecado e castigo que se inscreve onde bem se pode ver: no 

corpo. É a denúncia irrevogável do pecado cometido e ainda assim há os 

“pecadores” e as “vítimas” da epidemia, que embora não sejam mais os 

hemofílicos, continuam com os seus papéis definidos – mulheres 

heterossexuais infectadas por seus maridos e as crianças vitimadas, por seus 

pais “descuidados”. Seja a transmissão por via sexual ou qualquer outra forma 

de infecção, ela remeterá quase sempre à díade pecador vs. culpado. 
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 A AIDS suscitou respostas de segmentos diversos da sociedade, mas 

principalmente um envolvimento das instituições religiosas que trouxeram a sua 

explicação para à epidemia. Em nome de Deus, muitas são as manifestações 

quando se tratar de qualquer assunto que se relacione com as doenças 

sexualmente transmissíveis, destacamos em Sontag (1997) duas declarações 

específicas do cenário brasileiro envolvendo religiosos:  

O cardeal-arcebispo de Brasília, D. José Falcão, para quem a 

AIDS é “consequência da decadência moral”, e o cardeal-

arcebispo do Rio de Janeiro, D. Eugênio Sales, que vê na AIDS 

um “castigo de Deus” e a “vingança da natureza” (p. 125).  

 

A projeção da AIDS enquanto castigo por comportamentos desviantes e 

a noção de ameaça constante aos inocentes não são ideias completamente 

antagônicas.  Deu-se em relação à AIDS o mesmo que ocorreu com a peste – 

uma doença que “castiga aos que merecem ser castigados e que também é 

uma ameaça a todos os outros”. E de alguma forma é esta noção de atingir a 

todo,  de que a AIDS vem para castigar comportamentos divergentes e a noção 

de que ela ameaça os inocentes não se contradizem em absoluto. Tal é o 

poder, a eficácia extraordinária da metáfora da peste: ela permite que uma 

doença seja encarada ao mesmo tempo como um castigo merecido por um 

grupo de “outros” vulneráveis e como uma doença que potencialmente ameaça 

a todos. 

 Por fim, entre as tantas metáforas de que tratou a epidemia de HIV/AIDS 

Sontag (1997) discute a sua relação com as previsões apocalípticas 

especialmente para a sociedade “ocidental”, especificamente para os Estados 

Unidos, que tem na religião, em sua maioria evangélica, propensa a anunciar 

fins catastróficos e começos novos. Uma das razões pela qual se aspira a 
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começar do zero está na sensação de fracasso cultural.  Como nos diz a 

autora: “Ninguém quer uma peste, é claro. Mas é bem verdade que seria uma 

oportunidade de começar de novo. E começar de novo é algo bem moderno, e 

bem americano, também” (p. 145). E a sociedade vive um novo apocalipse, e 

neste apocalipse tem por característica a metáfora de uma novela. “Não 

“Apocalipse agora”, mas “Apocalipse de agora em diante”. O apocalipse 

passou a ser um evento que está e não está acontecendo” (p. 146). E em se 

tratando da AIDS uma catástrofe em câmera lenta, em que não se sabe as 

extensões. Vivemos entre a epidemia e uma pandemia prometida.  

 Na esteira do trabalho de Sontag (1997), TREICHLER e Parker & 

Angleton (1999) surgem as questões que nos nortearam na análise aqui 

apresentada: quais as metáforas da AIDS, que emergem no campo religioso 

evangélico do Recife? Há modalização dos significados (e práticas) em 

HIV/AIDS? Estes significados têm a força dos processos de estigmatização que 

ameaçam o cuidado integral aos afetados pela epidemia?  Como o Estado se 

posiciona frente à interface religião e AIDS, sobre este campo religioso 

específico? 

 

 

ENQUADRE METODOLÓGICO: TRABALHANDO COM A 
DIVERSIDADE 
 

 

A PERSPECTIVA 
Para responder a estas questões, a pesquisa esteve ancorada na 

abordagem qualitativa. Ao utilizar-se dessa forma de apreensão dos dados, 
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não se pretendeu ter ao final do estudo um esgotamento sobre a realidade da 

resposta evangélica em Recife, mas sim, uma primeira aproximação desta 

realidade. No que concerne à pesquisa qualitativa, Uwe Flick (2009) assegura 

que esta “é de particular relevância ao estudo das relações sociais devido à 

pluralização das esferas da vida.” (p.20) O autor afirma ainda que no que 

concerne ao social, nem todos os fenômenos podem ser explicados de forma 

isolada, e também todos os objetos complexos não poderiam ser estudados no 

modelo causa-efeito. 

A pesquisa qualitativa apresenta diferentes perspectivas, e a partir delas 

se desenrolam muitas possibilidades metodológicas que vão guiar a forma de 

realizar a coletas de dados. No entanto, trataremos aqui da pesquisa 

etnográfica. A pesquisa etnográfica objetiva compreender eventos e processos 

sociais a partir de uma perspectiva interna ao processo, através da participação 

do pesquisador durante o seu desenvolvimento, o que não significa dizer que a 

realização de entrevista também não possa ser um elemento considerado pelo 

autor ao realizar os seus estudos.  

Roberto Cardoso de Oliveira (2006) busca problematizar o olhar, o ouvir 

e o escrever ao longo da pesquisa de campo; embora estes conceitos pareçam 

“íntimos” do pesquisador que se propõe a fazer uma etnografia, ainda assim se 

faz necessário pensá-los, buscando a sua epistemologia, porque se vislumbra 

a construção do saber científico.  

O olhar trata-se do prisma, a parir do qual, todo o conhecimento será 

produzido. Onde o pesquisador ao olhar busca mais do que simplesmente a 

percepção do exótico diante de si, mas sim a percepção de que os elementos 

da cultura que se estuda e as apropriações culturais realizadas ao longo dos 
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anos vão constituindo novos modos de vida. Como afirma Oliveira (2006) “a 

teoria social pré-estrutura o nosso olhar e sofistica a nossa capacidade de 

observação” (p. 21): 

Se o olhar se constitui como elemento importante na obtenção de 

informações relevantes para o teórico social, o ouvir também é um elemento 

importante neste processo.  É importante considerar que tanto o ouvir, quanto o 

olhar, não podem ser considerados enquanto elementos isolados no processo 

de investigação. Ambas as técnicas se complementam. Assim, “os atos de 

olhar e de ouvir” são, a rigor, funções de um gênero de observação muito 

peculiar, por meio do qual o pesquisador busca interpretar – ou compreender – 

a sociedade e a cultura do outro.  

É na utilização das entrevistas que se pode relacionar ao que se pode 

ver; por isso a importância do saber ouvir no processo. O autor diz ainda que é 

no confronto dos mundos (do pesquisador e do “nativo”) que acontece a 

entrevista.  E sobre esta relação Oliveira (2006) afirma:  

A rigor, não há verdadeira interação entre o nativo e 

pesquisador, porquanto, na utilização daquele como 

informante, o etnólogo não cria condições de efetivo diálogo. A 

relação não é dialógica. Ao passo que transformando esse 

informante em “interlocutor”, uma nova modalidade de 

relacionamento pode – e deve – ter lugar (p. 23). 

 

Escrever é por excelência uma atividade extracampo. Os escritos 

realizados num caderno de campo auxiliam na produção do texto final. É 

justamente fora do campo, que, segundo Oliveira (2006), iniciamos “o processo 

de textualização dos fenômenos socioculturais observados”. (p. 25)  
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Por si só, o trabalho de escrever é também um ato de traduzir o 

pensamento nativo (do grupo estudado) e apresentar sua cultura (pensamento 

e ações) ao mundo, o que parece não ser tarefa fácil, ou que no mínimo acaba 

por suscitar inquietações e responsabilidade no pesquisador.  Como propõe 

este mesmo autor, “o ato de escrever é simultâneo ao ato de pensar.” (p. 32) E 

logo após a coleta dos dados, sejam aquelas informações colhidas em seu 

caderno de anotações de campo, sejam as entrevistas fono-gravadas – deve-

se iniciar o trabalho de textualização.  

 

 

O UNIVERSO 
Sobre o universo de investigação, um primeiro ponto a ser destacado é o 

da dificuldade de se falar de uma resposta evangélica, dada a pluralidade de 

denominações que compõe aquilo de maneira apressada denomina-se campo 

religioso evangélico. Na verdade, temos ai um espectro grande de formas 

religiosas e, por conseguinte de matizações de crenças, ainda que todas se 

ancorem no livro sagrado cristão, a Bíblia. Sobre as denominações evangélicas 

ou protestantes no Brasil, segundo Tania Maria Vieira Sampaio (2006), 

podemos situá-las em quatro grandes marcos divisórios.  

O primeiro, o chamado protestantismo de missão, oriundo Igrejas norte-

americanas, que teve o seu início em meados do século 19 e como exemplo 

desta divisão temos as igrejas Presbiteriana, Metodista, Batista; o segundo, o 

protestantismo de imigração e são exemplos desta divisão as Igreja 

Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista Luterana; em 

terceiro, no início do século 20 houve a proliferação das igrejas evangélicas 
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pentecostais tanto em forma de movimento missionário, ou enquanto 

dissidência/renovação das igrejas protestantes tradicionais e temos com 

exemplos deste marco divisório a Congregação Cristã e a Assembleia de Deus. 

Por fim, nas últimas décadas do século anterior ocorreu o crescimento das 

igrejas denominadas de neopentecostais (SAMPAIO, 2006; grifos nossos).  

 

O fenômeno da pluralidade dentro de uma mesma matriz religiosa como 

pudemos ver já é o suficiente para explicar o amplo universo de possibilidades 

do campo evangélico. E a sociedade brasileira, portanto, tem um leque de 

possibilidades, dentro de um mesmo segmento. A este respeito Sampaio 

(2006) afirma:  

Há que se considerar toda uma pluralidade que corresponde às 

especificidades de cada uma. Não há homogeneidade no 

interior das matrizes, mas elementos que as assemelham em 

uma diversa possibilidade de organização mais ou menos 

institucionalizada (p. 119).  

 

É valido salientar a força deste seguimento que poderá se fazer de 

diversas formas. Os seus discursos de verdade tomam forma acerca das 

regulações sobre o corpo e ao mesmo tempo tem o “poder de paralisá-lo, 

acalmá-lo, confortá-lo, conformá-lo, imobilizá-lo, quando não leva-lo à morte” 

(SAMPAIO, 2006; p. 121).   

Essa breve descrição do campo evangélico já aponta para a principal 

dificuldade do estudo aqui proposto: como dar coerência aos múltiplos 

discursos sobre o que é ser evangélico? Assim, para dar conta dessa 

diversidade, apontamos que para a construção deste trabalho escolhemos 

alguns temas que, de algum modo, podem ser pensados como convergentes 
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e/ou relevantes, seja quando se quer refletir sobre estratégias preventivas seja 

quando se quer pensar as práticas de cuidado ao soropositivo. Ainda assim, de 

modo algum eles esgotam a complexidade do fenômeno que se quis melhor 

compreender.  

 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO 
Como já salientei, esta dissertação emergiu da análise de parte do 

banco de dados do projeto Respostas religiosas ao HIV/AIDS no Brasil, uma 

investigação de cunho etnográfico com abordagem multicêntrica, desenvolvida 

entre os anos 2005 e 2010 nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e 

Porto Alegre e que utilizou um conjunto de técnicas qualitativas de coleta de 

dados. Dentre os procedimentos metodológicos, foram realizadas: pesquisa 

documental, observação participante, entrevistas do tipo história oral com 

informantes-chave, entrevistas aprofundadas e histórias de vida.  

As entrevistas foram realizadas com o devido esclarecimento prévio de 

quaisquer dúvidas sobre a pesquisa, após leitura e assinatura do termo de 

consentimento2, seguindo os princípios/recomendações das “Normas de 

pesquisa envolvendo seres humanos – Resolução CNS 196/96” (Conselho 

Federal de Medicina, 1996).  

Contribuíram para este trabalho as entrevistas que compõem o banco de 

dados do Recife, com destaque para aquelas realizadas com evangélicos ou 

que se referiam a estes, bem como profissionais de saúde do Hospital Betinho, 

                                                 
2 As informações referentes à pesquisa foram apresentadas aos entrevistados através de um 
termo de consentimento livre e esclarecido, que foi ser assinado em concordância com os 
termos estabelecidos pela pesquisadora em referido documento. (ANEXO I) O roteiro da 
entrevista também está disposto neste documento. (ANEXO II) 
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instituição referencia para o tratamento de doenças infectocontagiosas em 

Recife. Do mesmo modo, me centrei no material coletado que, de alguma 

forma fazia referência às tradições religiosas evangélicas.  

 

 

QUADRO DE ENTREVISTADOS – OS RELEVANTES 
Quero pontuar que a pesquisa se fez etnográfica a partir de diferentes 

artifícios. Por um lado, buscamos estar presentes em diferentes espaços onde 

as questões de AIDS eram tematizadas, em especial quando o tema era 

Religião e AIDS; além disso, os pesquisadores-coordenadores e os 

pesquisadores-associados à pesquisa, em sua maioria, de algum modo, tinham 

inserções no campo que ia além da simples análise do fenômeno; eles eram 

participes da própria resposta, estivessem em ONG ou nas Universidades.  

No meu caso específico, o fato de ter eleito um Hospital de referência 

como matéria de investigação e análise mais aprofundada, me permitiu, a partir 

de observações em sala de espera e de conversas informais e das entrevistas 

com os profissionais deste serviço, iluminar os dados obtidos com as outras 

modalidades de entrevista, levadas adiante com evangélicos de diferentes 

denominações, engajados ou não em alguma resposta à epidemia mais 

estruturada, possibilitando a cadeia interpretativa que aqui apresento. E 

também utilizamos uma modalidade de informantes que denominamos de 

históricos, sendo este grupo aqueles que estavam diretamente ligados às 

instituições engajadas na resposta a epidemia.  Assim apresentaremos a seguir 

um quadro caracterizando os principais interlocutores entrevistados, 

participantes desta pesquisa:  
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   Modalidade de 
Entrevista 

Nome Idade  Denominação/ 

Cargo e/ou 
função 

IC HV HO Tota
l 

Antônio  

 

39 anos Anglicana / Capelão 
Hospital 

1 1 1 3 

Alice  46 anos Anglicana /  

Clériga 

1 0 1 2 

Luis  48 anos Batista /  

Pastor 

1 0 0 1 

Cláudio 27 anos Universal do Reino 
de Deus /  

Pastor 

1  1 0 2 

 Sandro  62 anos  Anglicana / 

 Pastor  

1 0 1 2 

Mário  33 anos Assembleia de 
Deus /  

Pastor  

1 0 0 1 

Marina 37 anos Confissão Luterana 
/ 

ONG - Assistente 
de Projetos  

1 0 1 2 

Sandra  32 anos Igreja Universal do 
Reino de Deus / 

Assistente Social – 
Hospital 

1  1 1 3 

Cláudia  27 anos Sem Religião 
Definida / 

Psicóloga – Hospital 

1 1 1 3 

Total 9 4 6 19 

 

 

Tabela 1: Quadro de Modalidade de Entrevistas.  

(IC = Informante-chave; HV = História de vida; HO = História Oral).  
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MODELO DE ANÁLISE 
Do temário geral, cujas modalidades de entrevistas realizadas 

possibilitaram emergir, focamos para a análise os enunciados sobre as 

implicações para pessoa e para a obra divina do estar infectado pelo HIV, nas 

visões da tradição religiosa à qual os entrevistados se filiam, de outras 

instituições religiosas e laicas e, se fosse o caso, da instituição onde trabalha 

(ONGs e hospital), também as prerrogativas que norteiam o cuidado aos 

indivíduos soropositivos nas religiões e instituições.  

Das entrevistas com os profissionais do hospital também buscamos pela 

história do serviço em foco, localizando-a no quadro da história da própria 

epidemia. Buscamos entender como percebiam a prática de Capelania e o que 

ela poderia acrescentar para o trabalho ofertado pelo hospital. Com o capelão 

buscamos, em adição, por exemplos práticos de seu trabalho e pelo modo 

como opera dentro do hospital para atendimento de doenças 

infectocontagiosas, bem como enquanto membro da ONG.  

Para realizar a análise dos dados, partimos de uma perspectiva de 

“dupla hermenêutica” como sugere Antony Giddens (1984) tentando desvelar 

os sentidos dos próprios sujeitos na construção de suas ações. E na busca 

pela compreensão do dito, das ações dos interlocutores, partimos do 

referencial teórico-metodológico de Clifford Geertz (1989) buscando as 

interpretações dos participantes nas entrevistas. Em relação à dupla 

hermenêutica, segundo Giddens (1984):  

Toda a pesquisa social tem um aspecto necessariamente 

cultural, etnográfico ou "antropológico". Isso é uma expressão 

do que eu chamo de a dupla hermenêutica que caracteriza a 
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ciência social. (...) A propriedade do termo deriva do duplo 

processo de tradução ou interpretação que está envolvido. As 

descrições sociológicas têm a tarefa de mediar às redes de 

significado dentro das quais os atores orientam a sua conduta. 

Mas tais descrições são categorias interpretativas que pedem 

também um esforço de tradução dentro e fora das redes de 

significado envolvidas em teorias sociológicas (p. 231). 

Esta abordagem que preconiza um duplo processo de interpretação. O 

primeiro, por parte do sujeito – a sua verdade, como alude Foucault (2007); já o 

outro é a interpretação por parte do pesquisador, indissociável de uma análise 

dos aspectos sociais (GIDDENS, 1984).  
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CAPÍTULO I – ENTRE SEXO E PECADO – A 

PROSTITUIÇÃO ENQUANTO FACE DA AIDS  

 

 

“Fugi da prostituição. Todo o pecado que o 

homem comete é fora do corpo; mas o que se 

prostitui peca contra o seu próprio corpo.” (I 

Coríntios, 6:18) 

 

 

 Neste capítulo abordo as noções de sexualidade e pecado, como 

apresentadas pelos evangélicos entrevistados. Considerarei a interface que 

estas duas categorias fazem com outra noção importante: a de acolhimento. 

Acolhimento tem sido um termo caro tanto para a Saúde Pública, como (e 

talvez primeiro) para as religiões cristãs. 

 Vale lembrar com Sahlins (2004) e Foucault (1988) que muitas das 

categorias constituídas ao longo da história do cristianismo continuam sub-

repticiamente orientando, qual estruturas de tempo longo, a constituição de 

significados e práticas no quadro do ocidente, e em especial no conhecimento 

científico, eleito como guia para a constituição de um mundo melhor (cf. Rios, 

Parker e Terto Jr, 2010). Assim, nos parece que acontece com o acolhimento, 

frequentemente mencionado por nossos entrevistados de todas as 

denominações como o preceito fundamental para qualquer ação religiosa. Para 

os cristãos, ele surge com a máxima de que “Deus rechaçar o pecado, mas 

acolhe o pecador”.   
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No campo da prevenção e atenção em HIV e AIDS, o acolhimento vem 

sendo percebido como condição si ne qua non  para qualquer resposta fundada 

nos princípios dos Direitos Humanos em saúde (Paiva et al. 2010). 

Teoricamente a qualidade do acolhimento vem sendo relacionada aos 

processos de estigmatização, e vai se desdobrar diretamente em questões 

relacionadas à inclusão das pessoas vivendo com HIV e AIDS na sociedade e 

na adesão à medicação (Paiva, 2010). Do mesmo modo, e ai considerando os 

significados de categorias sociais como homossexualidade e prostituição, o 

estigma que carregam são relacionados à diminuição do cuidado de si, à baixa 

adesão às medidas de prevenção ao vírus (cf. Rios, 2002; 2004; Parker e 

Camargo, 2002; Parker 2002). 

Para realizar a discussão sobre os significados e valores relacionados à 

sexualidade e as possibilidades de acolhimento, elegemos as posições dos 

evangélicos entrevistados sobre prostituição.  Dentre os vários pecados 

sexuais, a prostituição apareceu ao mesmo tempo como um dos principais 

pecados carnais e como a síntese deles; assim, nas Igrejas, tudo que não é 

comportamento sexual normal é ou leva, de certo modo, à prostituição. Mas, a 

relevância de analisar os significados e valores apresentados nestas 

categorias, deve-se também, como buscaremos mostrar, ao modo como a 

prostituição permite explorar aquilo que nossos informantes denominam como 

dimensões sociais, pessoais e de influências demoníacas da prostituição; ou 

mais amplamente da sexualidade e aquilo que é considerado desvio do 

prescrito pela religião. É neste contexto que a máxima do acolhimento se 

atualiza.  Ao longo do capítulo, a pergunta que nos guia é a de se, o tipo de 

acolhimento preconizado, é capaz de ser equivalente àquele que se espera 
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desde o campo dos Direitos Humanos em saúde (BRASIL, 2006).  Um 

acolhimento que considere a autonomia pessoal e a vulnerabilidade social, e 

onde a “carne” seja considerada como condição humana (Rios et all, 2008). 

 

  

CORPO E IDEÁRIO CRISTÃO 
O controle sobre o corpo é velho conhecido no ideário cristão, e a 

separação entre corpo e alma, que ganha força com a filosofia cartesiana, foi 

tomada pelos cristãos na significância que equaliza – o corpo como passível de 

corromper-se enquanto a alma é pura. Segundo Maria das Dores Campos 

Machado (1995) “a dualidade estabelecida entre corpo e alma nos primórdios 

deste movimento religioso haveria de hierarquizar estas dimensões 

apresentando o primeiro como inferior e oposto ao espírito (p. 8)”. E razão pela 

qual o corpo precisa ser controlado.   

Embora haja posicionamentos distintos entre alguns segmentos 

evangélicos, quanto a melhor forma de lidar com a sexualidade, principalmente 

as sexualidades jovens, mesmo nos grupos históricos há divergências quanto 

os níveis que se devem controlar. Entretanto, o modelo ideal, de alguma forma, 

é homogêneo como afirma Machado (1995): 

No que se refere à moralidade e ao comportamento sexual, 

carismáticos e pentecostais vinculam o exercício da 

sexualidade ao matrimônio condenando as práticas sexuais pré 

e extraconjugais e homossexuais.  Verificou-se porem que a 

ênfase pentecostal na ação do demônio sobre os indivíduos 

que praticam qualquer forma de desvio moral gera uma maior 

tolerância atenuando os conflitos domésticos. A interveniência 

das variáveis status socioeconômico e instrução foi 

identificada, constatando-se que e entre os informantes dos 
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segmentos populares e com menor grau de instrução que esta 

ideologia tem um maior poder de convencimento. De qualquer 

modo foram entrevistados pentecostais particularmente os do 

sexo feminino que se mostraram mais a vontade para falar 

sobre a sua experiência sexual (p. 26). 

 

 Segundo Parker (1991) o exercício da sexualidade com a finalidade de 

satisfação unicamente sexual, como também a promiscuidade, 

homossexualidade e a prostituição não são somente estigmatizados, mas 

também sofrem repressão por significar ameaça a sexualidade dita normal.  

 A moralização dos prazeres foi sem duvida uma das grandes questões 

de interesse das instituições e não só as religiosas, basta lembrar como a 

castidade foi colocada como alternativa aos soldados americanos a fim de se 

proteger da sífilis na época da Primeira Guerra mundial (SONTAG, 1997). E o 

controle sexual dar-se-á, segundo Foucault (1994):  

a austeridade sexual pode ser praticada por meio de um longo 

trabalho de aprendizagem, de memorização, de assimilação de 

um conjunto sistemático de preceitos e através de um controle 

regular da conduta, destinado a medir a exatidão com que se 

aplicam essas regras; pode-se praticá-la sob a forma de uma 

renúncia brusca, global e definitiva aos prazeres; como 

também sob a forma de um combate permanente, cujas 

peripécias – até os fracassos passageiros – podem ter sentido 

e valor; ela pode também ser exercida através de uma 

decifração tão cuidada, permanente e detalhada quanto 

possível, dos movimentos do desejo, sob todas as formas, 

mesmo aquelas mais obscuras sob as quais ele oculta.  (p. 28)  

 

Em face de uma nova moralização sexual, que não começou em função 

do surgimento da AIDS, mas que sem dúvida ganhou força com ela (SONTAG, 
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1997) tem raízes anteriores. Sobre a moralização das condutas sexuais, 

Foucault (1984) afirma: 

Uma ação não é moral somente em si mesma e a sua 

singularidade; ela o é também por sua inserção e pelo lugar 

que ocupa no conjunto de uma conduta; ela é um elemento e 

um aspecto dessa conduta, e marca uma etapa em sua 

duração e um progresso eventual em sua continuidade. Uma 

ação moral tende à sua própria realização; além disso, ela visa 

através dessa realização, a constituição de uma conduta moral 

que leva o indivíduo, não simplesmente a ações sempre 

conformes aos valores e às regras, mas também a um certo 

modo de ser característico do sujeito moral  (p. 28).  

 

 E se o indivíduo, seja quem for, apresenta um comportamento desviante, 

este comportamento deverá ser combatido. E a forma por excelência de 

combate entre os cristãos é na utilização da bíblia enquanto regimento a ser 

seguido.  

Na bíblia, o termo carne, designado para dar conta das práticas sexuais 

irá a aparecer no Antigo e Novo Testamento. (ARIÈS, 1987; RIOS ET ALL, 

2010). Segundo Rios et all (2010) o ideário Paulino de salvação no Ocidente 

dependerá dos embates infindos entre corpo e espírito, o corpo enquanto 

carne.   O apóstolo é incisivo – celibato para os homens; castidade para as 

viúvas; virgindade para as solteiras. (VAINFAS, 1986)  

 O discurso paulino apontava para uma necessidade de adequação ao 

novo tempo, ou melhor, dizendo, ao fim dos tempos. Para Vainfas (1986) 

significava: “exortação apocalíptica, que apontava para o próximo final dos 

tempos e recomendava a renuncia da carne aos que tencionassem ganhar o 

reino dos Céus” (p. 7).  
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 O ideário Paulino vai se desdobrar nos séculos III e IV numa exaltação à 

virgindade, que passa a ser aliada à espiritualização do corpo. No âmbito 

do discurso monástico a virgindade significava a verdadeira liberdade e o 

casamento era a própria escravidão. Assim como era execrável a mais direta 

consequência da união – a procriação. O ideal era uma sociedade em que 

“todos vivessem castos e puros, a espécie humana seria propagada como os 

anjos, sem a intervenção do pecado” (VAINFAS, 1986; p. 12).  Mas as 

consequências deste pensamento geraram um impasse: pois os padres viam 

no casamento a única forma de conter o desejo descontrolado.  

  O impasse entre casamento e virgindade foi tomado para resolução por 

Agostinho. Em seu livro Casamento e concupiscência defendeu a importância 

do casamento, reafirmou os bens que lhe cabiam – a fidelidade, a criança e o 

sacramento. E principalmente: destacou que Deus instituiu o casamento desde 

os primórdios do mundo, e tomou como exemplo na terra com a verdadeira 

união entre Jesus e a Igreja. O que torna o casamento como contrapartida da 

virgindade e uma alternativa legítima de refrear os ditames do desejo. Os 

escritos sobre a relação da mulher com o desejo, bem como monges 

descrevem as suas dificuldades de refrear o desejo acabam associando a 

imagem da mulher enquanto diabólica e excessivamente carnal. O seu oposto 

seria um comportamento casto (VAINFAS, 1986). 

 A valoração do casamento encontra reforço no estoicismo, que tinha a 

sua filosofia citada pelos padres da época (VAINFAS, 1986). Segundo Vainfas 

(1986): “casamento estável, fidelidade conjugal mútua, ênfase na dependência 

reciproca, redução do prazer ao leito conjugal, sentido de procriação, eis ideias 

típicas da moral estoica absorvidas e reinterpretadas pelo cristianismo” (p. 22 – 
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23). Entretanto para formar o corpo eclesiástico exigia-se que os homens se 

mantivessem castos. 

  

 

O ESTIGMA DA CARNE 
Como sublinha Vainfas (1986): “a problematização cristã da carne se 

confunde com esse ideal de recusa, que supõe o prazer como um mal em si 

mesmo e também como obstáculo à salvação eterna, e principal responsável 

pelos flagelos da humanidade” (p. 81). Os cristãos retomaram algumas das 

discussões presentes no Antigo Testamento, embora nesta parte da bíblia não 

haja qualquer discurso apologético acerca da castidade, virgindade ou a de um 

casamento monogâmico rigoroso. O autor sugere que a sexualização do 

pecado original é uma invenção cristã ocidental. De modo genérico, o pecado 

original tratava da desobediência do homem a Deus. Segundo Vainfas (1986) 

foi Agostinho quem relacionou a concupiscência ao pecado original. Nas 

palavras do autor:  

A interpretação “sexualizada” do primeiro pecado marcou 

decisivamente o conjunto das éticas cristãs, delas resultando a 

concepção de um mundo entrevado pelas aflições da carne, a 

visão do homem como um ser fragilizado pelo desejo e a 

identificação da virgindade, pureza e salvação. Foi também a 

sexualização do pecado original que estimulou a imagem 

diabolizada da mulher, em oposição à imagem do “homem 

espiritual” mais infenso ao pecado, embora responsável por ele 

sempre que agisse como Adão (p. 83; grifos do autor).   

 

 Na discussão entre a legitimidade do domínio de si versus o cuidado de 

si, sendo o primeiro uma invenção do cristianismo, visando o bem público e o 
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segundo enquanto herança do estoicismo, primando pelo bem estar do 

indivíduo.  O cristianismo achou por bem aderir ao primeiro que se desdobra na 

renúncia de si, o que significa a recusa ao grande mal: o prazer (VAINFAS, 

1986).  

 A negação do desejo e do prazer, eixo da moral cristã desde a pregação 

dos apóstolos afastou-se da esfera do casamento entre os séculos IX e XII. O 

casamento se faz enquanto lugar legítimo para o uso dos prazeres. Vale a 

ressalva de que desde que seja para fins de procriação.  Embora o direito a 

concupiscência tenha se tornado legítimo para os esposos, este foi submetido 

a rígidas regras de continência, quanto ao lugar e ao tempo, bem como as 

posições de coito. Todas as regulamentações acerca da atividade sexual não 

foram suficientes para que o sexo deixasse de ser tomado como um mal.  

Atendendo pelo nome de luxúria, incluída na lista dos sete pecados 

capitais, compreendia nessa categoria todos aqueles que transgrediam a carne 

– aqueles que quando casados visavam o prazer e todos os outros que fora do 

casamento se recusavam a castidade. Sobre os pecados da carne, segundo 

Vainfas (1986):  

“reunidos sob o pecado da luxúria, os vícios da carne foram 

categorizados, distribuídos por noções mais ou menos antigas 

através das quais se pretendeu uma minuciosa qualificação 

das transgressões. Moral jurídica e descritiva, a ética cristã da 

carne apreendeu o sexo, para vigiá-lo através de uma 

morfologia dos atos” (p.p. 59 – 60; grifos nossos). 

 

A fornicação, a luxúria e a concupiscência reuniam toda a reprovação 

sexual do discurso dos cristãos. Na classificação Paulina “fornicários eram os 

que vendiam o seu corpo; os que transgrediam o casamento; os que 
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mantinham uma atitude passiva nas relações carnais; os que se relacionavam 

com os homens” (VAINFAS, 1986; p. 60). Paulo classificou a fornicação 

enquanto comportamento masculino por considerar que os homens tinham 

mais responsabilidade de que as mulheres, pela superioridade destes em 

detrimento das mulheres. (VAINFAS, 1986)  

A precisão do conceito coloca a fornicação para muitos teólogos como o 

mesmo que adultério. Entretanto, foi Agostinho que fez a distinção entre a 

infidelidade conjugal e à fornicação enquanto sentido genérico para os pecados 

carnais. Aos poucos os pecados carnais foram sendo nomeados e ao que 

tange a fornicação: “foi inscrita no domínio específico da cópula ilícita, isto é, da 

cópula genital supostamente voltada para a busca do prazer” (VAINFAS, 1986; 

p. 61). 

Quanto ao termo molície, na Antiguidade romana designava o papel 

passivo nas relações sexuais, entre os homens. Segundo Ariès (1982) nos 

textos cristãos tudo o que adiava o coito visando maior volúpia. Com o passar 

do tempo a pratica foi ganhando outros sentidos passando a designar também 

as praticas sexuais solitárias, a masturbação.  

No que diz respeito à sodomia a palavra está pela primeira vez descrita 

no Antigo Testamento, faz alusão à destruição das Cidades de Sodoma e 

Gomorra, e envolvia qualquer ato sexual que não fosse reprodutivo. E na 

releitura dos textos bíblicos é reinterpretada pelos fieis enquanto uma lição da 

condenação da homossexualidade por Deus.  

Por fim, seguindo a passagem bíblica que coibia a relação sexual entre 

os homens, encontramos a bestialidade – as relações sexuais praticadas com 

animais. Ato abominável tanto para homens quanto para mulheres.  
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  E se passa a ser lícito o prazer dentro da esfera do casamento, a igreja 

o faz por conveniência social e politica e não por considerar o prazer como bem 

útil para o indivíduo. Para Vainfas (1986):  

a moral sexual da Igreja consolidou-se assim, como uma ética 

jurídica, voltada essencialmente para o domínio dos atos: 

lícitos ou proibidos; abomináveis ou execráveis, veniais ou 

mortais. A confissão entronizou-se como uma técnica de poder, 

capaz de decifrar intenções pecaminosas e atos de 

transgressão, capaz, ainda, de punir os pecadores e, 

sobretudo, de os persuadir a trocar a busca do corpo pelo amor 

a Deus e pelo respeito ao clero (p. 85).  

 

 Por fim, Vainfas (1986) defende que não se pode falar de uma única 

moral cristã, mas sim de “várias morais”, que se articulam ou se opõem de 

acordo com a época. O que perpassa a era cristã é uma problematização da 

carne nas suas mais variadas expressões e na busca por sua renuncia. 

Entretanto, em nosso tempo, a prostituição é encarada como um ato que deve 

ser extirpado porque se faz na expressão do pecado da carne como veremos a 

seguir. 

 

Embora não fosse o foco do nosso trabalho, a percepção de que 

prostituição é sempre relacionada enquanto uma prática feminina, assim como 

o pecado. A pergunta que fizemos aos nossos entrevistados foi: Como a sua 

igreja lida com a questão da prostituição? Para homens e mulheres 

entrevistados na pesquisa sempre que era perguntado sobre a prostituição 

embora não delineássemos a quem se propunha realizar a prática, ela foi vista 

como exclusivamente feminina. 
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A PROSTITUIÇÃO  
No que tange à prostituição, nosso foco de análise deste capítulo, tal 

prática nem sempre foi considerada uma ameaça3. É no ideário cristão que se 

materializa uma resposta a essa prática como sendo pecaminosa e por essa 

razão condenável. Paulo em sua primeira epístola aos coríntios afirma: “Os 

manjares são para o ventre e o ventre para os manjares; Deus, porém 

aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, 

senão para o senhor e o senhor para o corpo” (Coríntios 6:13). Ancorados 

nesta passagem bíblica, os nossos entrevistados condenam a prostituição.  

Assim, ao definir o corpo enquanto lugar para servidão para Deus, é que 

o pastor Mário, da Igreja Assembleia de Deus, justifica a condenação da 

prostituição e nos fala da sua tentativa de orientar aos fieis, razões que 

justificam o combate à prostituição, como veremos a seguir:  

[E como a igreja lida com essa questão?] a igreja combate 

através dos ensinos, entendeu?! Porque deus não fez o corpo 

para a prostituição, disse o grande apostolo Paulo, enfim, o 

corpo do homem foi feito para servir a deus. A igreja vem 

sempre orientando a cada pessoa a ter o seu corpo purificado 

e dirigido a palavra de deus. E Deus não concorda com a 

prática da prostituição, veementemente somos contra a essa 

prática. 

 

A prostituição, assim como tudo que foge ao sexo heteronormativo 

dentro do casamento, segundo a maioria dos nossos entrevistados é prática 

condenável na bíblia. Lembremo-nos que a bíblia é o livro escolhido por 

                                                 
3  A esse respeito ver A prostituição, sexualidade e a sociedade nas cidades francesas do 
século XV. IN: Ariès, Philippe. ; Béjin, André. Sexualidades Ocidentais: contribuições para a 
história e para a sociologia da sexualidade. Editora Brasiliense: São Paulo, 1986.  
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excelência como guia para a conduta dos cristãos. Contrapor-se à bíblia 

significa conflito com os fundamentos religiosos. Como nos conta Alice, 

pertencente à Igreja Metodista: 

Então, essa é uma realidade: a utilização da bíblia enquanto 

instrumento de uma autoridade última. Quando você faz um 

exercício contrário a isso, é como se você tivesse fazendo um 

exercício de desqualificação da bíblia, e não é... De fato, nós 

acreditamos que deus transmite os princípios que são eternos, 

e os que são passageiros, e quais são os princípios que devem 

se estabelecer a partir da realidade onde nós estamos. Isso é 

um desafio para o mundo evangélico, de leitura da realidade, 

com a capacidade de fazer a releitura bíblica, não é? Porque a 

bíblia desaparecer não vai, e de fato ela tem toda sua 

relevância e ela é o fundamento da, digamos assim, da religião 

protestante, ou um dos fundamentos, bem, esse diálogo é que 

é nervoso.  

  

   Ancorar-se na bíblia é uma prática comum para os evangélicos de um 

modo geral. A bíblia é bastante utilizada para explicar os seus fundamentos 

religiosos bem como tudo o que “extrapola” à realidade religiosa.  Como Alice, 

Luís, pertencente à Igreja Batista, também acredita que estão na bíblia as 

repostas para todos os temas, inclusive no que diz respeito à AIDS.  

E.: e o que é que a sua religião diz a respeito do HIV/AIDS?  

C.: olha, (breve silencio) se eu falar de religião vou falar de 

conceitos que o homem tem, mas para falar de religião eu 

tenho que usar a bíblia e ouvir o que ela diz. 

 

Assim como também faz Cláudio, pastor da Igreja Universal do Reino de 

Deus também faz referencia à bíblia para condenar a prostituição. É importante 

apresentar que independente da denominação evangélica, tal prática é 

condenada por todos os entrevistados.  
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Mas, a prostituição surge nas falas como algo que vai além da troca de 

sexo por dinheiro e/ou bens. Ela acaba sendo um termo guarda-chuva para 

abrigar todos os pecados sexuais. O pastor Sandro da Igreja Anglicana agrega 

à prostituição homossexualidade. Perguntado como a igreja vê a 

homossexualidade ele relaciona o termo homossexualidade com a prostituição, 

tal como se tratassem de um mesmo conceito, como veremos:  

Homossexualidade? A igreja não aceita também não. Porque 

homossexualidade é uma coisa que não é de Deus, se você 

procurar na bíblia você vai ver que houve um tempo que alguns 

viajantes que chegavam na Samaria, o costume daquela 

cidade era dos visitantes ser acolhido como prostitutas né, ou 

seja, é o ato de homossexualidade e um dos profetas chegou 

lá e avisou pra eles que nenhum deles deveria ser tocado 

porque Deus abominava isso. Então ele colocou ali como 

Cristo abominava. Deus não permite e nenhuma igreja permite 

a homossexualidade. 

 

Ao passo que a homossexualidade se confunde com o tema da 

prostituição, ou melhor, tem o significado semelhante para o pastor – o de 

pecado. A referência feita por ele em relação à cidade de Samaria, está 

relacionada à pratica de Sodomia que já apresentamos aqui.  

No que diz respeito à associação entre prostituição e adultério, um de 

nossos informantes, Luis, pastor da igreja Batista, nos trás a explicação de o 

porquê da prostituição ser considerada adultério.  

E.: e como a igreja lida com a questão da prostituição? Ta 

em alta hoje, né?! Virou até profissão, mas a igreja não aceita, 

não aprova, de maneira nenhuma. É um adultério, né?! E é 

também uma desobediência a Deus. É um homem e uma 

mulher no matrimônio, um satisfazendo o desejo do outro, fora 

isso, é adultério, é pecado, é desobediência, e passível de 

condenação. (...) [a prostituta é vista como adultera?] é, ela 
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promove o adultério, porque os homens casados vão até ela. 

Entendeu? A prostituição causa adultério, os homens vão a 

procura delas. 

 

Se dentro de um relacionamento o sexo é permitido, fora dele, seja com 

uma prostituta, ou não, como vimos na fala do pastor Mário, é considerado 

adultério. Mas é necessário que pontuemos que o sexo é licito somente entre 

casais casados e em muitas igrejas só é admitido este casamento como sendo 

válido quando o casal é casado na igreja, se não, está cometendo pecado. Não 

é incomum para os religiosos considerarem toda a prática sexual antes do 

casamento4 como sendo prostituição. Mario, pastor da igreja Assembleia de 

Deus, não pensa diferente, sua fala é marcada pela necessidade de que a 

prostituição precisa ser combatida.  

E.: e como a igreja lida com a questão da prostituição? 
Prostituição. A igreja combate biblicamente, ta na bíblia, né?! 
Ela não concorda, nós não concordamos com a prática da 
prostituição. (...) Prostituição que a igreja entende é a pratica 
sexual antes do casamento, entendeu?! De um jovem, uma 
moça que pratica relações sexuais, sem serem casados, não 
é?! Não comprometidos com a lei, através do casamento 
praticam, conforme a bíblia, prostituição, o pecado da 
prostituição. A igreja entende que esses jovens precisam 
serem tratados. 

 

 

SOBRE AS CAUSAS 
Embora os evangélicos considerem a prostituição como um desvio dos 

preceitos religiosos para a lida com a carne, curiosamente, três dimensões 

surgem para explicar seu surgimento na vida de uma pessoa. A dimensão 

                                                 
4
 Segundo Ariès (1985) acerca do ideário Paulino seria preferível manter-se casto, entretanto, 

na impossibilidade deste comportamento é melhor que se case para satisfazer a 
concupiscência. Nas palavras de Ariès: “apesar disso, a procriação tornou-se logo, na 
sociedade cristã, o que já era na moral dos estoicos – uma das duas razões de ser da 
sexualidade” (p. 53).  
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pessoal, quando a pessoa se deixar levar pelas tentações da carne; a 

dimensão de influência demoníaca, que ocorre somente entre os pentecostais 

e neopentecostais, quando os seres demoníacos influenciam a pessoa para o 

pecado, e a dimensão social, quando o contexto de pobreza é considerado 

como causador do pecado.  

Embora a prostituição seja um pecado que se inscreve no corpo, e o que 

em certa medida responsabiliza os sujeitos pelos seus atos, ou melhor dizendo, 

os culpabiliza; os entrevistados sejam fieis ou sacerdotes, do segmento 

evangélico enxergam na prostituição uma dimensão sócio- econômica. No 

relato do pastor Miguel, da Igreja Universal Reino de Deus, encontramos 

referências às três dimensões: 

E.: e como a igreja lida com a questão da prostituição? 

Totalmente errado. [é? Por quê?] como eu tava dizendo, né 

dona?! A pessoa, ela vendendo o seu corpo, é..., vende até por 

uma situação de miséria que ela sofre. Mas a pessoa boa ela 

não pratica esse ato, ela é forçada a resolver o problema desse 

jeito, mas é errado, é errado! Dona tem muitos, e eu te digo 

também, que é errado, tem escrito na ‘bríblia’ que é errado. 

Que é errado, que é um modo de expressar o demônio. 

 

  Embora pastor Miguel considere a prostituição como uma prática de 

causa social, ou seja, poderíamos pensar que não é de responsabilidade da 

pessoa, mas sim uma consequência da conjuntura social. Ele reafirma a 

importância de considerar o aspecto demoníaco que a prostituição imputa.  

E.: E como a igreja lida com a questão da prostituição? a 

pessoa que se prostitui é amada por Deus, como eu sou, como 

você é, ela não é inferior, nem é superior. Ela deve ser amada, 

respeitada, cuidada, deve ser alcançada, mas a pratica a gente 

condena.  
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No discurso dos religiosos é comum separar pecador e pecado e ainda 

há outro tipo de categorização, dos tipos de pecado. Como nos conta Alice, no 

que tange à prostituição, ela localiza a prática enquanto possibilidade de 

pecado social e pecado protagonizado, a depender das circunstâncias em que 

a prostituição acontece, acompanhemos a continuidade da sua fala para 

melhor entender a sua dinâmica:  

...a pessoa é resultante de uma política econômica 

pecaminosa, que cria a prostituição, a prostituta, as garotas de 

programa, tem umas que são universitárias, que tem sua vida e 

mantém a sua vida num padrão de classe media alta, e ate o 

padrão da prostituição mudou, né?! Então é assim, a prostituta 

de classe C, ela é muito estraçalhada, o pecado na classe 

pobre, além do pecado em si, o pecado econômico descrimina 

e explora mais ainda a pessoa, explora a mulher, é terrível, 

entendeu?! A degradação do ser humano, ela é vítima e ao 

mesmo tempo ela é protagonista, né?! Mas assim, ela é muito 

mais vitima, a igreja entende que não é para discriminar, o que 

a gente quer é, é se a gente puder é ajudá-la a sair dessa 

prática e viver uma outra prática. Agora tem que amar... tem 

que amar a pessoa que ta necessitando sair dessa vida. 

  

Assim como argumenta a religiosa Alice, entre o ideário evangélico 

atualizam-se tipos distintos de prostituição, de cunho social e o de escolha 

pessoal, embora em ambos os casos deve-se orientar às mulheres para o fim 

da prática. Entretanto, não existe pecado maior ou menor, mesmo quando o 

pecado é “social” há responsabilização dos sujeitos pela prática. 

 Estes fatores acabam contribuindo para que entendam a prostituição 

enquanto uma dificuldade social, o que os leva a não só preocupar-se com as 

pessoas que têm como prática a prostituição, mas sim em pensar em 
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estratégias de como é possível “salvá-las”. As estratégias vão desde a 

orientação até a realização de correntes de oração para que não haja pecado. 

Não é então papel da igreja discriminá-las, como nos disse Alice, mas sim de 

ajudá-las. No discurso dos religiosos não se fala em preconceito, mas sim de 

acolhimento, entretanto Alice faz questão de colocar que não deve haver 

discriminação. Embora a prostituição não deixe de ser vista enquanto pecado 

entre o segmento evangélico, mas sim, justificada diversas vezes com o 

discurso de que há uma causa social que acompanha a sua prática e desta 

forma o verdadeiro papel da igreja seria o de acolher a pecadora.  

 

 

ACOLHIMENTO 
Para fundar a prerrogativa do acolhimento para as mulheres que se 

prostituem os entrevistados fazem recorrente menção a João (8: 1 – 7), que 

conta o encontro entre Maria Madalena e Jesus.  

Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã 

cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e, 

assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus 

trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a 

no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada, no 

próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as 

tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, 

tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, 

inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como 

insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se, e disse-lhes: 

Aquele que de entre vós está sem pecado seja o primeiro que 

atire pedra contra ela. 
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Essa passagem espelha a relação entre Jesus que se faz filho de Deus 

e por isso portador de sua palavra, e a lição dada sobre o acolhimento ao 

pecador. Para os evangélicos, o acolhimento deverá ser o caminho para a 

remissão do pecado. A continuidade da passagem bíblica citada conta que 

Jesus explica aos presentes que não lhes cabe o julgamento, mas sim que 

será feito pelo Pai e ainda Maria Madalena que pediu perdão a Jesus é 

perdoada e em outras passagens da bíblia o segue até a sua morte. O que de 

alguma forma, demonstra que ela aprendeu a lição.  

Atualizando essa história para os nossos entrevistados encontramos na 

prostituição as lições de um pastorado. A prostituta que aprende a lição do 

pecado tanto precisa do pastor para pastoreá-la como serve de exemplo para 

que outros não pequem mais. Se Madalena em seu encontro com Cristo 

consegue deixar a vida em pecado para viver uma vida em Deus, é também, 

esperado que para estas mulheres haja a remissão de seus pecados.  

O acolhimento que os nossos entrevistados dizem ter para com a 

prostituta nem sempre parece ser uma realidade, enquanto percebida por 

essas mulheres. Gleidson Vieira (2010) no seu estudo sobre prostituição 

feminina da cidade do Recife, afirma que ser prostituta muitas vezes impede 

que essas mulheres frequentem a igreja. Vale dizer aqui que embora as 

mulheres entrevistadas por Gleidson transitem entre muitas denominações, um 

número considerável delas se considera evangélica ou já foi praticante de 

alguma destas denominações.   

Paradoxalmente, é no que diz respeito ao acolhimento de que tanto nos 

falaram os nossos entrevistados, que, entretanto no trabalho de Vieira (2010) 

podemos ver se atualizar e ganhar outras dimensões. A presença constante de 
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pastores evangélicos fazendo suas pregações na Praça do Diário contra todos 

os tipos de pecados, mas significando a prostituição enquanto prática 

demoníaca, estando nelas (mulheres), a personificação de todos os pecados 

carnais. O que termina afastando essas mulheres de suas igrejas, como afirma 

o autor: 

Há uma recorrência no abandono das Igrejas, mesmo por 

aquelas que possuem sentimentos de identificação com suas 

religiões. Todavia, a relação com o sagrado, como veremos, 

permanece, estando, de alguma forma, conectada às 

referências construídas/adquiridas a partir dessas instituições 

(2010; p. 98).  

 

Ao chegarem à igreja a postura dos diante da prostituição para os 

nossos entrevistados (as) nas entrevistas com representantes do segmento 

evangélico percebemos que só lhes resta dois caminhos: a sua prévia 

condenação que levará a duas principais estratégias: de um lado realizar 

correntes de oração a fim de fazer a conversão religiosa da mulher que se 

prostitui (Vale salientar que esta estratégia é mais fortemente utilizada pelas 

igrejas neopentecostais) e outra estratégia é a tentativa de inserção da 

profissional em outra atividade de trabalho.   

Enquanto prática pecaminosa, pode ser também, uma relação de 

completa “invisibilidade” ao admitir que não há pessoas com tais práticas 

dentro das instituições pesquisadas. Esta forma de se relacionar com a 

prostituição entre os evangélicos só revela o estigma (GOFFMAN, 1994) a que 

estas pessoas estão sujeitas e as torna mais vulneráveis socialmente. Alguns 

tipos de estigma tais como a prostituição, homossexualidade e o uso de drogas 

exigem do indivíduo um duplo comportamento – o de se mostrar e se esconder. 
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Mesmo quando o indivíduo pretende esconder um estigma, na sua relação 

mais íntima com as pessoas, ele se vê obrigado a revelar-se. E mesmo 

questões mais íntimas são reveladas a alguém e por isso faz o indivíduo viver 

em sombras. Ou seja, na relação de estigma há ao mesmo tempo uma 

“pressão” social para a revelação do estigma, ao passo, que se retroalimenta 

uma exigência ao estigmatizado – a de não se deixar revelar. O que leva ao 

medo da revelação social de seu estigma. (GOFFMAN, 1994)  

Por fim, voltemos ao texto bíblico que parece dar o tom de por que o 

acolhimento da prostituta dentro das denominações evangélicas de fato ainda é 

uma questão difícil a ser vivenciada. Na continuidade da passagem bíblica em 

João sobre Maria Madalena temos:  

E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a 

mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão àqueles teus 

acusadores? Ninguém te condenou?E ela disse: Ninguém, 

Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno; vai-te, 

e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: 

Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em trevas, 

mas terá a luz da vida (8: 10 – 12). 

  

E Maria Madalena o seguiu. As passagens bíblicas afirmam que ela o 

acompanhou até a sua crucificação e foi para ela que ele apareceu primeiro 

após a sua ressureição. Embora que talvez a diferença se faça entre Maria 

Madalena e as prostitutas é que estas nem sempre conseguem abandonar a 

vida de “pecado”. É sabido que nas igrejas evangélicas Maria e nenhuma outra 

personagem feminina é santificada, mas chamamos a atenção para o fato de 

que embora, ela não seja utilizada pelos fieis e sacerdotes como um exemplo 

de mulher a ser seguido, é este o modelo que se espera da mulher. E ao 
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assumir o papel da pecadora que não pecará mais, facilmente ela é acolhida 

no Reino de Deus, mas quando se tratando das prostitutas, isso não acontece.   

Lembramos que ter uma ovelha desgarrada que volta ao rebanho na 

situação de remissão dos pecados é bom para a comunidade religiosa, que 

reforça a importância da instituição enquanto capaz de levar a todos para o 

bom caminho, ao encontro do “Senhor”. Ao passo que ter uma ovelha em 

pecado na comunidade religiosa poderá contaminar o resto do rebanho. Assim, 

a prostituta  que não consegue se redimir do pecado será rechaçada tal como 

o pecado cometido.  

 Por fim, se Deus acolhe o pecador, mas não o pecado é preciso criar 

estratégias para que o corpo não peque. Retomamos esta questão porque é 

sob o guarda-chuva da prostituição que habitam todos os pecados da carne no 

discurso de nossos entrevistados. E é também na bíblia que encontramos os 

caminhos para a resposta aos pecados da carne para os cristãos evangélicos: 

“Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; na verdade, o espírito está 

pronto, mas a carne é fraca” (Mateus, 26, 41).   

O que no dia-a-dia das igrejas se atualiza enquanto um estado de 

vigilância contínua de si e dos outros. Uma vigilância para não permitir que o 

corpo seja utilizado por espíritos demoníacos para o pecado, porque como já 

dissemos aqui, o corpo é morada do Senhor. E também para auxiliar aos 

outros irmãos dentro da comunidade religiosa para não pecar. E como nos diz 

o pastor Cláudio da Igreja Universal do Reino de Deus o vigiar em todos os 

sentidos.  

                                 E.: e o que seria exatamente vigiar?  

R.: no sentido assim, essa palavra vigiar, vigiar assim, em 

todos os sentidos, ver com quem a pessoa anda, ver como é a 



53 

 

vida dela direitinho, ver se realmente ela é uma pessoa 

confiável. E primeiramente tem que ser uma pessoa da igreja. 

Entendeu?! 

 

Retomamos a questão da vigilância aqui pela importância do que ela se 

atualiza, na relação entre a prostituição e a AIDS. Porque é a partir desta ideia 

de vigilância, ou melhor, dizendo na sua ausência que a AIDS vai ser 

significada. Porque segundo o pastor Cláudio, AIDS e prostituição estão 

interligadas, e que somente a vigilância pode livrar do pecado e das “doenças”, 

principalmente quando se tratando da AIDS que na sua interpretação é fruto do 

pecado.  

Assim, a sexualidade está no discurso evangélico associada à carne. 

Fonte de desejo, capaz de desviar os fiéis dos caminhos traçados por Deus. A 

única forma de vivenciá-la de forma aceita pela religião é quando esta se 

coloca dentro do matrimônio, onde surge enquanto prazer desfrutável e 

possibilidade para o crescei e multiplicai. Fora do casamento, toda e qualquer 

realização sexual torna-se pecado, e é prefigurada pela prática da prostituição. 

Já dizia o apostolo Paulo (Coríntios 7:1-40). 

 No discurso dos evangélicos a prostituição se apresente como o alfa e o 

ômega dos pecados sexuais. Um guarda-chuva que abriga, dentre outros 

desvios, o sexo antes do casamento, o adultério, as práticas sexuais não 

reprodutivas heterossexuais e a homossexualidade.  

No próximo capítulo aprofundaremos os mecanismos utilizados para 

manter os fiéis a serviço da obra divina, bem longe das tentações carnais. 

Nesse contexto, a infecção pelo HIV surge enquanto revelação, ou mesmo 
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castigo por um pecado realizado. É sobre os procedimentos religiosos para 

lidar com este que nos ocuparemos nas próximas páginas.  
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CAPÍTULO II: RELIGIÕES EVANGÉLICAS, 

SOROPOSITIVIDADE PARA O HIV, ESTIGMA 

E DISCRIMINAÇÃO 

 

 

“As diferentes dimensões da epidemia de 

HIV/AIDS – cultural, social, política, médica e 

econômica – não podem ser tomadas de forma 

isolada ou definitiva.” 

      (Jane Galvão, 2000) 

 

 

Convém lembrar que o Brasil foi o primeiro país do terceiro mundo a 

realizar a distribuição gratuita e universal de medicação antirretroviral. Ainda 

que as tecnologias medicamentosas atualmente disponíveis não permitam falar 

de cura, pode-se dizer que o correto uso dos medicamentos possibilita a 

sobrevida, bem como sua melhor qualidade.  

Assim, pensando na eficácia do tratamento, destaquemos que não basta 

ter o remédio disponível, é preciso disposição para utilizá-lo, construir a adesão 

ao tratamento. No caso da terapia antirretroviral, a não adesão representa, do 

ponto de vista individual, a diminuição da efetividade do tratamento, e no plano 

coletivo, possibilidades de incremento na disseminação do vírus (Colombrini, 

LOPES, FIGUEIREDO, 2006; NEMES, 2000). 

Os estudos sobre adesão em outras patologias apontam para a 

complexidade do objeto, uma vez que muitos fatores ou variáveis podem 

concorrer para que a pessoa constitua ou não adesão a determinado 

tratamento de saúde. No caso da AIDS é preciso considerar que o tratamento 
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exige um árduo controle e disciplina, envolvendo a ingestão de grande 

quantidade de uma diversidade de drogas, popularmente conhecido como 

coquetel. O termo coquetel remete ao caráter diferencial do conjunto de drogas 

utilizado para cada sujeito. Cada comprimido pode isoladamente trazer 

benefícios, bem como reações adversas, que não são comuns a todos os 

pacientes. Cada combinação é prescrita pelo médico de modo a dar conta do 

estágio de adoecimento, efeitos colaterais e outros fatores; prevalecendo o 

principio de proporcionar o melhor cuidado possível ao paciente (TEIXEIRA, 

PAIVA, SHIMA, 2000; RAXACH, GUIMARÃES, 2002).  

Como se não bastasse os efeitos adversos da medicação ao organismo, 

a AIDS é uma doença que se manifesta de diversas formas que vão para além 

do adoecimento do corpo. Ela mobiliza uma série de reações, as quais podem 

ser qualificadas como de ordem psicossocial; a mais importante, porque a mais 

perversa: os processos de estigmatização (GOFFMAN, 1994, ELIAS & 

SCOTSON, 2002; PARKER & AGGLETON, 2002). Como já apontamos, estes 

vão agir desumanizando o soropositivo, podendo influenciar na adesão à 

medicação. 

Relembremos que a AIDS, ao entrar no campo interpretativo biomédico 

foi percebida como afetando homossexuais, prostitutas, haitianos e 

hemofílicos. Categorias sociais que já eram sujeitas à estigmatização, os três 

primeiros associados a uma sexualidade desviada e pervertida. De algum 

modo, este estigma, que remete o infectado pelo HIV à esfera do mal, continua 

vigente, ainda que o perfil da epidemia tenha se modificado e mostrado a 

falácia da associação científica inicial. Não obstante, ainda hoje a ideia da 
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AIDS como doença dos “pecadores sexuais” permanece, sobretudo nos 

contextos religiosos (PARKER & Aggleton, 2002). 

Neste contexto, começa a se figurar um embate entre o saber médico e 

o saber religioso, com implicações para a adesão ao tratamento 

medicamentoso. Colombrini e colaboradores (2006), em revisão da literatura 

sobre adesão elencaram em quatro grupos de fatores de risco para adesão ao 

tratamento, categorizando a religião dentre aqueles que denominou 

“relacionados à pessoa sob tratamento”. Todavia este fator ainda necessita ser 

mais bem explorado nas pesquisas, apenas citado, mas quase nunca 

tematizado, nos estudos que revisamos. Nessa linha, dos estudos revistos 

pelos supracitados autores apenas um explorava a dimensão religiosa dos 

pacientes em tratamento para HIV.  

 

 

DESVIOS SEXUAIS: A MÁXIMA DO ACOLHIMENTO 
Os clérigos, por nós entrevistados, quando já possuíam algum 

esclarecimento científico sobre a epidemia, seu modo de caminhar, e a 

maneira como é cercada de preconceitos e como isso afeta a vida dos sujeitos, 

tendiam a falar da necessidade de acolhimento religioso para os soropositivos, 

independentemente de como se deu a infecção.  

Ainda assim, entre os evangélicos, percebemos, no entendimento dos 

fatos que levaram à infecção, certa associação com desvio moral entendido 

como pecado, que se expressava em quase todos os entrevistados 

evangélicos pela máxima: “Deus acolhe o pecador, mas rechaça o pecado”.  
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Nas escolas dominicais, nos sermões nos púlpitos das igrejas, ou ainda 

nos encontros de casais e de jovens e mesmo nas conversas informais (e 

fofocas) dos pátios e átrios das igrejas, as assertivas morais sobre a 

sexualidade se mantém em constante circulação, contribuindo para a 

socialização dos mais jovens e a reiteração das crenças que estão há mais 

tempo nos credos  professadas. 

Todos os entrevistados reconhecem, entretanto, a dificuldade do ideal 

moral ser vivido por jovens e adultos, influenciados que estão por outros 

discursos de sexualidade, mais liberais quanto as vivências do desejo sexual.  

Enquanto “testemunhos não planejados”, a gravidez na adolescência e a 

AIDS são fenômenos que podem tornar explícitos para a comunidade religiosa, 

o fato de se estar vivendo a sexualidade em desacordo com os preceitos 

cristãos, ou seja, fora do casamento (desobediência à castidade ou à 

fidelidade). Sobre a gravidez na adolescência, comenta a Clériga Alice: 

A orientação da Igreja? Não posso te garantir que todo caso é 

assim, mas por orientação da Igreja, o que acontece sempre é 

que essa pessoa precisa de cuidados. Ela não pode ser 

excluída da igreja, nem pode ser punida, entendeu!? É para 

ela ser acolhida. Se ela tiver numa posição de liderança, aí 

sim, ela precisa deixar essa posição de liderança. Ela vai 

ser cuidada, para ela ser preservada, para ela ser acolhida 

como ela precisa. E tem acompanhamento, aconselhamento. 

Todo trabalho que a gente vai fazer com a família. Então, é 

assim, para parar, para cuidar de si, um pouco do que a gente 

faz é isso. Acolhe, cuida, orienta, e ver o que é possível 

naquela situação o que é possível fazer, fazer com que os 

danos sejam menores ainda. (grifos nossos) 

 

A referência ao acolhimento pelos que contrariam os preceitos religiosos e 

sofrem “danos” como denomina nossa entrevistada é outro elemento muito 
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recorrente no discurso evangélico. O que não implica, e em especial nos casos 

de gravidez, que punições deixem de ocorrer, até para que o caso sirva de 

exemplo para outros jovens da comunidade. Neste sentido afirma de forma 

mais enfática o Clérigo Antônio, de confissão Anglicana, bastante crítico em 

relação ao que acontece no mundo evangélico, comentado sobre o que ouviu 

falar e/ou presenciou nos anos de militância na resposta à AIDS nas igrejas: 

Infelizmente, a igreja ainda exclui, pune, né? Essa exclusão, 

ela não é meramente de expulsar a pessoa da igreja, mas de 

humilhar. De expor a pessoa à humilhação, ao 

constrangimento, ao vexame, de forma que a pessoa se sinta 

humilhada pelo que fez, se sinta... tenha um sentimento de 

culpa. 

 

Assim, como retornando ao relato da Clériga Norma, o afastamento da 

posição de liderança da jovem que engravida fora dos laços do casamento, 

ainda que pareça contrariar o princípio do acolhimento e cuidado, está 

perfeitamente inscrito e a serviço da instituição do pastorado, e suas 

contradições e paradoxos, como acena Foucault (2006). 

  

 

PASTORADO E SOROPOSITIVIDADE  
Em "Omnes et Singulatim" Foucault (1994a) discute o poder exercido pelo 

cristianismo nos adeptos através do pastorado. Este “pressupõe uma forma de 

conhecimento particular entre o pastor e cada uma das ovelhas. (...) Ele 

individualiza. Não basta saber em que estado se encontra o rebanho. É 

necessário também conhecer o de cada ovelha”.  Numa imbricação comunitária 
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a perdição de uma só ovelha repercute na salvação do pastor e de todo o 

rebanho.  

Para dar conta do conhecimento necessário pelo pastor sobre cada 

ovelha para bem guiar o seu rebanhado, o cristianismo irá se apropriar de dois 

elementos herança do mundo helênico: o exame de consciência e a direção de 

consciência. No pastorado cristão, entretanto, o exame de consciência será 

alterado e não terá o intuito de cultivar a consciência de si, mas de lhe permitir 

abrir-se inteiramente ao seu diretor: revelar-lhe as profundezas da alma. Já a 

direção de consciência se constituirá em uma ligação permanente: a ovelha 

não se deixará conduzir apenas no caso de precisar enfrentar algum passo 

perigoso; ela se deixava conduzir em cada instante. Para o cristianismo, diz 

Foucault (2006), há um vínculo entre a obediência total e o conhecimento de si, 

articulado e mediado pela confissão a alguém.  

Foucault (1994b) nos lembra, entretanto, que antes de se instalar o 

dispositivo da confissão – restrito à relação dual entre o pastor e a ovelha a 

principal forma de lidar com o pecado era o que chamaremos aqui de 

testemunho público, e o autor não traduziu, chamou de “exomologêneses”.   

Finalmente a última transformação – para Foucault (1994a), talvez a mais 

importante: “todas estas técnicas cristãs de exame, de confissão, de direção de 

consciência e de obediência têm uma finalidade: levar os indivíduos a trabalhar 

na sua própria ‘mortificação’ neste mundo”. Neste contexto, a mortificação ou 

penitência, enquanto forma de relação para consigo mesmo, assume o sentido 

de “renúncia a este mundo e a si mesmo: uma espécie de morte cotidiana. 

Morte que é considerada por dar a vida no outro mundo”. E, sintetizando, 

sublinha: 
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Podemos dizer que o pastorado cristão introduziu um jogo que nem os 

gregos nem os hebreus haviam imaginado. Estranho jogo cujos elementos são 

a vida, a morte, a verdade, a obediência, os indivíduos, a identidade; jogo que 

parece não ter relação alguma com o da cidade que sobrevive através do 

sacrifício dos seus cidadãos. Combinando estes dois jogos - o jogo da 

cidade e do cidadão e o jogo do pastor e do rebanho - no que 

denominamos os Estados modernos, nossas sociedades revelaram-se 

verdadeiramente demoníacas (Foucault, 1994a5).  

Resumindo o pastorado é o dispositivo cristão para gerenciar a vida dos 

adeptos, de modo a que estes fiquem a serviço da obra divina. O pastorado 

opera a partir da metáfora do pastor que guia suas ovelhas pelo mundo, 

propondo um vínculo solidário entre o pastor e cada uma de suas ovelhas e as 

ovelhas entre si, numa imbricação em que o pecado de um, compromete a 

salvação de todo o rebanho e também do pastor. O pastorado implica, para 

operar, na necessidade de exposição dos desejos (tentações da carne) e faltas 

(pecados) de modo que o pastor, guardião das prerrogativas divinas, possa 

fazer a orientação das consciências. 

Nossos entrevistados foram unânimes em afirmar que a associação do 

HIV com os pecados sexuais ainda é recorrente em suas religiões, quer entre 

os leigos quer entre os clérigos. Do mesmo modo, mesmo quando a 

denominação não entende o cuidado a ser oferecido como do âmbito de 

promessas de cura e milagres, ainda é muito comum as pessoas buscarem por 

isso, e muitos clérigos enfocarem o poder divino de cura para reaproximar a 

                                                 
5 Disponível em: http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/omnes.htm. No formato consultado não há 

numeração das páginas. 
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pessoa da norma. Vejamos alguns exemplos concretos sobre estes modos de 

atuação religiosa frente aos fiéis soropositivos. 

Marina é evangélica e está engajada numa ONG de fundo religioso que 

realiza formações em HIV/AIDS em igrejas. Ela nos relatou um caso que 

exemplifica o lugar que a religiosidade e os processos de estigmatização 

podem assumir na trajetória de pessoas vivendo com o HIV. Um caso que 

consideramos paradigmático: porque as cenas do enredo que ela contou 

reaparecem rearticuladas nas diferentes narrativas dos ou sobre o contexto de 

igrejas protestantes, obtidas ao longo da pesquisa. 

Ela nos falou sobre uma jovem evangélica que comentou com uma de 

suas amigas da igreja o fato de ser soropositiva. Guiada pelo dispositivo do 

pastorado, a amiga se sentiu na obrigação de falar do acontecido para o 

pastor, que num dos cultos mais concorridos de sua comunidade revelou a 

soropositividade da primeira.  

Nesse contexto, a mulher soropositiva foi compelida a dar seu testemunho 

(e demonstrar arrependimento). O pastor exortou a misericórdia divina e o 

acolhimento da comunidade como prerrogativas que deveriam guiar o 

relacionamento do rebanho com a ovelha, a partir de então marcada como a 

desviante que se arrependeu. O resultado da história é que a prerrogativa do 

acolhimento não se cumpriu, a mulher passou a ser apontada por todos. 

Porque, como nos lembra o Pastor Antônio, líder anglicano e atuante em outra 

ONG/AIDS  de fundo religioso, a AIDS  permanece ligada, no imaginário, à 

questão da “promiscuidade sexual”:  

Então qualquer pessoa que se coloque como uma pessoa HIV 

dentro de uma comunidade religiosa, um dos primeiros 

questionamentos ainda é a questão da sua intimidade sexual, 
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né? Então ainda tá ligada a essa questão da sexualidade e por 

conta disso, olha-se com desconfiança. Por exemplo, a 

primeira questão que coloca quando a pessoa se coloca como 

HIV é ‘como foi que você pegou AIDS?’, o que há por trás 

desse questionamento, dessa investigação é a questão do 

preconceito.  

 

 No caso descrito por Marina, o estigma superou o acolhimento. A ovelha 

se retirou do rebanho, em busca de outro para continuar a viver e expressar 

sua fé, levando a lição de que nunca mais deveria falar para os irmãos de 

crença sobre a sua enfermidade. Neste caso não sabemos do impacto da 

estigmatização religiosa na adesão ao tratamento, e por isso se a vivência 

afetou algo neste âmbito, ou mais amplamente, na percepção de si mesma 

como soropositiva e o que isso representa para Deus e para a sociedade em 

que vive.  

Se no caso acima, passível de ocorrer em qualquer igreja evangélica, a 

estigmatização pode comprometer a saúde da pessoa, nas igrejas pentecostais 

ou neopentecostais a interpretação e ação religiosa nos casos de AIDS podem 

provocar danos ainda maiores para a saúde dos enfermos. São os 

pentecostais e neopentecostais quem mais fortemente promovem o 

reencantamento do mundo (MACHADO, 2007). Religiões que enfatizam a 

existência do demônio como causador de todos os males, constituindo o 

combate contra ele como principal apelo para atração/conversão dos fieis. Só a 

interferência divina, que se faz mediada pela igreja, seus pastores e obreiros, é 

capaz de “libertar” (sic.) os humanos e trazer “cura” (sic.) para as várias 

aflições mundanas, como as causadas pelas doenças (CERQUEIRA-SANTOS, 

KOLLER, PEREIRA, 2004), dentre elas a AIDS. Neste sentido, Cláudio, pastor 
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da Igreja Universal do Reino de Deus, responde sem pestanejar quando 

questionado sobre a AIDS: 

Eu acho que a igreja ela não condena, ao contrario, né?! ‘Ela 

cuida’ dessa pessoa, que nós temos testemunhos de pessoas 

que teria possuído essa doença e que veio a igreja e que, 

usando a fé, ela foi curada. Ela hoje é uma pessoa feliz com 

Deus, porque ela se livrou desse..., e foi curada. E tem muita 

gente, muita gente que diz que não tem cura, mas tem, tem 

cura. Tem pessoas que possuíam essa doença no corpo e hoje 

ela não tem mais. Dona, ela vivia em um pesadelo, em um 

tormento, por que a pessoa ela fica assim, sem paz, porque 

acha que não tem cura, mas crendo no filho de Deus e crendo 

que vai se curar, com certeza ela vai conseguir obter essa 

cura. Tudo depende da pessoa. 

 

 Assim, ainda considerando o âmbito de igrejas pentecostais e 

neopentecostais tivemos vários exemplos sobre outros usos, não menos 

opressivos, do testemunho. O relato no púlpito da igreja feito por pessoas 

atormentadas pelo resultado do teste do HIV, ou pelo agravamento do quadro 

da doença, entendidos como resultantes dos pecados cometidos. O enredo dá-

se mais ou menos assim: o reconhecimento em primeira pessoa do desvio 

frente à igreja reunida, menção de culpa e arrependimento pelos atos 

cometidos; isso vai redundar em perdão, desde que se tenha fé nos poderes de 

Deus, o que significa, muitas vezes, em abandono da terapia antirretroviral na 

crença de uma cura divina – o que pode ser interpretado como uma forma de 

penitência (FOUCAULT, 1994; RIOS et all, 2008). 

Vejamos a atualização de alguns dos roteiros acima elencados em mais 

um enredo, relatado na perspectiva de Pastor Antônio. Nele, acolhimento, 
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exclusão de atividades de liderança e promessas de cura espiritual criam um 

perigoso contexto, onde o adoecimento só tende a se agravar: 

Teve um caso de uma pessoa que nos tocou na instituição: que 

ela já estava vivendo com HIV há algum tempo. Só que, é uma 

pessoa da Assembleia de Deus, e, ao descobrir que havia sido 

infectada pelo marido, e que o marido a abandonou, e deixou 

ela com alguns filhos, e aí ela adoeceu. E nesse adoecimento, 

imediatamente ela entrou em tratamento com antirretrovirais. 

Então essa pessoa, muito angustiada, e tinha um cargo na 

igreja: era responsável pelo departamento social e de 

educação da igreja. Ao descobrirem que ela estava com HIV – 

a igreja descobriu, porque essa coisa, de repente, alguém é 

internado, e a igreja vai investigar e tá num hospital de 

referencia, e leva essa informação pra igreja e a igreja 

descobre que essa pessoa tem HIV. Então, quando essa 

pessoa soube que tinha HIV e a igreja também soube, a igreja 

afastou essa pessoa das suas atividades. E o seu pastor, 

então, procurou ela e orou por ela. E fez uma promessa de 

cura para ela. E essa pessoa acreditou nessa promessa de 

cura, e abandonou a medicação. Ao abandonar essa 

medicação, essa pessoa ficou tremendamente doente, muito 

doente, voltou a ser internada (...). Foi discipulada, que é uma 

coisa que as igrejas fazem, é discipular as pessoas: dão 

informações religiosas, enchem as pessoas de informações 

religiosas, sem nenhuma condição de reflexão, é um... trazer a 

pessoa presa aos dogmas sem que a pessoa possa questionar 

esses dogmas”. 

 

 

SOBRE OS DESAFIOS 
Assim, os relatos recolhidos apresentam os muitos desafios para os 

soropositivos religiosos, ou que buscam pela religiosidade como forma de 

apoio para lidar com a doença. Nesse contexto, as inclinações carnais ou os 
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desejos sexuais ganham notória relevância para entender o cuidado religioso 

aos portadores do vírus, são elas as responsáveis pela infecção pelo HIV 

(NATIVIDADE, 2006); a prova inconteste de que a pessoa “caiu em pecado”. 

Mas sempre há possibilidade de “voltar à casa do Pai”; no olhar dos 

pentecostais, único caminho para a cura. Para os pentecostais e 

neopentecostais resume o Pastor Antônio: “a questão é assim, você não 

precisa mais tomar medicamento, Jesus vai curar você!”.  

Esse ideário perpassa no dia a dia das igrejas, vai influenciar de modo 

contundente na forma como os pacientes irão encarar o tratamento ofertado 

pela medicina oficial. Isso tem preocupado religiosos de diferentes 

denominações cristãs, clérigos e leigos mais esclarecidos quanto aos 

processos do adoecer por AIDS desde a perspectiva da ciência. 

Entendendo que as religiões podem fazer um acolhimento diferente do 

que mostramos acima, algumas iniciativas não governamentais de fundo 

religiosos começaram a se estruturar. Para justificar tais ações, lembram, além 

dos fatos acima relatados afirmam que, a cada dia, mais fiéis evangélicos são 

afetados pela epidemia. Explicam que este fenômeno tem a ver com o próprio 

perfil dos fiéis evangélicos que é homólogo ao perfil dos mais afetados pela 

epidemia na atualidade: mulheres pobres, de meia idade, em parcerias 

monogâmicas. 

Dentre as iniciativas que tivemos acesso, destacamos a da ONG Anjos, 

criada em 1992 por um grupo de cristãos, de várias denominações religiosas, 

que tiveram alguém próximo afetado AIDS e por essa razão resolveram se 

engajar na resposta à epidemia, auxiliando as pessoas afetadas, 

principalmente àquelas com menor renda. Foi a Anjos quem ofereceu o quadro 



67 

 

profissional para a formação do serviço de capelania do Hospital Betinho foco 

do próximo capítulo.  
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CAPÍTULO III – A CAPELANIA NUM 

HOSPITAL PÚBLICO DE REFERÊNCIA 
 

 

“Cada cultura constrói a sua AIDS própria e 

específica. Bem como a resposta a ela.” 

(Herbert Daniel, 1989)  

 

 

Neste capítulo apresentamos uma compreensão etnográfica sobre um 

hospital de referencia para o tratamento de doenças infectocontagiosas graves 

do estado de Pernambuco situado na região metropolitana do Recife, que 

chamaremos de Hospital Betinho. Ao longo das próximas páginas analisamos a 

história e operação de um serviço de Capelania em HVI/AIDS, na perspectiva 

de refletir sobre o modo como o Estado lida com as perturbações que algumas 

das metáforas religiosas da AIDS podem causar na adesão ao tratamento.  

A assistência religiosa prestada a pacientes internados em hospitais 

civis ou militares é prática regulamentada por lei, prevista na Constituição de 

1988. (Constituição Federal - art. 5 º, VII).  O atendimento deve ser realizado 

por um capelão, que necessariamente é um ministro religioso apto a oferecer 

assistência religiosa e realização de cultos.  Essa prática, de fato começou a 

ser estruturada dentro de corporações militares. E nelas existem tanto 

instituições de capelania católicas, quanto evangélicas. Para tornar-se capelão 

militar, é preciso ser Padre ou Pastor entre outras atribuições. 
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A CRIAÇÃO DO SERVIÇO 
Para refletimos sobre a institucionalização do serviço de capelania no 

Hospital Betinho, e o modo como ele opera hoje, é importante considerar dois 

momentos distintos no modo da medicina oferecer atenção aos soropositivos, 

que são demarcados pelo advento do coquetel. 

Conforme Pastor Antônio, capelão do hospital e ativista da Anjos, a 

parceria com aquela ONG se iniciou em momento anterior à chegada dos 

antirretrovirais. Naquele momento, ainda não havia nem se falava de capelania 

dentro do hospital. A parceria, inicialmente se deu no sentido de incrementar os 

recursos para trabalhar a ‘morte anunciada’ por razão da infecção:  

Num primeiro momento, por conta de que a AIDS tinha essa 

cara de óbito. Então, a gente (Anjos) sempre tava com uma 

pessoa, acompanhando o paciente, acompanhando a família 

do paciente, trazendo palavra de conforto, orientando porque 

isso aconteceu. Que não é condenação de Deus. Não é, assim, 

Deus não tá nessa jogada de: ‘A culpa é de Deus’. Não! ‘Deus 

ta me punindo!’ Não é nada disso! A gente começou a trabalhar 

dando esse suporte.  

 

Mas, esse acompanhamento não se restringia apenas à palavra religiosa 

de conforto, como já nos referimos, envolvia a filantropia, apoio aos mais 

pobres e/ou abandonados pelas famílias quando se descobriam com AIDS. A 

Anjos funcionava, então, como uma casa de apoio aos pacientes mais 

necessitados do hospital.   

Segundo o capelão, o que acabou acontecendo, é que a direção do 

hospital percebeu a importância deste apoio, prestado fora da instituição 

hospitalar, para o bem estar dos pacientes. Percepção que ganha um contorno 
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diferente com o novo contexto de atenção médica aos soropositivos: a chegada 

de medicação. 

Com os medicamentos, algo que passava desapercebido, ou que poderia 

ser até estimulado, passou a significar perturbação ao tratamento médico. 

Convém esclarecer que ao lado da Anjos, outras iniciativas que enfocavam as 

dimensões espirituais do adoecer por AIDS  aconteciam dentro do hospital. 

Religiosos de diferentes denominações vinham ao hospital, em especial aos 

domingos, visitar os enfermos internados. São estas visitas que, no novo 

contexto de cuidados à saúde do soropositivo, começam a provocar incômodo 

à medicina.  

Aí, o hospital disse à gente: ‘queremos, aqui, também, uma 

capelania permanente’. Até porque os religiosos, de vários 

segmentos, eles gostam de fazer trabalho voluntário, mas sem 

uma capacitação adequada, né? Por exemplo, você tem o 

Hospital Central [principal hospital no atendimento de urgência 

geral], você quando passa no domingo à tarde no Central, você 

vê ônibus e mais ônibus em frente ao Central, cheio de 

religiosos: Assembleia de Deus, Pentecostais. E várias 

pessoas, sem nenhuma capacitação, né? Então, elas vão lidar 

com uma patologia, é claro, que geralmente uma pessoa que 

levou um tiro, uma pessoa que foi atropelada, então tem esse 

olhar que é um pouco diferenciado, né? Não é muito difícil lidar 

com essas temáticas. (Pastor Antônio) 

 

Parece-nos que em um momento em que a medicina não tinha recursos 

para reestabelecer a saúde ou proporcionar a sobrevida, os religiosos eram 

bem vindos, davam apoio a alma, o que a medicina não podia dar. Mas, com o 

advento do coquetel a coisa se complexifica. O embate entre medicina e 

religião se estabelece dentro mesmo da instituição hospitalar. Embates que 
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não ficam somente nas enfermarias, mas acompanham os pacientes no 

atendimento ambulatorial pré ou pós testagem.  

Nesse novo contexto, o hospital percebe que o apoio prestado pela 

Anjos, na medida em que ressinificava as assertivas religiosas mais comuns 

sobre o HIV/AIDS, poderia influenciar positivamente na adesão ao tratamento. 

Assim, para dar conta da perturbação provocada nos tratamentos advindas dos 

pertencimentos religiosos, fecham-se as portas do hospital para as visitas 

dominicais dos religiosos de diferentes denominações, do mesmo modo, as 

visitas de clérigos relacionados aos pacientes passam a ser monitoradas pela 

instituição. Em lugar da entrada sem controle da religião, institui-se o trabalho 

de capelania. Um serviço que tem como foco privilegiado a adesão ao 

tratamento. Como veremos na fala do capelão a seguir: 

Mas, como que esse paciente, que está em tratamento, vai 

lidar com a medicação. Porque cada paciente tem uma 

interferência também religiosa nessa medicação. (...) E alguns 

abandonam o tratamento, e aí tem todo um problema, toda 

uma seriedade de como... Faz uma terapia de resgate e faz 

com que a pessoa não abandone sua fé ou sua escolha sexual, 

mas a pessoa aprenda agora a lidar com ela e que ela não 

venha a prejudicar o tratamento, pelo contrário, que a sua 

escolha religiosa fortaleça a sua adesão aos medicamentos, 

ok? Que a grande sacada é isso, entende? Meu trabalho aqui é 

Deus. Como é que eu vou fazer com que a pessoa, que tem 

uma religião diferenciada da minha, não abandone nem sua 

religião, nem abandone o tratamento, mas pegue a sua religião 

e transforme ela num, num elemento de fortalecimento pra 

poder fazer a adesão. 

 

Com a institucionalização da capelania, e ainda que realizando trabalho 

voluntário, o capelão passa a ter dias fixos para atendimento, dispondo de uma 
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sala para tal. O capelão também realiza aos domingos cultos direcionado 

exclusivamente aos internos e, ainda, atividades em conjunto com os outros 

profissionais da instituição. Sobre o lugar da capelania no itinerário terapêutico 

intra-institucional, comenta Sandra, Assistente Social: 

É importante, eu acho importante porque ele traz não só a 

mensagem de Deus. Mas talvez ele traz a mensagem da 

pessoa fazer, seguir o tratamento corretamente, da pessoa se 

prevenir, como usar caminha. E isso tá sendo trazido por uma 

pessoa religiosa, é importante. Se aquela pessoa, que tá no 

grupo, ela é uma pessoa religiosa, ela vai ver que tem uma 

pessoa que ela se identifica, que tá falando a mesma 

linguagem. Que os profissionais estão falando, né? Que ela vai 

se identificar muito mais do que uma outra, um outro 

profissional que ele conhece pouco. Ele vai, ele não se 

identifica tanto como uma pessoa que ele, ele, vamos supor 

que é seu líder espiritual ou que ele é, que a pessoa é um 

padre.  

 

Nesse caminho, a psicóloga do hospital acentua a capacidade do 

capelão, via as afinidades religiosas, chegar mais perto das vivências dos 

sujeitos, mediando às demandas dos pacientes e da instituição, de modo a 

melhor compreendê-las para melhor atuar terapeuticamente:  

Ele é um grande parceiro dos pacientes. Então, não sei se 

posso falar isso aqui, mas inclusive, assim, ele é um grande, 

ele tem um, ele é um olheiro também. Então, ele vê onde não 

está funcionando bem, aí a gente tenta consertar, a gente tenta 

ajudar, em relação às questões institucionais, né? Então, ele é 

muito o lado do paciente. (Cláudia)  

 

Sintetizando, a capelania se afigura hoje como a possibilidade de oferecer 

um contra discurso, também religioso, que “neutralize” àqueles pacientes 
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pouco informados, do ponto de vista científico, sobre a AIDS. Por mais que se 

impeçam as visitas maciças dos religiosos aos domingos e se busque 

monitorar as visitas particulares de religiosos próximos dos pacientes 

internados, não se pode impedir os usuários, eles mesmos, de serem 

religiosos, de, com suas próprias pernas, chegarem aos templos e se 

submeterem a discursos e práticas estigmatizantes.   

O hospital Betinho dispunha de um Grupo de Adesão de atividades 

mensais em que a temática era trabalhada junto aos pacientes. Neste grupo, 

participavam o Capelão, o médico, a enfermeira, a assistente-social, o 

farmacêutico e a psicóloga. Atualmente, o grupo de Adesão não faz parte do 

quadro de atividades. As atividades do grupo de adesão estavam suspensas 

por causa de uma reforma que estava acontecendo no hospital, a fim de 

ampliar as suas instalações. Porém todos os profissionais entrevistados 

confirmaram que após a reforma o grupo deverá voltar a funcionar. Para a 

profissional de serviço social, o trabalho no grupo de adesão era uma 

“parceria”, entre o enfermeiro, o farmacêutico, a psicóloga, serviço social e o 

capelão. E Mas o foco ao menos para a psicóloga entrevistada parece ter dois 

eixos – a prevenção e a prevenção e religiosidade.   

É importante, eu acho importante porque ele traz não só a 

mensagem de Deus, mas talvez ele traz a mensagem da 

pessoa fazer, seguir o tratamento corretamente, da pessoa se 

prevenir, como usar caminha, e isso tá, sendo trazido por uma 

pessoa religiosa é importante, se aquela pessoa que tá no 

grupo ela é uma pessoa religiosa, ela vai ver que tem uma 

pessoa que ela se identifica que tá falando a mesma linguagem 

que os profissionais estão falando, né, que ela vai se identificar 

muito mais do que uma outra, um outro profissional que ele 

conhece pouco, ele vai, ele não se identifica tanto como uma 
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pessoa que ele, ele, vamos supor que é seu líder espiritual ou 

que ele é, que a pessoa é um padre” (Cláudia, psicóloga). 

 

Para aprofundarmos nossa discussão é importante nos dirigir, por fim, 

para a ação propriamente dita do aconselhamento pastoral que ganha corpo na 

capelania, buscando pelo seu modus operandi. 

 

 

O PASTORADO NO HOSPITAL 
Retomemos o caso citado no capítulo anterior, o da paciente da 

Assembleia de Deus que foi discipulada, quando a igreja descobriu que ela 

estava internada no Hospital Betinho – por conseguinte, que estava infectada 

pelo HIV. As consequências da intervenção religiosa foi o afastamento dos 

cuidados médicos pela religiosa, abandono da terapia Antirretroviral. 

O trabalho do capelão, ao ser informado sobre o caso, objetivou 

“resgatar a paciente para a adesão ao tratamento”. Para isso, trazer também o 

pastor dessa igreja para o diálogo, que se deu em duas linhas: refletir sobre 

cura (divina e médica) e também sobre as associações entre infecção pelo HIV 

e pecado. Do mesmo modo, o capelão refere ter apontado as implicações 

legais no caso da proibição do tratamento por parte do religioso, e a oferta de 

um tratamento (religioso) não reconhecido pela medicina oficial. Dito de outra 

maneira, em caso de óbito, ele poderia ser responsabilizado legalmente pelo 

agravamento do quadro da paciente.    

Não podemos deixar de pontuar que, tanto a intervenção do pastor 

quanto a do capelão se inscrevem no pastorado. Enquanto técnica de si ele 

permite ao indivíduo efetuar com a ajuda do pastor “certo número de operações 
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sobre seus corpos e suas almas, seus pensamentos, suas condutas, seus 

modos de ser; de transformarem-se a fim de atender certo estado de felicidade, 

de pureza, de sabedoria, de perfeição ou de imortalidade” (Foucault, 2006), ou 

seja: discipular a ovelha (RIOS et all, 2008). Assim, o capelão conta-nos como 

discipulou a fiel: 

Ela foi tratada conosco na pastoral. Foi discipulada, que é uma 

coisa que as igrejas fazem. É discipular as pessoas. Então, dão 

informações religiosas, enchem as pessoas de informações 

religiosas, sem nenhuma condição de reflexão, é um... trazer a 

pessoa presa aos dogmas, sem que a pessoa possa 

questionar esses dogmas. Então nós estamos utilizando o 

mesmo mecanismo que a igreja usa, mas a gente faz o 

contrário, a pessoa é levada a questionar sua própria fé. 

(Pastor Antônio, Capelão do Hospital) 

 

Se pastor e capelão discipularam a fiel, a distinção reside nas 

interpretações, diferenciadas, sobre o lugar do HIV/AIDS na trajetória individual 

e na ordem do mundo (profano e sagrado), entre ambos os religiosos. Ainda 

conforme Antônio, indo um pouco mais além: ao invés de querer inculcar 

prerrogativas dogmáticas que configurem comportamentos adequados à norma 

religiosa; sua intenção tem sido a de possibilitar uma reflexão que 

ressignificasse a interpretação religiosa, então possibilite olhar o HIV, a partir 

de outra perspectiva. Se o pastorado, em sua expressão pelo discipulado 

capelão acontecer de forma satisfatória, um dos resultados esperados é 

adesão ao tratamento. 

Então fazemos o movimento ao contrário usando a mesma 

metodologia que a igreja tá usando, que é o discipulado. O 

discipulado, de forma contrária, para que a pessoa tenha uma 

fé mais robustecida, mais fortalecida, mais pé no chão, mais 
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racional, mais comprometida. Então foi feito esse movimento 

e essa pessoa hoje [a fiel da Assembleia de Deus] é uma 

das pessoas, um dos maiores exemplos de adesão aos 

medicamentos. (Pastor Antônio, Capelão do Hospital) 

 

Destaquemos que o capelão acaba muitas vezes assumindo o papel de 

grande discipulador. Porque para que sua ação surta real eficácia, não basta 

ressignificar com o paciente a sua condição de portador do vírus, mas 

discipular o próprio pastor daquele paciente, ou outras pessoas de referencia 

na igreja do paciente, levando a “palavra da ciência” para reorientar a 

apreensão preconceituosa daqueles sobre o HIV e a AIDS, reverberando, por 

conseguinte na comunidade e em futuros casos que venha a nela ocorrer.  

É importante salientar, entretanto, que nem sempre a intervenção religiosa 

significa estigmatização e/ou não aderência à terapêutica proposta pelos 

profissionais de saúde. Não obstante, como vimos nos casos citados, ainda é 

muito comum o embate entre sistemas de crenças e valores (o religioso e o 

médico), resultando, muitas vezes, para o sujeito que padece de AIDS no 

agravamento da doença. A Capelania intervém quando há situações de 

proselitismo religioso, voltado para os pacientes de AIDS, que fatalmente 

seguiam um daqueles supracitados roteiros, redundando em culpabilização, 

tentativas de conversão/reconversão e mesmo promessas de cura espiritual. 

Elementos que passaram a ser percebidos pelos profissionais do hospital 

como, direta ou indiretamente, afetando de forma negativa o bem-estar do 

paciente e a adesão ao tratamento. 

Foi a partir do reconhecimento dessa problemática que o Hospital 

Betinho institucionalizou o serviço de capelania. Pode parecer estranho – se 

considerarmos a perspectiva de laicidade que orienta o Estado brasileiro – a 
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existência de um serviço religioso dentro de um hospital público. Lembra-nos 

Maria Emília Corrêa da Costa (2008): 

A laicidade impõe ao poder público - por seus representantes – 

que se abstenha de tomar quaisquer medidas ou fundamentar 

quaisquer decisões com base em entendimentos religiosos. Os 

valores ou interesses religiosos não podem ser usados como 

parâmetros nem tampouco como elementos norteadores dos 

atos estatais. (p. 55) 

 

Antes de tomadas de posição apressadas, é importante refletir sobre o 

caso em apreço, para pensar sobre a pertinência ou não deste serviço em 

contexto hospitalar.  Um primeiro ponto a ser considerado é que a laicidade do 

Estado, no caso brasileiro, não significa perseguição, muito menos deve 

significar desconsideração pelos profissionais, em especial os de saúde, da 

dimensão religiosa dos pacientes.   

Parece que foi reconhecendo a dimensão religiosa, fortemente acionada 

quando das vivências de adoecimento e do processo de morrer (KÜBLER-

ROSS, 1996) que, no caso das instituições de saúde, se abriu espaço para a 

presença explicita da religiosidade. Nos hospitais públicos isso pode se 

expressar de duas maneiras, não necessariamente excludentes: abertura dos 

hospitais para visitas de voluntários de todos os credos e/ou criação de 

serviços de capelania. 

Mas como permitir visitas de religiosos de todas as denominações numa 

instituição pública quando se sabe que o tipo de intervenção religiosa sobre a 

patologia ali tratada pode ter sérias consequências no sucesso do 

acompanhamento médico? Parece-nos que a resposta da instituição buscou 

atender à lei, que exige liberdade religiosa, e dar possibilidade a presença da 
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religião no espaço público, mas minimizando a interferência das crenças 

religiosas no andamento dos tratamentos, utilizando a religião como estratégia 

para a adesão ao tratamento. 

Assim, fecha-se a porta da instituição para as visitas indiscriminadas e 

indesejadas, e institui-se um serviço, que de certo modo, e chama-se a religião 

para fortalecer o controle médico. Nesse caminho, a escolha pela parceria com 

a Anjos, e, posteriormente, o convite para a institucionalização da capelania, 

através de um profissional daquela, não foi ao acaso. 

Parecia necessária a presença de um religioso que estivesse afinado 

com a perspectiva da política brasileira de resposta ao HIV/AIDS, do mesmo 

modo, alguém pertencente a uma religião que transitasse mais facilmente pelo 

campo plural religioso contemporâneo, fortemente marcado pelo crescimento 

das igrejas evangélicas, em especial as neopentecostais (CAMURÇA, 2006) e 

por uma, também crescente, intolerância religiosa (MARIZ & MACHADO, 

1998). Um pai de santo ou mesmo um padre católico – ainda que fossem 

afinados à perspectiva do governo, poderiam não se configurar como uma boa 

escolha: não teria receptividade por todos.  

Um pastor anglicano, neste quadro, parece ter se configurado como a 

melhor escolha. Não é católico ou evangélico, mas por muitos a Igreja 

Anglicana pode ser percebida como uma das muitas denominações 

evangélicas - pela nomenclatura da hierarquia e organização clerical, ou 

mesmo pela afinidade histórica (rompimento com a Igreja Católica) com a 

organização do mundo evangélico. Ademais, historicamente as questões de 

sexualidade têm sido mais facilmente tratadas pelos anglicanos (GIUMBELI, 

2005).  Do mesmo modo, é sabida da disposição ecumênica dos clérigos 
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anglicanos – se não professando das crenças alheias, mas aceitando-as mais 

facilmente, evitando embates sobre dogmas diferenciados. 

Na nossa interpretação, a institucionalização da capelania no Hospital 

Betinho, mais do que reconhecer a importância da religiosidade na constituição 

da pessoa (LOYOLA, 1984; GEERTZ, 1987), possibilitou colocar sobre o 

controle dos aparatos médicos a variável interveniente que, tão 

contundentemente, ameaçava as certezas do sistema médico de saber-fazer.  
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VÁ E NÃO PEQUES MAIS! CONSIDERAÇÕES 
FINAIS 

 

 

Ao longo do trabalho analítico apresentado nesta dissertação, busquei 

mostrar como as questões caras ao cuidado em HIV e a AIDS ganham 

sentidos específicos quando entram no campo interpretativo religioso 

evangélico. 

De início já alertamos os desafios que esta categoria, evangélico, 

tomada como entrada para o trabalho de campo coloca para as interpretações 

aqui apresentadas. Ainda assim, acreditamos ter chegado a algumas hipóteses 

que podem servir como configuradoras de novas questões, a serem 

aprofundadas por trabalhos que enfoquem cada uma das diferentes 

denominações que são recobertas pelo guarda-chuva evangélico. 

Inicialmente busquei mostrar como a sexualidade é significada pelos 

evangélicos, e como a associação da AIDS à sexualidade, facilmente permitiu 

reforçar os preconceitos religiosos à categorias sexuais dissidentes da 

heteronorma. A AIDS aparece então como castigo ao pecado.  

Escolhi a prostituição para a discussão, na medida em que, nas falas 

esta surge como ponto de partida e/ou chegada para os pecados da carne. Na 

análise dos dados, a prostituição surge como associada eminentemente às 

mulheres. Identifiquei também que ainda que o contexto social seja 

considerado na sua configuração, a responsabilização dos que se prostituem 

não minimiza o ato. 
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Embora a prerrogativa do acolhimento apareça como fazendo parte do 

discurso religioso como condição de cuidado, na prática o acolhimento parece 

não se cumprir. Como mostra o trabalho de Vieira (2010), as mulheres que se 

prostituem são demonizadas nas ruas pelos pentecostais e neopentecostais, e 

o acolhimento dentro das igrejas é condicionada ao abandono da prática, uma 

vez que a ovelha, se permanecer em pecado, pode fazer o rebanho se perder. 

Observamos também como, a prostituição, por está associada aos 

outros pecados da carne, acaba servindo de imagem ou metáfora 

estigmatizante para o soropositivo neste campo religioso.  

Em seguida, abordamos as formas de manter os fiéis a serviço da obra 

divina, longe dos pecados sexuais. O dispositivo do pastorado, foi apresentado 

em suas consequências no cuidado aos soropositivos. A fofoca e o 

testemunho, ainda que pensados como estratégia de acolhimento, abrigar e 

vincular o fiel às prerrogativas religiosas se mostrou como operando para 

desvincular as pessoas da comunidade de crença e/ou afastá-las dos cuidados 

médicos. 

A análise da Capelania, que também se configura tendo como referência 

o dispositivo do pastorado, permitiu observar o modo como as metáforas 

religiosas da AIDS são percebidas como afetando o tratamento da medicina 

científica. A lida com a religião tem como ponto de inflexão a criação do 

coquetel. A religião, independente de denominações, era bem aceita no 

hospital, quando a medicina tinha parcos recursos para cuidar da pessoa em 

morte iminente em decorrência da AIDS. Com o advento da medicação, os 

técnicos de saúde percebem que os discursos de alguns segmentos religiosos, 
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em especial os pentecostais e neopentecostais, sobre sexualidade pecado, 

libertação e cura muitas das vezes afetavam a adesão ao tratamento médico. 

Como resposta, instituem a capelania. No caso em apreço, uma 

capelania anglicana e afinada com a perspectiva do estado, que passa a 

funcionar para regular os fiéis e pastores, perturbadores da ordem médica. 

Quero finalizar este trabalho apontando que a nossa análise permitiu 

desvelar vários paradoxos. O mais importante, com certeza, circula a categoria 

religiosa acolhimento. 

Acolhimento que a princípio fala da aceitação da condição do outro, da 

oferta de abrigo e de vinculação (Brasil, 2006), se desvela nas falas de nossos 

informantes como marcadas pelo preconceito e discriminação. A associação 

entre AIDS e Sexualidade, e a perspectiva que institui o matrimônio e a 

fidelidade como condições para a vivência (santificada) da sexualidade, faz 

com que o soropositivo para HIV (ressalte-se, os exemplos dados foram quase 

todos de mulheres soropositivas) seja imediatamente percebido como pecador 

em situação de castigo divino. As tentativas de inclusão relatadas são, em 

verdade, pouco acolhedoras, sendo o estigma utilizado, muito mais, no 

testemunho como estratégia para ensinar as outras ovelhas o que acontecem 

com as que erram. 

Acreditamos que estes exemplos de como tentativas de cuidado acabam 

sendo frustradas por acolhimentos que não abrigam e vinculam podem ser 

tomados para iluminar ações de cuidado no campo da saúde orientado 

cientificamente.  
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Rios e et all (2008) ao analisar o entendimento das lideranças religiosas 

participantes do Projeto Resposta Religiosa ao HIV/AIDS no Brasil, ao que se 

refere à socialização sexual dos jovens, observam que: 

Vale destacar que religiões e Estado, como instâncias 

disciplinares, muitas vezes operam oprimindo os sujeitos com 

base em um ideal de hetoronomia; em ambos há o foco numa 

razão transcendente, a ser incorporada pela pessoa, capaz de 

fazer com que escolhas apropriadas ocorram, quando se sabe 

o certo e o errado das coisas (ideal do cálculo atuarial); em 

ambas há pessoas que são pensadas como apresentando 

"comportamentos desviantes", pessoas que "desrespeitam" a 

doutrina, a norma, e/ou não recorrem ao cálculo e se infectam 

e engravidam (contra ideal de pecado e de exposição ao 

agravo). Neste contexto, a estigmatização constitui estratégia 

importante para manter o rebanho sob controle (usos do 

testemunho no púlpito ou do aconselhamento psicológico 

prescritivo) - o uso do sofrimento pessoal como meio para o 

controle populacional. Como diria Foucault (2006), modos de 

operar "verdadeiramente demoníacos"! Diante do contorno 

apresentado, a questão que nos surge não é bem a "de que 

lado ficar", mas "qual caminho alternativo tomar". (Rios et al, 

2008:680) 

 

  Os autores sugerem que reinscrever as tentações da carne como 

condição de humanidade, e circunstanciá-las como socialmente constituídas 

podem ser uma alternativa. Na medida em que esta perspectiva se parece 

mais próxima daquilo que é preconizado dentro do campo dos Direitos 

Humanos em Saúde (BRASIL, 2006). Ainda na linha dos autores, ações em 

que o acolhimento, ao invés de vigilância pastoral, se desvele como 

possibilidades de cuidado e zelo pela humanidade.  

 Como dissemos no capítulo 1 acolhimento é um termo caro tanto para o 

universo das religiões cristãs quanto para a saúde pública. Na máxima de 
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acolhimento utilizada pelos cristãos, é preciso que não mais haja pecado, 

assim, na continuidade do pecado no entendimento dos pastores como 

acontece em relação à prostituição, o acolhimento, no nosso entender acaba 

comprometido, mesmo que no discurso dos clérigos haja orientações para o 

acolhimento.  

E assim, como no ideário cristão a dimensão de acolhimento se faz a 

máxima: “Deus rechaça o pecado, mas acolhe o pecador”, o que pudemos 

perceber é que a questão do acolhimento enquanto prerrogativa utilizada pelos 

evangélicos para a resposta a epidemia de HIV/AIDS parece ficar no plano do 

ideal, e nos parece ser difícil para os entrevistados separar as dimensões – 

pecado e pecador. Entendendo que estas dimensões estão implicadas.  

O dispositivo do pastorado, foi apresentado em suas consequências no 

cuidado aos soropositivos tanto enquanto prerrogativa da religião quanto do 

Estado. Na nossa interpretação o pastorado está relacionado ao controle. Na 

igreja – dos corpos, para que não se peque mais! Para o Estado um controle 

que permita a adesão à medicação.  

E neste sentido acolhimento enquanto diretriz do Sistema Único de 

Saúde implica  

O acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura 

ética: não pressupõe hora ou profissional específico para fazê-

lo, implica compartilhamento de saberes, angústias e 

invenções, tomando para si a responsabilidade de “abrigar e 

agasalhar” outrem em suas demandas, com responsabilidade e 

resolutividade sinalizada pelo caso em questão. Desse modo é 

que o diferenciamos de triagem, pois ele não se constitui como 

uma etapa do processo, mas como ação que deve ocorrer em 

todos os locais e momentos do serviço de saúde. Colocar em 

ação o acolhimento, como diretriz operacional, requer uma 
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nova atitude de mudança no fazer em saúde (BRASIL, 2006; p. 

21).  

  

E tomado enquanto diretriz, o acolhimento pode ser entendido enquanto 

ação que possibilita melhor atenção aos pacientes. Mas não nos parece 

impossível que tanto profissionais de saúde quanto religiões se mobilizem 

nesse sentido de um melhor acolhimento. Por fim, gostaríamos de salientar que 

a realidade da AIDS impõe que Estado e Religiões se mobilizem afim de uma 

melhor resposta para a epidemia. Entendemos, portanto, que o acolhimento 

aos soropositivos é um caminho possível que deverá ser prerrogativa de 

ambos para a resposta à epidemia de HIV/AIDS no Brasil.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

CONSENTIMENTO LIVRE-ESCLARECIDO  
 

Columbia University Medical Center 
Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 
Entrevistas: Informante Chave 
Anexado ao Protocolo: IRB-AAAB2150 
Pesquisador Principal: Richard Parker (rgp11) 
Título do Protocolo IRB: Respostas Religiosas do HIV/AIDS no Brasil 
Número de Consentimento: CF-AAAA8730 
Duração da participação: 6 horas 
Número de Participantes Antecipados: 75 
 

A Proposta da Pesquisa 

 

Você está sendo convidado para participar de uma pesquisa sobre como os 

grupos e organizações religiosas no Brasil responderam ao HIV/AIDS.  

Especificamente, queremos entender como as três maiores tradições religiosas 

no Brasil (a Igreja Católica Romana, os grupos Evangélico- Protestante, e os 

grupos Afro-Brasileiros) têm respondido aos desafios impostos pelo surgimento 

e evolução da epidemia do HIV/AIDS.  Com esse objetivo, vamos entrevistar 

pessoas como você, que tem um conhecimento mais profundo sobre quais as 

atividades, programas e iniciativas da sua organização religiosa (ou seu grupo) 

tem realizado para prevenir ou o tratar o HIV/AIDS. 

 

Informação Sobre a Pesquisa 
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Procedimento da Pesquisa 

Este é um estudo sobre religião e a epidemia do HIV/AIDS no Brasil. Caso 

você decida participar, será convidado a conceder uma série de entrevistas 

informais, não mais de 4. Estas entrevistas serão sobre a sua experiência 

como membro da sua igreja ou organização, seu ponto de vista sobre o HIV e 

AIDS, e as atividades do seu grupo relacionadas ao HIV/AIDS.  Cada entrevista 

terá a duração de 90 minutos e acontecerá no lugar da sua escolha.  As 

entrevistas serão gravadas com a sua permissão, e você pode pedir ao 

entrevistador para desligar o gravador quando você quiser, ou para desgravar 

partes da entrevista, sem que isso afete a sua participação na pesquisa.  As 

entrevistas gravadas serão transcritas e somente os pesquisadores autorizados 

poderão escutá-las ou ler as transcrições, para uso na pesquisa.  

 

Riscos 

 

Não antecipamos nenhum risco resultante de sua participação. Sua 

participação nesta pesquisa pode implicar violação de confidencialidade e você 

pode sentir alguma ansiedade quando estiver expondo suas percepções, 

experiências e sentimentos sobre o HIV/AIDS e instituições religiosas. Para 

proteger a confidencialidade, todas as formas de gravação, transcrição, e 

questionários serão identificados apenas com um número. O nome do 

participante somente poderá ser associado aos números de identificação  pelos 

pesquisadores principais. Informações sobre você e a sua instituição religiosa 

serão tratadas como estritamente confidenciais. Quando o resultado da 

pesquisa for publicado ou apresentado somente as informações agrupadas, e 
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não seu nome ou de qualquer participante ou instituição religiosa, será 

reportado. 

 

Caso você se sinta estressado como resultado da entrevista, você poderá ser 

encaminhado a um profissional especializado ou a uma instituição que possa 

atendê-lo; o entrevistador terá esta informação.  Caso o entrevistador perceba 

alguma circunstância potencialmente perigosa, ele conversará com você sobre 

isso e sobre se é possível procurar ajuda.   

 

Benefícios  

 

Você pode não se beneficiar diretamente com a participação nessa pesquisa. 

Os benefícios poderão ocorrer ao nível da comunidade. Os resultados deste 

estudo poderão ter impacto em leis, políticas públicas, iniciativas da saúde 

pública e de mobilização social dirigidas ao controle e prevenção da epidemia 

do HIV/AIDS, tanto no nível local como também no nível nacional e 

internacional.      

 

Procedimentos Alternativos  

 

Não conhecemos nenhum outro estudo sobre esse tema. A alternativa é você 

não participar. 

 

Compensação 
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Você será reembolsado pelas despesas do transporte e receberá uma 

alimentação leve durante as entrevistas. 

 

Custos Adicionais 

 

Você não terá nenhuma despesa para participar desta pesquisa. 

 

Confidencialidade 

 

Embora todo esforço razoável seja feito para proteger a confidencialidade de 

seus registros, não podemos garanti-lo. Por lei, representantes da organização 

que patrocinam a pesquisa (NIH - Instituto Nacional de Saúde dos Estados 

Unidos), o Conselho de Revisão Institucional da Columbia University, assim 

como o Conselho Nacional de Ética em Pesquisas (CONEP) no Brasil, entre 

outras autoridades, podem inspecionar esses registros e arquivos. Todas as 

informações pessoais disponibilizadas para inspeção serão manipuladas com 

estrita confidencialidade e de acordo com as leis de proteção vigentes. Você 

deverá compreender, ainda, que o pesquisador poderá voluntariamente 

repassar, sem seu consentimento, informações pessoais que possam 

identificar você como um participante neste estudo caso você tenha a intenção 

de prejudicar você mesmo ou outros. Caso nós venhamos saber de sua 

intenção de prejudicar você mesmo ou outro, nós notificaremos as autoridades 

competentes no esforço de prevenir tais danos. 
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As informações obtidas durante este estudo, serão guardadas em rigorosa 

confidencialidade e uma série de procedimentos serão usados para garantir a 

segurança dos dados da pesquisa: 

 

1) Notas de campo, gravações, transcrições e questionários serão 

catalogados com um código numérico e não com alguma identidade 

pessoal do participante, 

2) Todos esses materiais serão guardados em arquivos trancados e 

localizados nos escritórios dos pesquisadores e coordenadores de 

campo de cada lugar onde a pesquisa estará sendo realizada no Brasil; 

3) Materiais que contém informações pessoais (tais como formulário de 

consentimento, recibos, formulários com informação para manter 

contato, etc) serão guardados separados dos dados coletados  e 

também serão trancados nos escritórios dos coordenadores de campo. 

 

 

Participação Voluntária 

Sua participação neste estudo é completamente voluntária. Você pode recusar-

se a participar, ou decidir se desligar da pesquisa em qualquer momento. Ao 

assinar esse termo de consentimento você não abre mão de nenhum de seus 

direitos legais.  

 

Informações Adicionais 

 

Perguntas  
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Caso você tenha alguma pergunta adicional, por favor, faça, e nós tentaremos 

lhe responder da melhor forma possível. Caso você tenha alguma pergunta 

adicional no futuro, você poderá procurar o coordenador do projeto Juan Carlos 

de Concepcíon, na Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS – ABIA. 

 

Eu tive a oportunidade de fazer perguntas sobre a pesquisa. Sei que poderei 

contatar Vagner de Almeida na Mailman School of Public Healthy, Columbia 

University no telefone (01-212-305-3286 ou 01-212-305-0715) e a ligação a 

cobrar será aceita. Sei que poderei contatar Juan Carlos de la Concepcíon na 

Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS – ABIA, no telefone (21) 

22231040. Essas são organizações sem fins lucrativos, que estarão recendo 

fundos de seus financiadores para conduzir essa pesquisa. 

Assinatura  
 
Participante da pesquisa  
 
Escreva  
Nome__________________________________________________________ 
Assinatura ________________________________________Data __________ 
 
Pessoa que obteve o Consentimento da pessoa 
Escreva 
Nome__________________________________________________________ 
Assinatura________________________________________ Data __________ 
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ANEXO II 
 

ROTEIRO ENTREVISTA com INFORMANTE-CHAVE 
 
Objetivo dessa modalidade de entrevista:  
 
Queremos nessa etapa entrevistar pessoas chaves na resposta religiosa à 
AIDS em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre, que possam nos 
indicar como a resposta religiosa de sua comunidade (igreja, terreiro, roça, 
etc.) e religião (católica, evangélica, afro-brasileira.) emergiu, se organizou e 
se desenvolveu; que questões colocaram-se para cada comunidade religiosa, 
que controvérsias apareceram, como se relacionaram com a resposta 
governamental; quem foram as lideranças históricas envolvidas, e dessas, 
quem e que comunidades considerariam importantes e que deveriam ser 
entrevistadas/observadas.  
 
A reflexão que esses informantes possam ter sobre esses temas nos 
interessa, assim como tudo que puderem nos ensinar sobre sua comunidade. 
 
Observação: especialmente pelo fato de serem lideranças religiosas, os casos 
“terrenos”, ou seja, episódios e personagens concretos colhidos na forma da 
exploração e descrição densa de cenas do cotidiano nos ajudam a ir além de 
um discurso “dogmaticamente correto”, garantindo uma fala mais espontânea.  
 

LISTA PARA CHECAR: 
 
1-TESTOU O GRAVADOR? 
 
2-AS PILHAS SÀO NOVAS? 
 
3-ESTÁ COM 2 CÓPIAS DO CONSENTIMENTO INFORMADO? 
 
4-LIGOU O “DESPERTADOR” PARA AVISÁ-LO QUE A FITA ACABOU? 
 
5- RELEU AS PERGUNTAS TODAS EM VOZ ALTA PARA SI MESMO? 
 
7-APÓS REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA: DEIXOU UMA CÓPIA DO 
CONSENTIMENTO COM O ENTREVISTADO? 
 
8- APÓS REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA: ANOTOU AS SUGESTÕES/INDICAÇÕES 
DE PESSOAS E COMUNIDADES A SEREM OBSERVADAS, ENTREVISTADAS? 
 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

1. LEITURA DIALOGADA SOBRE O CONSENTIMENTO LIVRE-
ESCLARECIDO 

2. Estando o/a entrevistado/a confortavelmente esclarecido após leitura e 
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, será iniciada a 
primeira etapa do roteiro que consiste na caracterização do informante 
seguida de uma série de questões. 
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3. CASO O/A ENTREVISTADO/A NÃO DISPONHA DE TEMPO, 
DEVERÃO SER REALIZADAS AS QUESTÕES CUJOS TEMAS ESTÃO 
SINALIZADOS COM (*) 

(*) A - Caracterização do entrevistado 

1) Quantos anos você tem? 

2) Em que cidade você nasceu? 

 
3) Onde mora atualmente? 
 
4) Como você define a sua cor?(espontânea) 
 
5) Tomando as categorias do IBGE, você se classificaria como: branco, preto, pardo, 
amarelo ou indígena? 
 
6) Com quem você mora?  
 
7) Descreva como é a sua casa. 
(quantos e quais cômodos, como é construída) 
 

8) Até que série estudou?  

 

9) Você trabalha? 

 

10)Em que (profissão, ocupação)? 

 

11) Considerando a renda de todos que vivem com você, qual seria a soma da renda 
mensal das pessoas da sua casa?  

 

12) Por pessoa a renda na sua casa é ... 

 

13) Você foi criado em que religião? 

 

14) É casado, solteiro, mora junto, viúvo, separado/divorciado? 

 

15) Tem filhos? 

 

16) Quantos?  
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B - Estrutura do Centro / terreiro 
 
17) Como e quando foi fundado o seu centro/terreiro? 
 
18) Você saberia dizer como funciona? Que cargos e funções existem e quais são 
atividades? 
 
19) Qual o tipo de trabalho feito pelo centro/terreiro? 
 
20) Qual o perfil das pessoas que freqüentam?  
(homens, mulheres, renda, escolaridade, se são do mesmo bairro ou não, cor...) 
 
21) Que cargos ou funções/atribuições você ocupa no centro/terreiro? 

 

(*) C - História do sujeito  

“Essa parte desta entrevista será mais livre e vamos conversar sobre você <nome> 
livremente, do jeito que você quiser ir falando.... da forma como você quiser ir contando 
sobre sua vida ligada à religião e a luta contra a aids. Queremos conhecer sua 
história. 
 
22) Me conte sobre sua vida ligada à religião e a aids... do jeito que você quiser...tomando 
o tempo que você quiser...  
 

 

D - Linha do tempo  

23) Como a AIDS apareceu na sua vida? 
 
24) Como começou o seu trabalho? 
 
25) Como começou o trabalho do seu Terreiro/Centro? 
 
26) Quais questões que surgiram na sua religião em função do aparecimento da AIDS? 
 
27) Se a gente construísse a linha do tempo da resposta da sua religião, como seria? 
[Elaborar em um papel mapa histórico: 1980, 1990, 2000] 
 
 

 

(*) E - Doutrina das religiões 
 

 

28) Dentro da sua religião o que facilitou a resposta para a epidemia de aids? 
 
29) Dentro da sua religião quais foram os obstáculos para se constituir uma resposta para 
a epidemia de aids? 
 
30) O que a sua religião diz sobre HIV/aids?  
 
31) E sobre as pessoas que vivem com HIV/aids? 
 
32) E sobre cuidado com as pessoas que estão vivendo com HIV/aids? 
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33) E sobre como se prevenir do HIV/aids?  
 
34) E você o que pensa sobre todas essas qeustões? 
 
35) Como você vê outras religiões diante desses mesmos temas? 
 
36) Quais conflitos e debates que surgiram na sua religião com a epidemia de aids? 
 
37) O que o seu Centro/Terreiro pensa sobre a questão da cidadania e direitos? 
 
38) Qual grupo de pessoas pelas quais seu Centro/Terreiro luta pela conquista de 
direitos? 
 
F - Concepções sobre corpo e prazer  

39) Do seu ponto de vista, na sua religião/ Centro/Terreiro, quando e em que situação os 
meninos devem iniciar sua vida sexual? 
 
40) E as meninas?  
 
41) Como se define, o que se espera do casamento  
 
42) E como veem as relações extraconjugais no seu Centro/Terreiro? 
 
43) Como o seu Centro/Terreiro lida com o caso de meninas/adolescentes grávidas da 
comunidade? 
 
44) E quando alguma mulher faz aborto? Como seu Centro/Terreiro lida com a questão? 
 
45) E sobre a homossexualidade? Há gays, lésbicas ou travestis no Centro/Terreiro? 
Como são tratados? 
 
45) Como seu Centro/Terreiro lida com a questão da prostituição? 
 
46) Como é vista a questão do uso de drogas?  
 

 

G - Estigma e discriminação em relação às pessoas vivendo com HIV/aids? 
 

 

47) No seu Centro/Terreiro, tem alguém vivendo com HIV/AIDS? 
 
48) Como essa pessoa é vista pelas outras pessoas do Centro/Terreiro? 
 
49) Como a sua religião tem contribuído para diminuir o estigma relacionado ao HIV/aids? 
 
50) Você acha que, de alguma forma, sua religião contribui para a discriminação dos 
portadores? 
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H - Sistema ritual  

51) Existem recursos (como parte do ritual do Centro/Terreiro) de intervenção para 
cura/tratamento, cuidado das pessoas vivendo com HIV/aids? 
 
52) Existem recursos (como parte do ritual do Centro/Terreiro) para prevenção do 
HIV/aids? 
 
53) Como seu Centro/Terreiro se posiciona em relação ao tratamento médico (uso de 
medicamentos/ARVs etc) ? 
 

 

(*) I - Como abordar outras pessoas da religião 
54) Por favor, nos informe sobre a melhor forma de conversar com outras pessoas da sua 
religião... 
 
55) Há algum tema que seja mais delicado? 
 
56) Como abordar os temas mais difíceis? 

 

 
(*) J - Indicações de pessoas 

 

57) Que outras pessoas você conhece que são importantes para informar sobre a 
resposta religiosa ao HIV/AIDS? 
 
58) Por que elas são importantes? 
 
59) Você poderia indicar também  pessoas ou instituições muito diferente do que você e 
seu Centro/Terreiro fazem? 
 

 

(*) K – Encerramento  

60) Por favor, escolha e relate um episódio marcante e mais importante da sua 
experiência pessoal ao HIV/aids. 
 
61) E, por fim, escolha e relate um episódio marcante e significativo da história da 
resposta que a sua religião construiu em relação ao HIV/aids.  

 

(*) AGRADECIMENTOS 
 

 

• Muito obrigada pela sua participação! 
• A equipe do estudo se coloca disponível para questões com as quais você achar 

que ele pode colaborar 
• A pesquisa irá realizar uma devolutiva do estudo 

 

 

 

 

 

 


