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RESUMO 
 
 

PINTO, Raimundo Nonato Leite. Religião e saúde: o caso de portadores do vírus da 
imunodeficiência humana – HIV/AIDS. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Religião) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 
2010. 
 
 
Nosso trabalho teve o propósito de identificar as características da religião, nas  
suas mais variadas manifestações e verificar se a crença religiosa exerce alguma 
influência para pacientes portadores do HIV, no enfrentamento dessa doença. 
Buscou-se discutir a presença do fator religioso na vivência de portadores do HIV, 
entendendo esta presença dentro do contexto que historicamente tem se 
estabelecido entre saúde e religião. Foi escolhida a metodologia qualitativa de 
pesquisa, de natureza exploratória, utilizando-se como instrumento de entrevista, um 
questionário com quatro perguntas abertas. Inicialmente realizamos uma abordagem 
sobre a forte influência que tem a religião, como fator gerador de esperança nos 
casos de doenças graves, como na AIDS e outras, bem como a influência desta na 
própria manutenção ou preservação da saúde. Em seguida estabelecemos a relação 
histórica entre os dois temas e a relação direta da religião com a AIDS. Na análise 
dos discursos fica evidente a busca da religião como forma de ressignificar a 
doença à luz do discurso religioso, embora alguns pacientes tenham desconsiderado 
esta importância atribuída à religião. Na maioria dos depoimentos dos sujeitos 
entrevistados é evidente a função exercida pela religião, principalmente no que diz 
respeito à esperança e confiança. Em função das manifestações dos entrevistados, 
buscamos também discutir as chamadas medicinas populares em relação à 
medicina oficial, na procura de uma complementaridade entre estas. Comparando-
se o pensamento de autores clássicos da sociologia da religião com o que nos 
dizem os sujeitos de nossa pesquisa, somos levados a afirmar que a religião exerce 
uma forte influência nos pensamentos e atitudes das pessoas. Isto seria uma forma 
de preparar cada uma destas para o enfrentamento da doença.   

palavras-chave : saúde, doença, HIV, AIDS, medicina, religião, cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 

PINTO, Raimundo Nonato Leite. Religion and health: the case of carriers of the 
human immunodeficiency virus. Masters‟ Dissertation (Program of Post-Graduation in 
Sciences of the Religion) – Pontifical University Catholic of Goiás, 2010. 
 
 
Our work had the intention to identify the characteristics of the religion, in its more 
varied manifestations and to verify if religious belief has some influence to patients 
carriers of HIV, on their confrontation of this illness. It looked to discuss the presence 
of religious factor in the experience of carriers of HIV, understanding this presence 
inside the context that historically has been established between health and religion. 
The qualitative research methodology, of exploratory nature, was chosen using as an 
interview instrument, a questionnaire with four open questions. At first we 
approached the strong influence that religion has, as a generating factor of hope in 
cases of serious illnesses, like AIDS and others, as well as it‟s influence on 
maintenance or preservation of health. After that we established the historical relation 
between the two subjects and the direct relation between religion and AIDS. In the 
analysis of the speeches the search for religion is evident as a form of reframing the 
illness in the light of religious speech, even so some patients have disconsidered this 
importance attributed to religion. In the majority of testimonials from the interviewees 
the function exerted by religion is evident, especially as it concerns to hope and trust. 
Due to the manifestations of the interviewees, we also tried to discuss what is called 
popular medicine towards the official medicine, searching for complementarily 
between these. Comparing the thought of classic authors of sociology of religion with 
what our interviewees said, we are led to affirm that religion exerts a strong influence 
on people‟s thoughts and attitudes. This would be a form to prepare each one of 
them for the confrontation of the illness.   
 
key words: health, disease, HIV, AIDS, medicine, religion, culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 De acordo com dados do Boletim Epidemiológico Aids/DST 2008 do ministério 

da Saúde, de 1980  a junho de 2008, foram registrados 506.499 casos de Aids no 

Brasil. Apesar da epidemia no país ser considerada estável, a média anual de casos 

entre 2000 e 2006 é de 35.384. A estimativa é de que existam 630.000 pessoas 

infectadas pelo HIV. Desde 1996 o Ministério da Saúde vem garantindo o acesso ao 

tratamento antirretroviral a todas as pessoas que vivem com HIV e que tenham 

indicação de recebê-lo. Apesar deste avanço terapêutico, influenciando diretamente 

na qualidade de vida dos pacientes, a cura da Aids ainda não é possível.  

 Desta forma, os pacientes muitas das vezes recorrem a terapias alternativas 

ou complementares, incluindo-se dentre elas, a religião. Neste trabalho, procuramos 

identificar indicadores de relação entre o fenômeno religioso e a obtenção de 

benefícios por parte dos pacientes com HIV/Aids. 

 Nosso objeto de estudo foram pacientes com HIV/Aids, do Hospital Doutor 

Anuar Auad e da Climipi Infectologia, ambos localizados na cidade de Goiânia, 

estado de Goiás, Brasil. 

 O objetivo do estudo foi procurar identificar as características da religião, nas 

suas mais variadas manifestações e se a crença religiosa poderia estar presente nos 

pacientes com HIV/Aids.  

 Nosso problema ou questão foi procurar identificar com que características a 

religião se fez presente nos pacientes com HIV/Aids e que influência ela trouxe? 

Procuramos também identificar se a autoconfiança, possibilitada pela religião, 

induziu o paciente ao abandono do tratamento médico. 

 A hipótese levantada foi de que a religião se faria presente nos portadores de 

HIV, podendo-se percebê-la pela presença nos consultórios e enfermarias, de 

símbolos, padres, pastores, etc. Ela contribuiria para a autoconfiança e esperança 

de cura, de tal forma que isto poderia levar até ao abandono do tratamento médico 

com medicamentos antirretrovirais 

 Para a realização do trabalho, utilizamos metodologia qualitativa de pesquisa 

por considerá-la mais adequada para a compreensão dos acontecimentos diários, 

bem como os significados que as pessoas dão aos fenômenos (Gil, 2006). A opção 

pelo método qualitativo também nos pareceu ser o mais adequado uma vez que 

 



abordamos um nível de realidade que não pode ser quantificado, trabalhando com o 

universo de crenças, valores, significados e outros construtos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis (Minayo, 2003). 

 Desenvolvemos um trabalho de natureza exploratória, já que envolvemos 

levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas que têm experiências práticas 

com o problema pesquisado. Estas pessoas são os pacientes portadores do 

HIV/Aids, que fizeram parte da pesquisa.  Possuiu ainda a finalidade básica de 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias para a formulação de 

abordagens posteriores (Gil, 1999). 

 A amostra foi constituída por 20 pacientes, número de pacientes compatíveis 

com saturação, sendo estes oriundos do Hospital Doutor Anuar Auad – HDT e/ou da 

Climipi, com diagnóstico de infecção pelo HIV/Aids, conforme critérios do Ministério 

da Saúde do Brasil, selecionados por sorteio, dentre o total de pacientes com tal 

patologia (aproximadamente 50), em acompanhamento com o pesquisador, que é 

médico infectologista. O convite e o aceite foram feitos na medida em que o paciente 

comparecia à consulta, sendo concluída quando se atingiu o total de 20. Nenhum 

dos pacientes convidados se recusou a participar da pesquisa.  

 As informações quanto ao diagnóstico foram obtidas considerando-se, além 

das manifestações clínicas apresentadas por pacientes sintomáticos, acrescidas de 

exames sorológicos que comprovaram a infecção/doença, como o Método Elisa 

Imunoenzimático com resultado positivo, acrescido de positividade nos métodos 

Western Blot ou Imunofluorescência Indireta, constantes nas fichas e/ou prontuários 

médicos dos pacientes. 

 A amostra por saturação deveu-se pelo fato da pesquisa ser qualitativa e 

avaliação de tema subjetivo, ou seja, a importância que tem a religião para as 

pessoas. Os pacientes foram entrevistados pelo pesquisador no consultório deste, 

na Climipi Infectologia, clínica privada, especializada no acompanhamento de 

pacientes com HIV/Aids, de acordo com sorteio e com autorização prévia do Diretor 

Clínico desta clínica. Todos os participantes da pesquisa são pacientes que fazem 

acompanhamento de sua doença com o próprio pesquisador.  

 O instrumento utilizado foi a entrevista individual, do tipo semi-estruturada, 

que contou com o recurso de um questionário com 04 perguntas abertas, para maior 

facilidade de participação/adesão do entrevistado (modelo em anexo).  



 Para Rosa (2006), a entrevista é a metodologia indicada para o mecanismo 

de validação de resultados na pesquisa qualitativa. O questionário foi construído 

com perguntas que procuraram identificar a relação que o entrevistado tem com a 

sua doença, a forma como enfrentou o problema, seu conhecimento sobre religião e 

qual a importância que esta poderia ter na evolução da infecção pelo HIV/Aids. As 

perguntas constantes no questionário procuraram avaliar o conhecimento que os 

entrevistados têm sobre religião, suas crenças e práticas religiosas, além de tentar 

estabelecer o quanto estas influenciam na sua doença/infecção. A entrevista foi feita 

exclusivamente pelo pesquisador e foi gravada, para maior fidelidade do registro das 

manifestações dos pacientes.  

 Todos os pacientes com diagnóstico de infecção pelo HIV/Aids 

acompanhados pelo pesquisador na CLIMIPI ou no Hospital Doutor Anuar Auad 

(aproximadamente 50), foram convidados para responderem ao questionário, porém 

foram selecionados, através de sorteio, apenas o suficiente para que ocorresse 

saturação. A adesão foi espontânea. Os pacientes foram contatados, por intermédio 

de telefonemas, diretamente pelo entrevistador, para participarem da entrevista, ou 

seja, a inclusão foi aleatória, por aceitação. 

 Os critérios de inclusão foram: 1- ter o diagnóstico de infecção pelo HIV/Aids; 

2- ter aceito; 3- apresentar condições físicas e emocionais adequadas. Foram 

considerados sem condições emocionais, os pacientes que não apresentaram 

recomendação psicológica para inclusão na pesquisa, e também os que 

apresentaram características depressivas profundas. As condições físicas foram 

avaliadas pelo médico assistente do paciente que, no caso, foi o pesquisador. Já as 

condições emocionais, caso necessário, foram avaliadas pelo serviço de psicologia 

do Hospital Doutor Anuar Auad ou por serviços privados (para os que fazem 

acompanhamento psicológico fora do serviço público de referência). Os pacientes 

que optaram pelo apoio emocional nos serviços privados, arcaram com os custos de 

tais serviços, uma vez que foi oferecido, a todos, tal atendimento pelo serviço 

público.  

 O pesquisador fez uma explanação sobre seu projeto de pesquisa ao 

entrevistado, destacando o objetivo do mesmo e os possíveis ganhos que o paciente 

poderia ter ao participar da entrevista. Além do ganho que poderiam ter outros 

pacientes portadores do mesmo problema de saúde. 



 Ao aceitarem participar da pesquisa, os pacientes foram entrevistados no dia 

em que compareceu a consulta médica, previamente agendada com o pesquisador, 

que é, também, seu médico assistente. Portanto não houve nenhuma despesa 

adicional para os pacientes ao se deslocarem ao consultório médico. Foram 

excluídos os pacientes que, em qualquer momento até a conclusão do presente 

trabalho, manifestaram o interesse em ter seu nome afastado da presente pesquisa, 

mesmo que tendo assinado o termo de consentimento. Não evidenciamos riscos 

maiores para os participantes da pesquisa ou constrangimentos, uma vez que foi 

garantido pelo pesquisador e sua orientadora, o sigilo das informações, bem como 

não foi feito qualquer procedimento nos mesmos, além das perguntas que constam 

do questionário padronizado. Não houve acréscimo de riscos à saúde do paciente, 

uma vez que os que estavam sem condições físicas ou psíquicas, não foram 

entrevistados.  

 Os entrevistados não tiveram acréscimo de risco à sua saúde ao participarem 

da pesquisa, ao contrário, se beneficiaram pelo próprio fato de falar de si, que 

representa uma espécie de terapia (Laplantine, 2004). Além do mais, o entrevistador 

estará mais bem habilitado para acompanhamento médico dos mesmos. 

 Todavia, como em tese toda pesquisa implica alguns riscos, o pesquisador 

teve bastante cuidado na abordagem com os pacientes, fazendo esclarecimentos 

sobre eventuais confusões que poderiam ocorrer, por parte dos mesmos, como por 

exemplo, equivocadamente acharem que poderiam apelar exclusivamente para a 

religião e abandonar o tratamento convencional.  

 Todo cuidado foi tomado no sentido de enfatizar a importância fundamental 

de manutenção da terapêutica convencional. No entanto, caso se observasse algum 

desvio, os pacientes seriam imediatamente atendidos pelo pesquisador e também 

encaminhados imediatamente para atendimento psicológico nos serviços já 

referidos. Não se observou tal fato nos entrevistados. 

  O resultado da pesquisa será de domínio público. Como se trata de uma 

dissertação de mestrado, isto ocorre naturalmente. Portanto os entrevistados e a 

população em geral terão conhecimento dos resultados da mesma.  

 Em nosso texto vamos utilizar freqüentemente a abreviatura HIV/AIDS para 

designarmos pacientes portadores do HIV, ainda sem evidência de imunodeficiência 

severa ou para aqueles pacientes que já se encontram em um estágio mais 

adiantado da infecção, caracterizado como doença. Também utilizaremos as 



abreviaturas em minúsculo, hiv, aids ou Aids, por serem termos técnicos 

consagrados. 

 A análise das respostas coletada pelo questionário constou da seleção de um 

apanhado das idéias chave, repetidas pela maioria dos entrevistados, considerando-

as como material de comprovação ou não do problema e da hipótese levantada. 

 A análise dos dados foi realizada de forma intuitiva e indutivamente pelo 

pesquisador, não requerendo uso de técnica e métodos estatísticos, tendo como 

preocupação maior, a interpretação de fenômenos e a atribuição de resultados 

(Godoy, 1995). Por se tratar de estudo fenomenológico, que proporciona a descrição 

direta da experiência, como ela é, a realidade não é tida como algo objetivo e 

possível de ser explicado. Ela é interpretada, comunicada e compreendida. Não 

existe aí, uma única realidade (Gil, 1991). 

 Na análise das entrevistas, as manifestações foram colocadas, obedecendo-

se fielmente às expressões de falas gravadas, não se preocupando com gramática 

ou concordância verbal. 

 Como nossa pesquisa teve também caráter exploratório, não imaginamos ter 

chegado a uma resposta definitiva para o nosso problema. O que se pretendia era 

aumentar o conhecimento acerca do fenômeno que nos propomos investigar, 

formularmos um problema para investigação mais elaborada e construir hipóteses.  

 Uma vez tendo selecionadas as informações necessárias à análise nesta 

pesquisa, os dados foram eliminados do gravador e as que foram mantidos em 

arquivos do computador, serão identificadas somente por pseudônimos. Após três 

anos as fitas e registros serão incinerados. 

 A pesquisa foi desenvolvida de acordo com as normas emanadas da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde - CONEP e após 

aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Doutor Anuar Auad – 

HDT, da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Goiás, que ocorreu em 03 de 

julho de 2009. 

 O desenvolvimento deste trabalho se compõe de três capítulos, além da 

conclusão. 

 No primeiro capítulo, apresentamos uma revisão da literatura sobre a 

temática. Inicialmente realizamos uma abordagem sobre a forte influência que tem a 

religião, como fator gerador de esperança nos casos de doenças graves como na 

aids e outras,bem como a influência desta na própria manutenção ou preservação 



da saúde. A seguir, enumeramos uma série de fatos históricos, tanto no Brasil como 

fora, que aproximam os dois assuntos – saúde e religião. Por fim, abordamos os 

dois temas centrais da presente pesquisa, com o subtítulo religião e aids, onde 

apresentamos o pensamento de uma série de autores que trabalham com nesta 

área. 

 No capítulo II, com o tema: doença e religião – desvendando o imaginário das 

pessoas, intercalamos pensamentos dos autores com as manifestações dos 

entrevistados. Ou seja, de que forma a sua doença se relaciona com a religião.  

 No capítulo III, definimos como tema: a religião como garantia de saúde. Aqui 

também, ao intercalarmos a abordagem teórica com o resultado das entrevistas, 

percebemos quanto a religião influencia nesta segurança total de saúde para muitos, 

enquanto para alguns tal influência parece ser descartada ou totalmente desprezível. 

 Na conclusão, destacamos os aspectos mais relevantes da pesquisa, 

estabelecemos um nexo entre a hipótese e o resultado e fazemos algumas 

sugestões adicionais ao tema em questão.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 CAPÍTULO I: RELIGIÃO – GARANTIA DE ESPERANÇA NOS CASOS DE 

DOENÇAS GRAVES 

 

 

2.1 ESPERANÇA E O BINÔMIO SAÚDE/DOENÇA 

 

 Com o surgimento do Positivismo e o desenvolvimento rigoroso do Método 

Científico no final do século XIX, cada vez mais vem sendo questionada a influência 

que o fenômeno religioso teria na prevenção e/ou na cura das enfermidades 

humanas (COMTE, 1990). 

 Quanto mais grave é a doença e, conseqüentemente, mais difícil a sua cura 

devido às limitações relativas ao conhecimento de sua etiologia e tratamento, maior 

é a probabilidade do paciente ou de seus familiares recorrerem às terapias 

alternativas, sendo a busca da religião uma delas (MONTERO, 1985). 

 A infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana – HIV é um exemplo de 

enfermidade com tais características, pois apesar do grande conhecimento 

acumulado desde a sua descoberta e do avanço conseguido com o estabelecimento 

de sua etiologia e fisiopatologia, a cura da mesma ainda não foi conseguida pelos 

métodos científicos disponibilizados pela medicina contemporânea. 

 Elias afirma que, 

mesmo hoje pode acontecer de pessoas atingidas por uma doença 
incurável, ou que por outras razões se encontrem às portas da morte, 
escutar uma voz interior sussurrando que é culpa de seus parentes ou 
punição por seus próprios pecados. Mas hoje tais fantasias privadas tendem 
a não se confundir com conhecimento público factual; são normalmente 
percebidas como fantasias privadas. O conhecimento das causas das 
doenças, do envelhecimento e da morte tornou-se mais seguro e 
abrangente (ELIAS, 2001, p. 88). 

 O conhecimento científico atual possibilitou o controle das grandes epidemias 

que devastavam grande número de pessoas. A população, em geral, possui estas 

informações e tal fato desempenhou papel importante na mudança do 

comportamento e nos próprios sentimentos destas pessoas. 

 A confiança e a esperança podem ser obtidas à medida que se consegue 

explicar melhor a causa das doenças, assim como pelo aumento do relacionamento 

entre as pessoas. Tal fato influi significativamente na qualidade de vida do enfermo. 

Assim também como a proximidade entre as pessoas, gerando sentimentos afetivos, 



apresenta papel fundamental na atribuição de significado e sentido de realização 

para que se viva com plenitude (ELIAS, 2001).   

 Na visão de um médico americano que há trinta anos trata de pacientes 

vítimas de câncer, embora a esperança não cura, ela tem o poder de dar ânimo ao 

paciente para que ele enfrente com mais determinação a doença e lute pela sua 

melhora. A esperança teria a capacidade de encorajá-lo para superar a insegurança 

e o medo que ocorrem durante o processo difícil que é o enfrentamento do 

tratamento (GROOPMAN, 2004). 

 Na avaliação deste profissional, a esperança não seria o mesmo que 

otimismo. Seria um sentimento mais complexo e muito mais profundo. Ter 

esperança é alimentar a possibilidade de encontrar sempre um caminho factível, 

apesar das dificuldades existentes.  

 A esperança seria mais perene até mesmo que o medicamento placebo, já 

que este, embora seja uma evidência biológica do poder da esperança, com o 

tempo, vai ficando desacreditado. Já a esperança pode ser recarregada sempre que 

se fizer necessário.  

 A oração e a fé funcionam como excelentes nutrientes para o doente 

esperançoso ajudam-no em seu fortalecimento. A reza e a crença são ferramentas 

importantes para que uma pessoa se concentre e foque sua mente. 

 Em conclusão, o Dr. Groopman afirma que a esperança não possibilita a 

ninguém viver mais ou não, mas possibilita que se tenha uma melhor qualidade de 

vida. 

 Vários estudos demonstram que a atuação do sistema imunológico contra 

agentes infecciosos, como bactérias, vírus, fungos e protozoários, bem como 

doenças graves como o câncer melhoram substancialmente quando temos 

esperança. Ou seja, a atitude mental de ter esperança determina efeitos profundos 

sobre o nosso organismo (SOUZA, 2008). 

 Segundo este autor, é muito importante que pessoas que tenham algum 

problema de saúde evitem a negação de seu problema. Estimula as pessoas que 

tenham problemas de saúde para que aceitem o fato de estarem doentes. Este seria 

o primeiro passo em busca da resolução da doença. Quando acharem que a 

resolução do seu problema por meio dos métodos da medicina tradicional não esteja 

mais surtindo efeito, então se agarrem firmemente à esperança. Ou seja, busquem 

encontrar a paz interior, pois esta pode ser a única cura possível.  



 De acordo com reportagem de Côrtes (2005), vários cientistas estão 

admitindo que as práticas espirituais possam beneficiar a saúde. O tema vem 

ganhando cada vez mais espaço nos encontros médicos, na literatura especializada 

e nas escolas médicas. 

 O que antes seria um tabu, agora pode ser aproveitado como uma arma 

terapêutica complementar.  

 A medicina está valorizando cada vez mais o instrumento da espiritualidade 

do paciente no combate a sua doença. Não considera fundamental qual seja o deus 

que esteja sendo reverenciado pelo paciente ou mesmo se não exista este deus. O 

que importa é a valorização do seu credo em uma religião ou mesmo a busca de sua 

evolução espiritual por caminhos diversos, incluindo-se os não religiosos. 

 Esta nova forma de atuação dos médicos resulta de uma série de 

circunstâncias, sendo a principal delas a procura por parte dos pacientes de terapias 

integrais, que contemplem não somente o tratamento físico, mas também o 

tratamento do espírito. Notam a necessidade de que seu lado espiritual seja 

contemplado nas terapias da medicina tradicional (CÔRTES, 2005).   

 O assunto tem adquirido cada vez mais importância devido ao fato de que 

existem observações clínicas dos efeitos positivos da espiritualidade no tratamento 

das doenças. A repórter cita a constatação do médico oncologista Riad Yunes, do 

hospital do Câncer de São Paulo, segundo o qual os pacientes religiosos 

demonstram estar mais preparados tanto para suportarem o sofrimento 

proporcionado pelo tratamento da doença, quanto para o enfrentamento da 

perspectiva da morte.    

 Outra pesquisa relatada é a do médico Harold Koenig, da Universidade de 

Duke (EUA) que apresenta resultados interessantes de pessoas que por adotarem 

práticas religiosas, obtém benefícios à sua saúde, como o risco até 40% menor de 

desenvolverem hipertensão arterial. A pesquisa demonstra também um 

fortalecimento do sistema imunológico destas pessoas, menos probabilidade de ser 

hospitalizada, maior chance de recuperação rápida quando adoecem, bem como 

apresentam um risco menor de se deprimirem quando eventualmente adoecem.  

 Na busca de explicações para esclarecerem o modo como as pessoas se 

beneficiam com a prática da espiritualidade, os cientistas acreditam que uma delas 

seja pelo fato de que quem cultiva tal atitude, consegue ter uma vida mais saudável. 



Ou seja, a pessoa religiosa apresenta menos comportamentos autodestrutivos e vive 

com mais satisfação (CÔRTES, 2005). 

  Mas a grande questão, do ponto de vista científico é estabelecer o que de 

fato ocorre na intimidade do organismo das pessoas quando estas praticam a 

espiritualidade e qual a importância disso para que o organismo consiga se defender 

das doenças.  

 Para o psicólogo e clínico João Figueiró, do Centro Multidisciplinar da Dor do 

hospital das Clínicas (HCSP), um indivíduo religioso apresenta a capacidade de 

atribuir significados elevados ao sofrimento físico proporcionado pela doença e 

conseguiria sofrer menos que um indivíduo não religioso, já que as crenças 

proporcionam alterações em setores do sistema nervoso, responsáveis pela 

percepção, as emoções e à imunidade. Talvez este fato seja devido às alterações 

bioquímicas ocorridas no cérebro, produzidas pelo ato da fé.  

 Ainda de acordo com a reportagem, existe uma pesquisa que estuda a 

maneira pela qual, áreas cerebrais respondem ao serem estimuladas em face da fé 

e da espiritualidade. Este novo campo do conhecimento é chamado de 

neuroteologia.  

 O neurocirurgião Raul Marino Jr., chefe do setor de neurocirurgia do Hospital 

das Clínicas de São Paulo, é um dos pesquisadores interessado neste assunto. 

Segundo ele, a prece, meditação e contemplação são posturas que induzem a 

produção de substâncias no cérebro. E estas substâncias atuam em regiões 

cerebrais, como o sistema límbico, que é responsável pelos sentimentos e emoções.  

 No Brasil também podemos observar esta nova postura. Um exemplo vem da 

Universidade Federal do Ceará que, em 1994, inaugurou um curso com esta 

temática, que segundo palavras da criadora desta disciplina, a professora de 

histologia e embriologia Eliane Oliveira, se trata de uma nova abordagem dos 

conteúdos dos currículos médicos, com especial na relação médico-paciente 

(CÔRTES, 2005).  

 Smith (apud LOTUFO NETO, 2008) encontrou resultados interessantes ao 

analisar trabalhos que utilizaram a „Escala do Bem Estar Espiritual‟:  

 Bem estar espiritual possibilita, com maior facilidade, ter o peso corporal ideal, 

ter capacidade de se auto-avaliar e ter capacidade de percepção do que seja 

saúde.  Da mesma forma a ausência deste bem estar favorece a elevação da 

pressão arterial;  



 Bem estar espiritual favorece melhor adequação à doença física (no caso 

pesquisado, hemodiálise), e favorece a manutenção da esperança em 

pacientes com doenças crônicas, como câncer, hipertensão, enfisema, 

diabetes e insuficiência cardíaca; 

 A falta do bem estar espiritual em pacientes com câncer favorece o 

surgimento, com maior freqüência, de dor, incapacitação, desespero, 

isolamento social, maior ansiedade ao receber o diagnóstico e desespero; 

 Tem bem estar espiritual em pacientes com Aids favorece a percepção de 

que a saúde física, emocional e espiritual está melhorando, e portanto, 

favorecendo a aderência ao tratamento, além do que este estado também 

favorece a conservação da esperança; 

 Pacientes com alto nível de bem estar espiritual, também tiveram facilidades 

em auto-realizações e redução da ocorrência de psicopatologias, como 

depressão; 

 Bem estar espiritual também contribuiu positivamente para o desenvolvimento 

da auto-estima, confiança, capacidade de elogiar, solicitar ajuda e ter 

esperança. A ausência do bem estar espiritual favoreceu o aparecimento de 

estresse, aumentou a propensão à agressividade, o paciente apresentou 

maior facilidade no desenvolvimento de conflitos e maior capacidade de 

esquiva; 

 O bem estar espiritual das enfermeiras apresenta impacto direto na forma de 

cuidar dos seus pacientes, inclusive a cerca do cuidado espiritual destes. 

 Assim, os trabalhos mostram que religiosidade está, em geral, relacionada ao 

bem estar, e tem o potencial de promovê-lo, sendo especialmente importante para a 

população idosa. 

 Em seu estudo, o Dr. Lotufo Neto (2008) menciona também vários trabalhos 

relacionando religião com saúde física. Destacamos algumas destas referências: 

 Levin; Vanderpool (1987) realizaram uma série de estudos comparando a 

freqüência de pessoas a serviços religiosos e o estado de saúde destes. 

Obtiveram resultados significativos, sendo que em 81% das pessoas 

estudadas houve uma associação positiva entre o fato de freqüentar os 



serviços religiosos e melhoria da saúde. É interessante assinalar que em 4% 

dos participantes deste estudo, a associação foi prejudicial. Em todo caso, 

fique evidente que a participação de pessoas em serviços religiosos funciona 

como fator protetor contra uma gama considerável de doenças;  

 Schiller; Levin (1988), fizeram uma revisão de 31 estudos relacionando a 

utilização dos serviços de saúde com as variáveis religiosas e apresentaram 

dificuldades em estabelecer uma conclusão sobre esta relação. Porém, 

Larson (1993), comentando este mesmo trabalho, observou que os religiosos 

contribuem significativamente para a eficiência dos serviços de saúde quando 

adoentados. Ou seja, são mais colaborativos no atendimento, permanecem 

menos tempo hospitalizados, exigem menos cuidados por parte dos 

profissionais de saúde, quando internados, além de obterem melhor resposta 

às intervenções, com redução do tempo de internação e com um custo efetivo 

reduzido; 

 Craigie et al (1990), fizeram uma coleta das referências sobre religião 

publicadas no „Journal of Family Practice‟ entre 1976 e 1986, tentando 

relacionar se a relação entre compromisso religioso e saúde é positiva ou 

negativa. As medidas religiosas utilizadas por estes autores foram: freqüência 

a cerimônias religiosas ou à igreja; significado ou experiência religiosa; 

relacionamento com Deus e oração; influência do apoio social; referências 

religiosas não claras; filiação ou denominação religiosa. A conclusão deste 

trabalho de revisão foi que existe uma correlação positiva entre compromisso 

religioso e benefícios na saúde. 

 Na conclusão destas revisões Lotufo Neto (2008), adverte que esta relação 

da religião com a saúde precisa ser mais valorizada por parte dos gestores e 

profissionais da área da saúde. Ou seja, existe uma carência de estudos científicos 

abordando adequadamente esta relação, o que faz predominar opiniões sem muita 

fundamentação e concepções preconceituosas. Além do mais, os programas de 

saúde pública deveriam contemplar em suas políticas, ações claras que 

valorizassem e fortalecessem esta grande influência que as práticas religiosas 

podem exercer sobre a saúde.   



 O professor Francisco Lotufo Neto, continuando sua análise, defende o 

relacionamento positivo que a religião tem sobre a saúde, principalmente a saúde 

mental.  Segundo este autor, as constatações dos benefícios da religião levaram os 

cientistas a tentar entender por que a religião assim age sobre a saúde. Apresenta 

alguns mecanismos por meio dos quais a religião pode influenciar a saúde: 

 Comportamento e estilo de vida – tradições milenares, contidas em 

prescrições bíblicas, que preconizavam cuidados de higiene, com os 

alimentos e com o próprio corpo, como a prática da circuncisão e outros foram 

importantes na prevenção de doenças infecciosas e do próprio câncer, numa 

época em que não se dispunha do conhecimento científico sistematizado, 

como temos hoje; 

 Apoio social – a vida em coletividade, como a freqüência a um culto religioso, 

o fato de se sentir incluído, favorece o aparecimento do sentimento de bem 

estar, que como já vimos, influencia positivamente na saúde; 

 Crenças religiosas – o indivíduo que crer, apresenta uma sensação de bem 

estar, sensação de paz e de auto-confiança; 

 Cognição fora do ordinário – a religião possui a capacidade de fornecer 

percepções significativas extraordinárias, com grande benefício para a saúde 

mental;    

 Rituais religiosos – a prática religiosa ritualística atua como terapia de grupo, 

reduzindo as tensões pessoais, restabelecendo a auto-estima, combate a 

solidão e a depressão, promove o sentimento de pertença, combate a aflição 

e os sentimentos de complexo de inferioridade;  

 Oração – vários estudos demonstram a importância da oração no combate 

aos males físicos, emocionais e espirituais; 

 Meditação – técnicas de relaxamento promovem sensação de bem estar, paz 

interior, modificações nos fluídos corporais, que favorecem o combate aos 

males orgânicos; 

 Confissão – o ato da confissão promove no fiel uma sensação de recuperação 

da pureza, retira o sentimento de culpa, fortalecendo-o para o enfrentamento 



dos problemas do dia-a-dia, incluindo-se os problemas trazidos pelo 

surgimento das doenças. 

 Perdão – este sentimento também nos purifica, na medida em que 

demonstramos humildade e capacidade de desculpar nossos semelhantes. 

Este ato gera no religioso, uma sensação de purificação que favorece o 

enfrentamento dos problemas de saúde; 

 Conversão – o fato da pessoa se converter a uma religião, propicia 

experiências religiosas intensas que o preparam para o combate a sintomas 

patológicos; 

 Exorcismo – o ritual do exorcismo cria no fiel uma confiança muito grande, 

que mesmo funcionando como um medicamento placebo, atua no fiel 

preparando-o para a luta contra os problemas de saúde que poderão 

acometê-lo; 

 Liturgia – o ato litúrgico promove no crente a sensação de remissão de seus 

pecados, de purificação e portanto, o fortalece no combate a seus males; 

 Bênção – também funciona como uma forma de purificação do religioso. 

Apresenta a sensação de que se livrou das agrúrias que o acometem e se 

sente plenamente preparado para combater os problemas de saúde que por 

ventura os tenha ou venham a aparecer; 

 Direção espiritual – quando o fiel procura o encontro com Deus, direciona sua 

vida no sentido do caminho reto, fornece sentido a sua vida e esta sensação 

o torna detentor de uma energia que garante o enfrentamento de seus males 

com maior facilidade;  

 Linguajar para depurar o estresse e gerar a adequação na conduta pessoal. 

“Os cientistas estão ficando empolgados com algumas descobertas 

especialmente intrigantes, apresentadas por pesquisadores de importantes 

universidades americanas” (LEVIN, 2001, p. 18). Este autor denomina este 

campo da medicina de „epidemiologia da religião‟.  



 “As pessoas que assistem regularmente a serviços religiosos apresentam 

taxas mais baixas de doenças e de mortalidade do que aquelas que não freqüentam 

regularmente esses serviços ou que não os assistem” (LEVIN, 2001, p. 19).  

 O fato de possuírem uma afiliação religiosa ficou comprovado como sendo um 

importante redutor da ocorrência de doenças crônico-degenerativas como 

hipertensão arterial, câncer e doenças cardíacas, tidas como as principais causas de 

morte nos Estados Unidos. 

 Importante redução na ocorrência de sintomas de depressão, ansiedade 

crônica, demência e menos invalidez, foi observada em pacientes idosos que 

participaram de atividades religiosas em congregações, ou mesmo em cultos 

particulares (LEVIN, 2001). 

 A influência da religião no bem estar psicológico e na longevidade podem ser 

observadas nas palavras deste mesmo autor: 

 
A prática religiosa é o maior determinante de bem-estar psicológico dos 
afro-americanos – mais importante até que a saúde ou as condições 
financeiras.Pessoas que têm vida religiosa ativa em média vivem mais do 
que as não-religiosas. Isso vale até mesmo quando se põe sob controle o 
fato de que as pessoas religiosas tendem a evitar comportamentos tais 
como fumar e beber, que aumentam os riscos de doenças e de morte 
(LEVIN, 2001, p. 19). 

 
 O autor chama a atenção para o risco que se corre ao realizar pesquisas 

sobre religião, que podem eventualmente suscitar “interpretações equivocadas dos 

resultados das pesquisas sobre religião, espiritualidade e saúde, que podem levar à 

confusão e a expectativas não-realistas quanto aos possíveis benefícios de um estilo 

de vida espiritual” (LEVIN, 2001, p. 23). Precisamos de trabalhos científicos que 

obedeçam fielmente às normas que regem a pesquisa.   

   Este autor denomina de „medicina teossomática‟ um modelo ou visão dos 

determinantes da saúde, cujas bases são as ligações aparentes entre Deus, ou o 

espírito, e o corpo, concluindo que, 

  
Essa nova, mas antiga visão da vida humana como um vínculo entre corpo, 
mente e espírito é a melhor maneira de conferir  significado às novas e 
empolgantes descobertas científicas e de lançar uma nova luz sobre os 
mistérios da saúde e da doença. (LEVIN, 2001, p. 30). 

 
 Poderíamos de uma forma resumida, apresentar os sete princípios da 

medicina teossomática: 



 Princípio 1 – O fato de participar de uma congregação religiosa proporciona 

benefícios à saúde, devido às mudanças de conduta e do estilo de vida por 

parte do religioso, que adquire hábitos e comportamentos mais saudáveis;    

 Princípio 2 – O participante de uma congregação religiosa apresenta melhoria 

na sua saúde porque o apoio recebido pelos congregados o faz se sentir 

fortalecido para o enfrentamento do estresse da vida diária, além de tirar a 

sensação de que estar só; 

 Princípio 3 – Sentimentos de bem estar e emoções positivas obtidas com o 

ritual do culto, incluindo-se preces e orações, promovem alterações 

fisiológicas em várias partes do nosso corpo, proporcionando benefícios à 

saúde; 

 Princípio 4 – A semelhança das crenças religiosas com estilos de 

personalidade promotoras da saúde favorece o beneficiamento da saúde do 

religioso; 

 Princípio 5 – A esperança, o otimismo e a confiança, adquiridos com a fé do 

praticante da religião, beneficia a saúde deste, na medida em que tal situação 

faz com que a pessoa apresente cada vez mais expectativas positivas; 

 Princípio 6 – A experiência religiosa promove alterações biológicas internas, 

ativando a bioenergia ou força vital do organismo humano, fazendo com que 

a pessoa neste estado se sinta motivado e esperançoso para a cura; 

 Princípio 7 – A força da prece, mesmo à distância, teria a capacidade de 

promover a cura de quem a recebe, aventando-se a possibilidade de 

intervenção direta do sagrado.  

 Ilustrando o princípio 7, o autor apresenta uma experiência interessante de 

uma pesquisa que ele intitulou de „cura a distância‟, onde, 

  
quarenta pacientes voluntários de AIDS/SIDA (Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida) em estado avançado, foram aleatoriamente 
distribuídos entre grupos de tratamento  e grupos de controle. Foram 
recrutados quarenta agentes de cura à distância que incluíam cristãos, 
judeus, budistas, nativos norte-americanos, estudantes de xamanismo e 
graduados em programas de treinamento em cura bioenergética e em cura 
meditativa. Os resultados da pesquisa forneceram evidências clínicas 
significativas de um efeito terapêutico da prece em pacientes com uma 
doença crônica que poderia ser fatal (LEVIN, 2001, p. 192). 

 
 Embora percebamos, pelas referências apresentadas até aqui, grandes 

evidências de que a ciência e a religião se complementam na busca por uma vida 

saudável, a aproximação uma da outra não é tão fácil assim: 

 



Ciências e religiões, depois de séculos de separação, voltam a associar-se 
em interfaces transdisciplinares. Os resultados terapêuticos e preventivos 
têm mostrado uma correlação entre a religiosidade e as boas mudanças em 
situações clínicas, como, por exemplo, menor índice de delinqüência, de 
uso abusivo de substâncias químicas, separações matrimoniais e de 
condutas suicidas. Estudos que correlacionam religiosidade e os chamados 
neurocientíficos têm demonstrado a associação entre modificações 
neuroelétricas e neuroquímicas (PEIXOTO, 2008. p. 92). 

   
 Sousa et al. (apud PEIXOTO, 2008, p. 93) afirma que “as manifestações 

científicas de Einstein (1925) foram os primeiros passos facilitadores dessa 

aproximação”. 

 Este autor afirma que o cientista pode ser também uma pessoa religiosa, só 

que de uma forma diferente, não antropomorfa. A pessoa comum necessita do 

antropomorfismo como condição para compreender a divindade, enquanto que o 

cientista percorre um caminho mais abstrato e menos sincrético. Desta forma, 

homem religioso e cientista poderiam se ver irmanados ante a circunstância divina. 

 Uma limitação importante da ciência médica é apresentada também por esta 

autora ao mencionar que, 

 
a ciência médica reconhece que emoções como tristeza, inveja, 
ressentimento e ódio, são responsáveis pela maioria das doenças. A tensão 
emocional na mente é capaz de produzir no corpo mudanças 
assombrosamente visíveis, graves e até mortais: pressão alta, papeira 
tóxica, enxaqueca, artrite, apoplexia, doenças cardíacas, úlcera 
gastrointestinal e outras. Os médicos receitam remédios de acordo com os 
sintomas dessas doenças, mas nem sempre podem curar a causa 
fundamental – agitação emocional. Uma situação de conflitos é comum no 
cotidiano do ser humano (PEIXOTO, 2008, p. 95). 

 
 O conflito vivenciado pelo doente encontra conforto na religião, ou em outras 

palavras:  

 
este ser vive em época de angústia e tem consciência de uma 
fragmentação do eu. Conflitos de vários gêneros são reflexos da 
discordância profunda, da deformidade de seu coração da ambivalência na 
fonte, do paradoxo, do eu contra si mesmo. A experiência religiosa é de 
notável importância no cerne destes conflitos e sempre apresenta soluções, 
criando um processo psicológico que reconduz à unificação do eu 
(PEIXOTO, 2008, p. 95). 

 

 Vamos agora apresentar alguns conceitos relativos à busca da salvação por 

parte das pessoas. 

 Para Weber (2004, p. 356), “os diferentes matizes da concepção de Deus e 

do pecado encontram-se numa conexão muito íntima com a busca de „salvação‟”. 

Dependendo do objetivo da salvação, pode-se optar por uma ou outra tendência. 



 Nesta mesma página, Weber complementa ao afirmar que “nem toda ética 

religiosa racional é uma ética de salvação”. 

 A respeito da salvação no além, 

   
pode referir-se mais à liberdade dos sofrimentos físicos, psíquicos ou 
sociais da existência terrestre, ou mais à liberação do desassossego e da 
transitoriedade, sem sentido, da vida como tal ou mais à liberação da 
inevitável imperfeição pessoal, seja esta concebida mais como mácula 
crônica ou como inclinação aguda ao pecado, ou, de modo mais espiritual, 
como anátema que prende os homens na obscura confusão da ignorância 
terrestre (WEBER, 2004. p. 357). 

 
 A ânsia pela salvação faz com que a pessoa adquira determinados 

comportamentos e conduza sua vida de maneira especial. Esta condução inclui a 

busca de um rumo positivo, de uma forma mais adequada de se conduzir. E esta 

maneira especial de se conduzir, encontra suporte na atividade religiosa. A religião 

ou motivos religiosos faz surgir uma sistematização no modo de se conduzir, afim de 

que se mereça a salvação.  

 Esta maneira de se conduzir pode objetivar unicamente a salvação no além, 

mas também pode ter como fim, pelo menos em parte, interesses neste mundo. É 

de se deduzir, a forte limitação que sofre este modo de se conduzir na busca da 

salvação no além, no comportamento econômico.  

 Parece notório que quando se tem a esperança de salvação, este fato 

influencia fortemente a conduta de vida da pessoa. A busca da espiritualidade, da 

purificação e da santificação enchem de entusiasmo o indivíduo, funcionando esta 

mudança de hábito como um renascer da pessoa (weber, 2004). 

 A este respeito, vale à pena destacar um trecho da abordagem deste autor: 

  
A influência de uma religião sobre a condução da vida e especialmente as 
condições prévias do renascimento variam muito, dependendo do caminho 
de salvação e – o que se encontra numa conexão muito íntima com este – 
da qualidade psíquica da salvação que se pretende alcançar. A salvação 
pode ser a obra pessoal do salvado, a ser alcançada sem qualquer ajuda de 
poderes sobrenaturais, como, por exemplo, no budismo antigo (WEBER, 
2004, p. 358). 

 
 Nesta busca pela pureza, pelo aperfeiçoamento e pelo mérito para ser salvo, 

a pessoa procura executar principalmente três tipos de atividades, quais sejam: 

 Atos de culto e cerimônias puramente rituais, tanto dentro de um ofício divino 

quanto no curso da vida cotidiana; 

 Obras sociais;  



 Auto-aperfeiçoamento. 

 Além das próprias obras, o salvado tem necessidade de obras 

desempenhadas por um deus encarnado, que reverte a seu favor o mérito das obras 

desenvolvidas por este herói agraciado. Isto ocorre porque quase sempre as obras 

do homem religioso não sã suficientes para garantir a salvação. Daí a necessidade 

de obras e atitudes complementares, executadas por um ser especial, que transfere 

o crédito de seu trabalho, ao pretenso salvado. A respeito deste herói agraciado, o 

autor complementa este conceito, afirmando se tratar dos mitos soterológicos, ou 

seja, mitos que se tornam seres humanos, descendo à terra ou ao reino dos mortos, 

afim de desenvolverem uma obra grandiosa, cujo crédito é transferido para os que 

neles crêem. (WEBER, 2004). 

 Este acreditar, esta „fé‟, pode assumir contornos diferentes, de acordo com a 

disposição de cada um.  

 Weber nos apresenta também a „graça sacramental‟, que se trata da 

purificação da pessoa, mediante a absorção física de uma substância divina. Trata-

se de um conceito essencialmente mágico. Seja pela ingestão de um animal 

totêmico onde estava presente algo sagrado (religiões simples), seja na absorção de 

uma óstia onde também está presente o sagrado (religião mais complexa – 

cristianismo/catolicismo). Na concepção destas pessoas, a força divina passa para si 

no momento em que executam tais rituais. 

 É fácil imaginar a importância destas práticas no sentido de obtenção desta 

graça, ao mesmo tempo em que adquirem uma espécie de imunidade contra os 

poderes malignos, como as doenças, por exemplo. 

 A „graça de predestinação‟ é oferecida por um deus criador supramundano. 

Trata-se de uma graça magnâmina de um deus totalmente inacessível à influência 

humana. Este deus também é irrevogável em suas decisões e onisciente. Como se 

trata de um deus único e, portanto, ausente nas religiões asiática e da Antiguidade. 

 O agraciado pela „graça de predestinação‟ poderá ter certeza de salvação 

desde que se sinta merecedor de pertencer à aristocracia de salvação dos eleitos, 

que são poucos. Porém, o indivíduo não poderá suportar a dúvida em relação a ser 

merecedor ou não desta graça, por muito tempo. Precisa ter certeza deste mérito 

rapidamente (WEBER, 2004). 

 Para obter a segurança desta graça, 



  
Pouco importa as faltas isoladas – que ocorrem ao predestinado, por ser 
criatura, como a todos os pecadores; o que dá a certeza da salvação e da 
perseverança da graça é saber que não é dessas faltas, mas do agir 
desejado por Deus, que nasce a relação íntima e autêntica com Deus, 
originada da misteriosa relação de graça, portanto da qualidade central e 
constante da personalidade. Por isso, em lugar de levar à consciência 
aparentemente „lógica‟ do fatalismo, a crença na predestinação justamente 
ensina seus adeptos mais coerentes a terem os mais fortes motivos 
imagináveis para agir segundo a vontade de Deus (WEBER, 2004, p. 383). 

 
 Finalizando este tópico, apresentamos algumas considerações a respeito da 

natureza humana e do conhecimento médico atual: 

 
Na realidade, os processos naturais seguem seu curso distribuindo 
cegamente coisas boas e más, as alegrias da saúde e as terríveis dores da 
doença, aos seres humanos. As únicas criaturas que, quando necessário, 
podem dominar até certo ponto o curso sem sentido da natureza e ajudar-se 
mutuamente são os próprios seres humanos. Doutrinas rígidas não ajudam 
muito aqui. O que é decisivo é o conhecimento não dogmático do que é 
benigno e do que é maligno na natureza. No presente, o conhecimento 
médico é, em geral, tomado como conhecimento biológico (ELIAS, 2001, P. 
103) 

 
. No futuro, o conhecimento médico precisará de mudança:  

 
“Mas é possível imaginar que, no futuro, o conhecimento da pessoa 
humana, das relações das pessoas entre si, de seus laços mútuos e das 
pressões e limitações que exercem entre si, faça parte do conhecimento 
médico” (ELIAS, 2001, P. 103). 

 
 Terminando este subtítulo, nos parece apropriada a afirmação, em sinal de 

alerta aos médicos e demais profissionais da área da saúde, do mesmo Elias (2001, 

p. 103): “talvez não seja supérfluo dizer que o cuidado com as pessoas às vezes fica 

muito defasado em relação aos cuidados dos órgãos”. 

  

2.2 RELIGIÃO E SAÚDE – UMA RELAÇÃO HISTÓRICA 

 

 “Há referência de enfermidades em artefatos pré-dinásticos do Egito antigo 

por volta do ano 6000 a.C., apoiando a idéia de que doenças físicas e mentais 

teriam a mesma causa, ou seja, seriam influenciadas por espíritos maus”.( SAVIOLI, 

2006, p. 17). 

 Na era faraônica (5000-1500 a.C.), segundo o mesmo autor, religião e magia 

se confundem e se imputa às mãos poder curativo em várias situações de doença. 



O poder de exorcizar o mau no Egito era atribuído ao sacerdote e ao médico, 

sempre usando o nome do deus Hórus. 

 Hipócrates, cinco séculos antes da era cristã, descreveu a doença baseada 

em quatro fluidos corporais, assim como também mencionou uma variedade de 

doenças mentais como psicoses, fobias, manias, melancolia e paranóia. Platão, 

poucos anos após, menciona a necessidade de tratar não só o corpo, mas também 

a alma. Tal fato, associado à criação da psicologia por Aristóteles, foi responsável 

pelo nascimento do conceito holístico da doença e da medicina. Desta época até o 

início da era cristã, o tratamento era basicamente feito através da astrologia, magia 

e ervas (SAVIOLI, 2006). 

 No início da era cristã, o próprio Jesus faz menção à importância da cura 

total, englobando corpo, mente e espírito e também enfatizava o poder interior que o 

ser humano tem em afetar sua saúde. Era dada grande importância à oração como 

tendo o poder de cura, seja o pecado o causador ou não da doença.  

 O imperador romano Teodósio, em 380 baniu o paganismo e ordenou a todos 

os povos que aceitassem o cristianismo. Houve uma crescente onda de caridade por 

todo o continente (SAVIOLI, 2006). 

 Na Idade Média (século V até o século XVI), Santo Agostinho apresenta a 

medicina secular como sendo “positiva e a prática da medicina era vista como 

evidência material do amor e da compaixão de Deus para com os humanos que 

sofrem” (SAVIOLI, 2006, p. 21).  

 A medicina, nesta época, era muito folclórica e sofria forte influência da 

mitologia e dos ensinamentos cristãos. As “pessoas que acreditavam estarem 

endemoniadas e as que se achavam doentes por causas naturais, eram tratadas da 

mesma forma, ou seja, com ervas, partes de animais em conjunto com rituais de 

oração” (SAVIOLI, 2006, p. 22). 

 Na Europa medieval, nas universidades, era a autoridade religiosa quem 

licenciava os médicos a praticarem a profissão. Daí que, até o início do 

Renascimento, o médico era geralmente também padre.  

 A separação entre a medicina e a igreja começou em 1215, quando o Concilio 

de Latrano proíbe a prática da medicina pelos religiosos, já que os religiosos 

consumiam muito tempo como médicos em detrimento do sacerdócio (SAVIOLI, 

2006). 



 No século XVI acontece um fato marcante protagonizado por Francis Bacon, 

de acordo com Savioli (2006, p. 24), pois este “promove o banimento de dogmas e 

autoritarismo dentro dos projetos científicos, advogando os experimentos, 

verificações e provas”. Desta forma, este autor relega as questões religiosas ao 

campo da fé. 

 O antagonismo mais evidente entre religião e ciência surge em 1859, quando 

Charles Darwin (1809-1882) introduz a teoria da evolução, segundo a qual o homem 

seria descendente dos animais. Pasteur (1822-1910) e Koch com a descoberta dos 

microorganismos, segundo Savioli (2006, p. 26), começam a definir cientificamente a 

etiologia das doenças infecciosas, muitas delas tidas até então como de causas 

sobrenaturais. 

 A pesquisa histórica nos mostra que a questão da saúde foi uma preocupação 

própria das religiões. Esta aproximação dos temas religião e saúde está de acordo 

com a constatação de que não existe um campo religioso que não tenha também 

uma „função terapêutica‟. Ou seja, as saúdes física e espiritual estão entrelaçadas. 

Desta forma, é impossível cuidar da saúde espiritual sem se preocupar com a saúde 

física e vice versa. (TERRIN, 1998). 

O Cristianismo foi a religião que mais rapidamente reconheceu o „progresso 

tecnológico‟ no mundo ocidental e, em função deste progresso, abriu mão da função 

terapêutica, que também tinha, e delegou a função curativa das doenças do corpo 

para a medicina ocidental. Assim, a religião cristã passou a cuidar exclusivamente 

das almas, através da evangelização.    

 Terrin (1998) critica esta postura das autoridades eclesiásticas, que deixaram 

de considerar a complexidade que envolve o surgimento das enfermidades. O corpo 

humano não se compara a uma máquina mecânica, que se desgasta com o uso e o 

tempo. No caso da máquina, basta substituir a peça desgastada e o funcionamento 

da mesma retorna. O adoecimento do corpo humano também ocorre em função de 

desgaste de seus órgãos, porém os fatores que levam a estes desgastes são muito 

mais complexos, sendo, inclusive, devido a problemas afetivos, emocionais e 

espirituais, que a terapêutica médica tradicional não consegue resolver 

completamente. 

 Este autor enumera algumas distorções ou equívocos que estão relacionados 

com a concepção atual do processo de „doença/cura‟: 



 O corpo sendo comparado a uma máquina – o funcionamento do corpo 

humano se comparado ao funcionamento de uma máquina, desprezando-se a 

função espiritual; 

 Concepção de que a religião deve direcionar sua ação para a salvação da 

alma e não focar sua ação na salvação do corpo – tal fato foi determinante na 

segregação de funções entre a medicina ocidental e a religião cristã. As 

funções terapêuticas da doença seriam exercidas pela medicina e as funções 

espirituais, exercidas pela religião; 

 A questão gerada pelo conhecimento adquirido com o desenvolvimento 

tecnológico e a descoberta dos mecanismos das doenças, de que as tarefas 

da medicina e da religião são absolutamente distintas, não devendo uma se 

meter nas atribuições da outra. 

 Temos que reconhecer a importância do conhecimento científico para 

desmistificar algumas concepções religiosas sobre a vida e sobre o mundo que eram 

extremamente fantasiosas e genéricas. No entanto, o fato da religião, à partir de 

então, delegar toda a função terapêutica à ciência, também nos parece um tanto 

quanto precipitado e inadequado para quem deseja um tratamento integral da 

pessoa adoecida. Daí o desafio de tentarmos agora, no mundo altamente 

tecnológico, aproximar novamente a ciência da religião, valorizando o que uma 

destas tem e que pode ser usado em benefício do ser humano (TERRIN, 1998). 

 A doença já era bem conhecida no antigo Egito e “talvez este fato tenha 

relação com grande preocupação com a própria saúde. Isto, apesar das doenças 

nesta época serem consideradas invasão dos espíritos ou atuação das divindades, 

tentando mostrar seus poderes” (TERRIN, 1998, p. 162). 

 Esta atuação das divindades pode ser notada na concepção predominante à 

época de que as doenças são conseqüências de situações conflitativas diversas dos 

relacionamentos das pessoas. “A doença nada mais é do que o resultado da 

violação da ordem natural da vida em relação com as leis cósmicas, ditadas pelo sol, 

pelos astros, pela fertilidade do Nilo, pelas estações, assim como pelas chuvas. A 

desordem impera no homem doente” (TERRIN, 1998, p. 163). 

 Nesta época, a religião, a magia e a medicina se confundiam, sendo difícil 

estabelecer até onde ia uma e onde começava a outra. A doença, no Egito antigo, 



deveria ser estudada em relação ao órgão que estava doente. Era, portanto, 

localizada. E como era respeitada a crença de que cada órgão era presidido por um 

demônio, fica fácil entender que no tratamento do órgão doente haveria a 

necessidade de se combater o demônio que o habitava (TERRIN, 1998). 

 Em contraposição a esta concepção, “o mundo do Extremo Oriente 

considerava a doença como conseqüência de um desequilíbrio total de energias, de 

forças e contra forças, sendo, portanto, mais incisivo que o conceito egípcio” 

(TERRIN, 1998, p. 169). Portanto, a garantia da saúde estaria diretamente 

relacionada com a harmonia espiritual, energética e cósmica e tal equilíbrio 

garantiria o „bem estar‟, ou seja, a saúde como salvação e felicidade. 

 Na concepção hindu, “a doença física é sempre resultante de um 

desequilíbrio ocorrido entre homem e natureza, entre a pessoa e a sociedade, entre 

a visão pessoal e a visão espiritual universal. O cosmo é visto como a interação do 

atman (microcosmo) e o brahman (macrocosmo)” (TERRIN, 1998, p. 170). 

 Para o Ayuverda, tratado de medicina do hinduísmo e do budismo, toda a 

eficácia da cura vem de técnicas que expressam o espírito. Ou seja, “é a serenidade 

e a bem-aventurança do espírito que promove a cura. Uma destas técnicas é a 

meditação. Por esta técnica, a mente extrapola suas fronteiras e adquire um estado 

ilimitado de consciência” (TERRIN, 1998, p. 171). 

 No Oriente, segundo este mesmo autor, o combate à doença é feita por uma 

cadeia de eventos, iniciada pela técnica da meditação, que promove a consciência 

espiritual e a atuação desta promove a  libertação dos conflitos e o combate a 

desarmonia. 

 De acordo com a concepção do mundo oriental, não pode haver separação 

entre saúde e salvação, pois estão interligadas de tal forma que ao separarmos uma 

da outra, seria como dividir o homem pela metade, o que traria resultados 

definitivamente negativos.  

 Na concepção religiosa chinesa, temos o yin, que seria o princípio feminino, 

obscuro, úmido e frio, que se caracterizaria pela passividade e o yang, que seria o 

princípio masculino, resplandecente, dinâmico e quente, que se caracterizaria pela 

atividade. A acupuntura, por exemplo, se baseia nestes princípios para promover a 

cura das doenças. Ou seja, o foco para o alcance da cura, está mais voltado para a 

função do que para a anatomia das partes (TERRIN, 1998). 



 “No Tibete, a medicina seguiu os passos do budismo clássico Ou seja, o 

descontrole da mente é o grande responsável pelo surgimento das doenças, devido 

ser o corpo, nestas condições, um receptáculo de tendências e conflitos que estão 

na origem das patologias” (TERRIN, 1998, p. 176). Daí a importância do uso de 

técnicas que desenvolvam a consciência espiritual e o conseqüente combate de tais 

conflitos.  

 Na cultura tibetana, não ter controle absoluto sobre a mente, além de tornar a 

pessoa mais susceptível aos mais variados tipos de doenças, também é um 

evidente sinal de ignorância. 

 Até o limiar do Renascimento, a medicina apresentava-se num plano mais 

„holístico‟, ecológico e, até certo ponto, num plano religioso.  

 “Com o surgimento do Renascimento e a preponderância do positivismo, a 

filosofia religiosa e humanista cedeu lugar à prepotência dos tecnocratas da 

pesquisa científica que logo mostrou sua raiz anti-religiosa, já que defendiam um 

saber objetivo e indutivo” (TERRIN, 1998, p. 179). 

 “O cristianismo, ao seguir a cultura ocidental, acabou dando demasiado 

crédito às ciências físicas e médicas, advindo como conseqüência, uma concepção 

mecanicista e determinista da existência” (TERRIN, 1998, p. 180). Este fato, de certa 

forma, diferenciou o cristianismo de outras religiões e, ao mesmo tempo representou 

um grande desafio para esta doutrina. O fato é que a igreja, não obstante ter 

conseguido uma convivência sem grandes atritos com as ciências, necessita do 

desenvolvimento de novas terapias que possibilitem o atendimento das 

necessidades dos muitos enfermos de nossa civilização.  

 O conflito entre visão religiosa e visão científica nunca parou. O fato de a 

concepção religiosa ser considerada inobjetivável, faz com que a ciência 

desconsidere a importância terapêutica desta, embora, no passado, a cura esteve 

sempre relacionada a fatores, sobretudo, religiosos.  

 Fatos patentes de cura após fenômenos religiosos são interpretados pela 

ciência como resolução espontânea da doença, não se considerando a ação 

terapêutica atribuída à religião (TERRIN, 1998). 

 Rituais religiosos com finalidade terapêutica realizados pelo xamanismo, as 

medicinas ayuvérdica, tibetana e chinesa seriam simplesmente expressões de 

caráter „mágico-superticioso‟, ou seriam conhecimentos superiores, não alcançáveis 

ainda pela medicina ocidental? Neste aspecto, é bom lembrar que somente no 



mundo ocidental, a religião foi dispensada da tarefa de „cura‟ pela ciência. 

Notadamente em relação à religião cristã. 

 A física atômica, com sua abertura para todos os campos, se contrapõe à 

concepção positivista da medicina clássica e vem de encontro à concepção religiosa 

que interpreta o mundo a partir da alma e inteligência cósmica presente em cada 

partícula atômica. Cada movimento atômico, a energia aí liberada, nos remonta a 

conceitos filosóficos que nos levam a refletir sobre a concepção de mundo e a 

possibilidade da existência de espiritualidade intrínseca em cada ser. Tal fato 

possibilita, em conseqüência, a descoberta de conceitos novos envolvendo o 

processo da origem das doenças e dos mecanismos aventados para o método de 

cura.  

 Assim, a visão da medicina ocidental pode ser considerada ultrapassada, 

necessitando urgente de uma reformulação conceitual que contemple, à semelhança 

da teoria quântica, o desenvolvimento de uma teoria molecular igualmente aberta e 

quase espiritual do DNA (TERRIN, 1998).   

 Em conclusão, este autor assegura que as religiões devem reagir contra a 

concepção positivista que as relega a um confinamento num canto escuro, onde se 

limitariam ao atendimento dos fiéis com promessas que possibilitem consolo e uma 

esperança que não se concretiza nunca, já que a concretude é deste mundo. Critica 

a posição da religião cristã de reverência à medicina clássica, conclamando-a para 

que atenda ao mandamento do Senhor e confie menos na eficácia do positivismo 

sem fé, sem alma. Ou seja, evite pensar num corpo sem alma.  

 Rosa (2005) apresenta um resumo de como ocorreu a relação entre a saúde 

e a doença ao longo dos tempos. Apresentamos aqui, alguns aspectos.  

 Segundo esta autora, “os egípcios viam a doença como um mal e a saúde 

como um bem, as quais se opunham e se excluíam mutuamente, estando sempre 

em conflito com o corpo humano” (ROSA, 2005, p. 79). 

  Citando Del Vogo (1998), esta mesma autora menciona o conceito de saúde 

na cultura helênica, como sinônimo de belo, enquanto que para a medicina Greco-

romana, a doença seria conseqüência da desarmonia ética e estética.

 Contrastando com essas culturas, 

  
nos pensamentos semita, babilônicos e cristãos, encontramos a doença 
associada ao mal, estando o sofrimento sempre presente no núcleo da 
condição humana, com o discurso cristão lhe fornecendo um valor divino, 



ético, sagrado e sacrificial; encontra-se aqui presente um sentimento 
inconsciente de culpa (ROSA, 2005, p. 79). 

 
  A autora faz alusão à afirmativa de Sontag (2002, p. 79) segundo o qual, 

seriam projetados nas doenças sentimentos que teriam relação com o mal. Tais 

sentimentos serão responsáveis pelo fornecimento de sentido às doenças, 

possibilitando, inclusive, o uso destas como metáforas para o que a sociedade 

considera moralmente errado.  

 Ao citar Haufe (1973), encontramos que as práticas mágicas, registradas em 

livros de encantamento e papiros mágicos, mostram o sincretismo existente na 

época helenística tardia.  A magia antiga repousava em dois pilares, a crença nos 

demônios e a crença nas simpatias. A crença nos demônios aumentava à medida 

que diminuía o culto aos deuses antropomórficos; os demônios eram os mediadores 

entre os homens e os deuses. 

 A racionalização científica do discurso médico, ocorrida a partir do início do 

século XIX, implica na dessacralização do conceito de saúde, com a perda das 

funções ética e simbólica da doença: 

 
O sagrado deixa de habitar o saber médico com o enfoque na etiologia 
específica das doenças, do método experimental e da racionalização do 
método anátomo-clínico, que fundou o discurso médico com um saber sobre 
o corpo que tomou o cadáver como modelo e paradigma. O ser humano 
passa a ser tratado como máquina, um sistema de alavancas e polias 
(ROSA, 2005, p. 81). 

 

 Concluindo, a autora afirma que “saúde e cura têm merecido a atenção do ser 

em busca de autoconhecimento e constituem conceitos que ultrapassam a pobre 

visão reducionista e fragmentada trazida pela secularização” (ROSA, 2005, p. 83). 

  

2.3 RELIGIÃO E HIV/AIDS 

 

 Como vamos tratar da influência da religião em pacientes com HIV/Aids, 

vamos historiar um pouco sobre esta doença. 

 
Os primeiros relatos da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) ou 
em inglês, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) foram publicados 
em 1981, nos Estados Unidos, quando foram notificados aos Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) vários casos de pneumonia por 
Pneumocystis carinii (fungo cuja denominação foi recentemente mudada 
para Pneumocystis jirovecii) e de sarkoma de Kaposi em homossexuais 
masculinos previamente saudáveis (Rachid, 2008, p. 3). 

 



 Em 1983, foi identificado o vírus da imunodeficiência humana (HIV), 

pertencente à subfamília lentivírus dos retrovírus humanos. Este vírus, infecta 

células que apresentam a molécula CD4 em sua superfície, predominantemente 

linfócitos CD4 e Macrófagos, comprometendo severamente as defesas imunológicas 

do organismo humano. 

 Por seu caráter pandêmico e sua gravidade, a aids representa um dos 

maiores problemas de saúde pública da atualidade  (DST-AIDS - Ministério da 

Saúde). 

 No Brasil, desde a identificação do primeiro caso em 1980 até junho de 2008, 

foram identificados aproximadamente 506 mil casos da doença (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2008a). 

 Do total de notificações, cerca de 80% estão concentrados nas regiões 

Sudeste e Sul. Nesses estados, atualmente, observa-se um lento processo de 

estabilização desde 1998, acompanhado mais recentemente pelo Centro Oeste. As 

regiões Norte e Nordeste mantêm a tendência de crescimento do número de casos. 

Como resultado dessa dinâmica regional da epidemia, a taxa da incidência da aids 

no país mantém-se estabilizada, ainda que em patamares elevados. 

 No Brasil, a aids tem se configurado como epidemia concentrada. No início da 

década de 1980, a epidemia atingiu principalmente os usuários de drogas injetáveis, 

gays e outros homens que fazem sexo com homens, assim como os indivíduos que 

receberam transfusão de sangue e hemoderivados (DST-AIDS – Ministério da 

Saúde).  

 Já nos últimos anos da década de 1980 e início dos anos 1990, a epidemia 

assumiu outro perfil. A transmissão heterossexual passou a ser a principal via de 

transmissão do hiv, a qual vem apresentando maior tendência de crescimento em 

anos recentes, acompanhada de uma expressiva participação das mulheres na 

dinâmica da epidemia. Os últimos anos são marcados também pelo processo de 

interiorização e pauperização da epidemia. Passou dos estratos sociais de maior 

escolaridade para os menos escolarizados. 

 O país acumulou cerca de 205 mil mortes por aids até junho de 2007. Até 

meados da década de 1990, os coeficientes de mortalidade eram crescentes. Hoje, 

o índice se mantém estável em cerca de 11 mil óbitos anuais desde 1998. Após a 

introdução da política de acesso universal ao tratamento antirretroviral, a 

mortalidade caiu e a sobrevida aumentou (DST-AIDS – Ministério da Saúde). 



 Com a introdução de potentes esquemas antirretrovirais na prática clínica e o 

emprego rotineiro de profilaxias primárias para infecções oportunistas, houve grande 

queda da letalidade e da morbidade associadas à infecção pelo HIV (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2008b). 

 Apesar do avanço no tratamento convencional, existe também a busca por 

terapias alternativas, dentre elas, a busca da religião. E, infelizmente do ponto de 

vista médico, em algumas situações, a busca da cura através da religião passa a ser 

única, uma vez que o tratamento convencional é abandonado. 

 Fernanda Carvalho, em reportagem publicada pelo Correio da Bahia, 

apresenta uma pesquisa que mostra que a fé ajuda no tratamento dos portadores de 

Aids. Segundo a reportagem, “crença no poder de Deus aumenta disposição para 

enfrentar a doença” (CARVALHO, 2003). 

Nesta mesma reportagem, a autora informa que, 

 
O poder da fé ajuda no tratamento de portadores do vírus da Aids. Estudo 
realizado pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 
(USP) mostra como a conversão religiosa é vista como caminho de cura da 
doença que atinge no mundo 42 milhões de pessoas (CARVALHO, 2003). 

   

 Em um estudo sobre religiosidade e enfrentamento de pessoas vivendo com 

HIV/AIDS, Faria (2006) comenta que, 

 
não obstante a melhora das condições de saúde e da qualidade de vida de 
pessoas soropositivas em tratamento antirretroviral, dados indicam que a 
incidência de depressão é observada em mais de 50% dos pacientes HIV 
positivos, em algum momento da trajetória da doença (Ministério da Saúde, 
2000). Aspectos psicológicos positivos também têm sido associados com a 
soro positividade, como a vontade de viver, a percepção de sentido na vida, 
a redefinição de relações pessoais, a reavaliação da opinião sobre a morte, 
e a descoberta de novas relações com a natureza, com Deus e com 
poderes tidos como superiores (Dunba et al (1998) apud FARIA,  2006, p. 
157). 

 

 Ainda segundo esta autora, estudo realizado com adultos soropositivos norte-

americanos por Siegel e Schrimshaw (2002) investigou os benefícios percebidos na 

utilização do enfrentamento religioso. Foram observados uma série de benefícios 

por parte dos participantes, em função de suas crenças e práticas dessa natureza, 

destacando-se a sensação de força, poder e capacidade de controle. 

 Em pesquisa com 230 mulheres soropositivas, Simoni, Martone e Kerwin 

(2002), apud Faria (2006), verificaram que altos níveis de espiritualidade e 



enfrentamento religioso estavam positivamente correlacionados com a freqüência de 

suporte social recebida.  

 Em outro estudo com metodologia qualitativa, Barroso (1997) estudou adultos 

norte-americanos que viviam com HIV/Aids, obtendo bons resultados ao possibilitar 

que estes readquirissem hábitos de vida anteriores à doença e evitando que suas 

vidas estivessem focalizadas exclusivamente na Aids (FARIA, 2006). 

 Os estudos não trazem somente efeitos positivos do enfrentamento religioso 

no processo de combate a Aids. Jenkis (1995) apud Faria (2006) apresentou 

resultados que ressaltam controvérsias sobre as influências da religiosidade no lidar 

com a  Aids, em uma época em que ainda não tínhamos a eficácia do tratamento 

com antirretrovirais. Ao concluir este estudo, que contou com a participação de 422 

pessoas, observou-se que 42% destas delegavam à Deus, a resolução de seus 

problemas. É evidente que esta transferência de responsabilidade, caracteriza uma 

atitude passiva por parte do adoecido e, conseqüentemente, um maior risco à sua 

saúde (FARIA, 2006).   

 Em estudo brasileiro, Seidl, Zannon e Tróccoli investigaram os preditores da 

qualidade de vida em pessoas soropositivas, incluindo entre as variáveis 

antecedentes, modalidades de enfrentamento (SEIDL, 2005, apud FARIA, 2006). O 

resultado deste trabalho demonstrou que estratégias de enfrentamento focalizadas 

no problema e na busca de práticas religiosas, foram mais utilizadas, quando 

comparadas com estratégias focalizadas na emoção (esquiva e/ou negação, 

expressão de emoções negativas e culpabilização, entre outras). Este fato 

demonstra uma atitude mais ativa no enfrentamento do problema. 

 No entanto, apenas busca de práticas religiosas não foi significativa nos 

modelos que indicaram os preditores da qualidade de vida. Nessa perspectiva, 

torna-se relevante investigar melhor a influência da religiosidade nos modos de lidar 

com a soropositividade. 

 Apesar de Siegel e cols. (2001) apud Faria (2006), apontarem a religião como 

importante fonte de suporte e integração social, no estudo de Faria e Seidl (2006), 

os pacientes que participaram da pesquisa não pareceram estar usufruindo tanto 

dessa possível vantagem.  

 Quando indagados sobre como a religiosidade poderia ajudar a lidar com 

problemas de saúde, o item menos citado referiu-se à disponibilização do suporte 

social. Supõe-se que o medo do preconceito esteja dificultando a expressão sobre a 



condição de saúde, o que pode limitar a obtenção de apoio social de pessoas 

vinculadas ao grupo religioso.  

 Ë possível supor, também, que a manutenção do segredo sobre a 

enfermidade seja especificidade de pessoas infectadas pelo HIV, receosas do 

estigma, se revelado seu diagnóstico ao grupo social ao qual pertencem. O fato de 

ser uma doença sexualmente transmissível pode ser hipotetizado como um 

agravante do preconceito possível de ser encontrado em grupos religiosos, 

principalmente em congregações de origem católica ou evangélica. Essas duas 

religiões possuem em seus dogmas, muitas restrições à expressão da sexualidade 

fora do casamento e entre pessoas do mesmo sexo (FARIA, 2006). 

 Finalizando seu trabalho, assim se expressa esta autora: 

 
em suma, evidenciou-se a importância para o bem-estar subjetivo do 
paciente, da adoção de formas de lidar com a soropositividade voltadas 
para o manejo de estressores, em detrimento de outras modalidades de 
cunho paliativo ou de afastamento do estressor, caracterizadas por 
sentimentos de culpa, fuga ou esquiva (FARIA, 2006, p. 163).  

 
 Figueira (2003), em sua tese de doutorado, estudou as relações que se 

estabelecem entre AIDS e religião a partir dos campos sanitários e religioso. Discutiu 

a presença do fator religioso na vivência de portadores do HIV, freqüentadores de 

igrejas pentecostais e concluiu que, ao saber do diagnóstico, as pessoas buscam a 

religião, onde têm a oportunidade de ressignificar a doença no contexto do discurso 

religioso. 

 Souza (2006) realizou um trabalho com pacientes com HIV/aids, procurando 

identificar e descrever as perdas pelas quais passam tais pacientes. A autora afirma 

que, em casos de doenças crônicas como a aids, cercado de preconceitos, e ainda 

tida por muitos como sendo uma sentença de morte, o sentimento de perda por 

parte do doente pode comprometer sua vida pessoal, afetiva, social, espiritual e 

profissional. Na conclusão de seu trabalho, afirma que esta sensação de perda pode 

ser amenizada, e até mesmo eliminada, quando se prioriza a política de 

humanização, incluindo-se uma boa relação médico-paciente. 

 A professora Tânia Mara Vieira Sampaio, da Faculdade de Ciências da 

Religião/UNIMEP, critica a visão religiosa preconceituosa que “associa a doença a 

um castigo divino, e não como uma contingência da experiência humana” 

(SAMPAIO, 2002, p. 19). 

 O preconceito esteve sempre presente nas pessoas com Aids, 



 
a Aids, em seu princípio histórico, a partir de 1983, trouxe à luz um 
repertório de preconceitos e estigmatizações que estavam ou adormecidas 
na consciência de muitas pessoas ou silenciadas propositalmente por 
outras. A constatação do aparecimento do vírus fez emergir não apenas as 
questões de ordem da saúde, mas trouxe à tona questões de cunho moral e 
religioso que prontamente se organizaram em um discurso normativo 
culpalizador do corpo e suas relações (SAMPAIO, 2002, p. 21). 

 
 A concepção da doença como castigo pode ser observada nas palavras desta 

autora ao referir que, 

 
O imaginário social, povoado de compreensões quanto a determinadas 
doenças graves estarem relacionadas ao mal que advém sobre uma 
sociedade e intimamente relacionadas à culpa de suas “vítimas”, teve, no 
advento da Aids a oportunidade de substituir doenças como a lepra na 
Idade Média e a tuberculose no século XIX, pela Aids no final do século XX, 
todas marcadas por um conjunto simbólico negativo que de tempos em 
tempos reincidem nessa construção simbólica que associa doença e cura a 
processos de bem e mal, com contornos religiosos também (SAMPAIO, 
2002, p. 22). 

 
 Desde a Antiguidade, observamos este procura de se tentar explicar os 

estados de saúde e o aparecimento das doenças, como sendo conseqüência da 

atuação de fenômenos sobrenaturais ou como manifestação da vontade dos deuses. 

O dia-a-dia das pessoas se torna mais fácil de ser enfrentado quando se recorre às 

tradições religiosas (SAMPAIO, 2002). 

 “A profunda aproximação dos binômios saúde/doença e vida/morte com a 

vontade divina foi eixo da construção do imaginário social punitivo às pessoas 

portadoras de doenças graves” (SAMPAIO, 2002, p. 23). Isso ocorria com doenças 

como a „lepra‟, na Idade Média. “O combate não era à doença, mas à pessoa 

doente” (SAMPAIO, 2002, p. 23). A pessoa perdia sua identidade civil e religiosa. 

Era comum a participação de autoridades eclesiásticas e do poder público no 

isolamento ou mesmo na execução destas pessoas. Todas as pessoas „leprosas‟ 

eram perseguidas. 

 Utilizando as palavras da própria da Doutora Tânia, 

  
O que chama a atenção é que esse imaginário social coletivo presente no 
mundo medieval e europeu em relação à hanseníase atravessou a história, 
marcando o modo de se encarar outras doenças, como a já mencionada 
tuberculose, que foi “associada com comportamentos boêmios e 
desregrados, a artistas, escritores e poetas”, seguindo com seus reflexos 
nos dias atuais e irradiando-se para outras facetas da vida cotidiana 
(SAMPAIO, 2002, p. 23). 

 



 No Brasil, com forte influência da tradição judaico-cristã, prevaleceu a 

concepção medieval de que “a pureza e as impurezas do corpo manifestavam a 

bênção ou castigo de Deus” (SAMPAIO, 2002, p. 22). A concepção cristã que 

vinculava o pecado com a punição divina e a doença a um castigo desta divindade, 

influenciou fortemente o imaginário das pessoas, prevalecendo até os dias atuais o 

entendimento de que doença e pecado se articulam, assim como o perdão favorece 

a cura.  

 Este imaginário foi bem reconhecido com o aparecimento da Aids: 

 
A identificação da Aids nos anos 80 como doença extremamente grave e 
sem perspectivas de cura em curto prazo histórico encontrou morada nesse 
imaginário povoado pela crença de que as bênçãos e castigos das 
divindades repousam sobre a corporeidade humana na forma de saúde ou 
doenças. A correlação estabelecida entre o comportamento das pessoas e 
sua culpabilidade sobre o mal que acontece em seu corpo, parece ser uma 
necessidade humana de explicar seus impasses diante da morte 
(SAMPAIO, 2002, p. 23). 

  
 “Há que se constatar que a teologia, enquanto sistematização de um 

conhecimento sobre Deus e a experiência religiosa, está marcada por profundas 

questões de poder” (SAMPAIO, 2002, p. 23). Na Aids podemos perceber bem a 

manifestação desta tensão teológica, que culpa o corpo pelo aparecimento de suas 

doenças.  

 O livro de Jó, no Primeiro Testamento da Bíblia, ilustra bem esta discussão 

teológica:  

 
O personagem, Jó, ao ter seu corpo duramente atingido pela doença, vai 
afirmar que seu sofrimento é inocente e não tem do que se arrepender. Sua 
confissão de que a experiência humana é lugar das contradições – nas 
quais o corpo experimenta prazeres e dores como contingências de sua 
humanidade, socialmente construída – é também sua confissão em um 
Deus que o acompanha solidário, em seu sofrimento, mas não o 
sobrecarrega com culpas e castigos (SAMPAIO, 2002, p. 23-24). 

 

 O incrível nesta história de vida deste personagem bíblico é que ele jamais 

nega a existência de Deus, não obstante seu corpo estar totalmente tomado pelas 

feridas provocadas pela doença. Também é uma forma de contradizer a teologia 

oficial da época, que atribuía a ocorrência de um corpo doente ao castigo de Deus 

aplicado aos pecadores. Jó não se enquadrava nesta situação (SAMPAIO, 2002). 

 
Acontece que essa teologia não só justificava o sofrimento (pela doença, 
pela pobreza, pela marginalização social), mas legitimava a prosperidade 
dos injustos e violentos que acumulavam bens e poder à custa da opressão 



desses grupos sociais. A condição de cura/salvação desse corpo passava 
pela obrigatoriedade dos ritos de purificação sob o controle sacerdotal e 
implicava pagar pelos sacrifícios necessários no templo (espaço econômico 
e religioso dominado pelas famílias sacerdotais) (SAMPAIO, 2002, p. 24). 

 
 Essa teologia do sofrimento inocente possibilita o diálogo atual, por parte das 

igrejas, com as pessoas soropositivas. 

  
Não há mais como seguirmos afirmando teologias abstratas como “a morte 
é da vontade de Deus”, sem nos depararmos com números absurdos de 
mortalidade infantil causada pela fome, ou de mortes por desabamentos, 
entre várias outras situações que recaem sobre as pessoas empobrecidas 
de nossa sociedade. Não há também como não ouvir o clamor exigente dos 
corpos como o de Jó, o qual faz uma contra-teologia ao tirar o véu que 
encobre poderes que não deixam a vida viver, ainda com seus limites, em 
condições de dignidade (Sampaio, 2002, p. 27). 

 
 Contextualizando com a problemática da Aids, esta autora afirma que as 

teologias que condenam os comportamentos assumidos pelas pessoas 

soropositivas, “comprometem a percepção da realidade da doença ainda 

incontrolável e a propagação do HIV no cotidiano das pessoas” (SAMPAIO, 2002, p. 

27).  

 Na mesma direção, completa: 

 
Há muitos corpos „inocentes‟, se quisermos considerá-los ainda nessa 
nefasta concepção teológica (refiro-me às pessoas hemofílicas, às mulheres 
casadas que acreditam que sua relação é de fidelidade conjugal, às 
crianças nascidas dessas relações, às pessoas acidentadas nos serviços de 
atendimento à saúde, sem falar nos demais que precisam de outros 
referenciais de análise e não os moralistas disponíveis). Isso porque essa 
teologia apresenta um Deus muito injusto, egoísta e sádico (SAMPAIO, 
2002, p. 27). 

  
 Afirmamos ser esta uma anti-teologia, que aponta a morte de Deus, como 

bem nos disse Nietzsche. “Essa teologia serve aos poderes dominantes que visam 

seus próprios interesses e formulam discursos normativos que aprisionam o 

cotidiano das pessoas em rituais ora profanos, ora sagrados, de celebração da 

morte” (SAMPAIO, 2002, p. 27). 

 Espera-se que as igrejas adotem a teologia da gratuidade no atendimento às 

pessoas portadoras do HIV e Aids e evitem a teologia retributiva, que tanto tem 

discriminado este grupo social.  

 
Busca-se uma concepção de Deus comprometido com a Vida e com a 
companhia constante no cotidiano humano marcado por contradições e 
limitações. A imagem punitiva e retributiva do transcendente não permitem 
uma ação, de fato, solidária para com as pessoas. O enfrentamento dessa 



questão deve fundar-se na perspectiva de um Deus identificado com a vida, 
e vida digna para todas as pessoas. Essa máxima da tradição judaico-
cristão precisa ser afirmada afim de que a negação de imagens de Deus 
condenatórias seja possível (SAMPAIO, 2002, p. 27). 

  
 Seria importante que esta postura que associa o estado de saúde de uma 

pessoa com concepções religiosas fosse totalmente eliminada, pois entendemos ser 

esta a única forma de avançarmos nos processos que possibilitariam a obtenção de 

dignidade nas relações humanas e sociais, reivindicadas e tão esperadas pelas 

pessoas que convivem com o HIV 

 As lógicas de exclusão e sacrifício, projetadas pelo sistema de mercado atual, 

que se fortalece com a morte das pessoas que foram vítimas desta lógica sistêmica, 

consistem na representação moderna da teologia da retribuição com seus ritos 

sacrificais, que balizaram a análise do imaginário social da doença e da concepção 

de controle da sexualidade no âmbito religioso. 

 Não há como dissociar o discurso religioso presente na articulação dos 

pronunciamentos econômicos do que ocorre no mundo com a vida, ou melhor, com 

a morte que assola muitos grupos sociais. A economia de mercado do mundo 

moderno está diretamente conectada com o discurso religioso. E esta relação 

próxima, influencia a vida das pessoas, e porque não dizer, também influencia a 

morte destas (SAMPAIO, 2002). 

 A política financeira imposta pelos mercados globais impede que um número 

grande de países desenvolva ações de saúde pública necessárias ao controle de 

uma epidemia, como a Aids. Para nossa felicidade, esta doença hoje é controlável 

no Brasil, graças a política adotada pelas autoridades públicas que garantem o 

acesso gratuito ao tratamento. Aqui, portanto, é possível conviver com a doença, 

enquanto que para aqueles, a situação das pessoas que convivem com o HIV é bem 

mais complicada.  

 Não podemos transportar para a maioria dos países, o que se conseguiu no 

Brasil com a política de tratamento da Aids, pois, infelizmente, não é o que acontece 

de uma maneira geral, em termos de saúde pública (SAMPAIO, 2002).  

 Em sua conclusão, a professora Tânia afirma que, 

 
um debate entre religião e Aids precisa comprometer-se em desmascarar 
essa religião moderna marcada por uma lógica perversa que justifica a 
miséria/morte de muitos em nome de uma eficácia do sistema de mercado, 
que terá posteriormente uma tal condição de desenvolvimento que resultará 



em acúmulo de riquezas capaz de propiciar a solidariedade do mercado 
com as pessoas enfraquecidas (SAMPAIO, 2002, p. 33). 

 
 Neste capítulo, procuramos apresentar a manifestação de vários autores que 

estudam a influência de fatores ou condições que fazem com que as pessoas se 

sintam bem, tanto no aspecto preventivo, quanto em situações de doenças graves, 

como aids, câncer e outras. 

 Este sentir-se bem pode ser conseguido por intermédio de secreção de 

determinadas substâncias que provocam melhorias na afetividade, mas também por 

ação psíquica direta, sem que haja a identificação de um mediador químico, mas 

apenas com uma ação física. 

 A história da relação entre a religião e a saúde nos mostra o quanto estes 

dois temas estiveram sempre juntos, muitas vezes, não só antigamente, mas 

também nos tempos modernos, chegando a se confundirem. Nos textos 

apresentados, observamos, no caso do Brasil, o quanto foi forte a influência da 

religião católica por intermédio dos jesuítas, por mais de três séculos, desde o 

descobrimento, cumprindo o papel de agentes de cura e verdadeiros médicos 

populares. E esta influência da religião persiste ainda nos dias de hoje, como nas 

práticas espiritualistas, observadas nos rituais de umbanda, por exemplo. Tal fato 

ocorre, justamente, porque a medicina moderna não consegue atender plenamente 

as necessidades de todos os fiéis. 

 No subtítulo religião e aids, percebemos o poder da fé religiosa no 

enfrentamento da infecção pelo hiv/aids, tanto do ponto de vista das ciências 

médicas quanto daqueles que se dedicam ao estudo da teologia, filosofia, 

antropologia ou sociologia. Percebemos a influência do imaginário religioso que, à 

semelhança do que ocorreu com outras doenças no passado, como hanseníase e 

tuberculose, também com o aparecimento da Aids, teve a oportunidade de se 

manifestar em toda a sua plenitude, com fortes conseqüências para as pessoas que 

convivem com o HIV. 

 

 

 

 

 

 



3 CAPÍTULO II DOENÇA E RELIGIÃO – DESVENDANDO O IMAGINÁRIO DA 

PESSOA 

 

 

 Inicialmente, abordaremos o elemento essencial que compõe o fenômeno 

religioso: o sagrado. 

 A concepção cristã, como uma concepção teísta, tem como elemento 

marcante, a compreensão clara da divindade. A fé representa uma certeza que se 

manifesta através de elementos claros, o que a diferencia do sentimento simples. O 

conhecimento do transcendente é obtido pela fé, através de noções ou „avisos‟ 

(OTTO, 1985).  

 Quanto mais evoluída é uma religião, mais ela utiliza noções e 

conhecimentos. O cristianismo usa noções, sendo este um dos motivos para que 

esta seja considerada uma religião superior.  

 Outro aspecto importante é saber se há prevalência de elementos não-

racionais sobrepujando os elementos racionais, para se caracterizar uma religião. A 

religião não se completa em anunciados racionais. Os místicos, a ortodoxia e a 

teologia não conseguiram manter o elemento não-racional e, portanto a experiência 

religiosa não se manteve viva.  Daí terem concebido uma idéia de Deus puramente 

racional (OTTO, 1985). 

 O elemento sagrado ou numinoso refere-se ao que habita exclusivamente o 

mundo religioso. Trata-se de componente essencial em todas as religiões.  

 O sagrado representa o que de mais ético, de bom e de mais alta moral 

exista, pois sem ele não teríamos religião. Nas religiões semíticas, o sagrado ou 

santo seria um sentimento original com o a máxima saturação de ética possível.   

 O ser humano apresenta um sentimento de realidade que o faz se sentir 

criatura perante algo maior, que chamamos de numinoso. Tal sentimento 

depreciativo deve-se ao fato de que, na consciência das pessoas, alguma coisa real 

e objetivamente existe que nos faz respeitá-la e ser dependente dela (OTTO, 1985). 

 Como poderíamos perceber o elemento sagrado? Só uma expressão 

apresenta-se capaz de experimentar a coisa: é o sentimento do mysterium 

tremendum, daquilo que nos arrepia e nos faz tremer. Este mistério, seria algo 

absolutamente positivo. E esta realidade positiva manifesta-se exclusivamente nos 

sentimentos.  



 Um dos elementos do tremendo é o tremor místico - o tremor, em si, quer 

dizer simplesmente, medo, sentimento natural bem conhecido. Seria o terror, na sua 

forma mais brutal, tendo sua origem como sentimento de alguma coisa de sinistro e 

surgiu como uma estranha novidade na alma da humanidade primitiva, precedendo 

todo o desenvolvimento histórico da religião. Daí surgiram os demônios e os deuses 

e tudo o mais que a percepção mitológica ou a imaginação produz para expressar 

esse sentimento (OTTO, 1985). 

 O sentimento de temor que aparece em situações de sinistros, nos leva a 

manifestarmos uma reação física descomunal. Podemos dizer „sinto calafrio‟ ou „o 

meu sangue gelou‟. Ou seja, o sentimento do numinoso, em seus graus superiores, 

é muito diferente do simples terror demoníaco. 

 Outro elemento do tremendo é a magestas ou a superioridade absoluta do 

poder. Este elemento do tremendo conserva uma ressonância leve e última do 

numinoso e acrescenta à inacessibilidade, outros elementos, como, poder, força, 

preponderância absoluta (OTTO, 1985)  

 No misticismo o elemento da inacessibilidade desaparece, enquanto a 

magestas pode continuar vivo. A magestas do numinoso, este super poder absoluto, 

é que nos possibilita o sentimento de ser criatura. Em nossa intimidade, ele 

representa o sentimento de nossa própria insignificância, da sensação de não 

sermos nada mais do que cinzas, em contraste com o com o poder que nós 

apresentamos externamente.  

 A matéria bruta da humildade religiosa tem origem neste sentimento 

numinoso. Seria a orgé ou a energia do numinoso.  

 Todas as expressões simbólicas da vida, da paixão, da sensibilidade, da 

bondade, da força, do movimento, da excitação, da atividade e da impulsão vêm 

deste elemento. Ele está presente, de forma idêntica, tanto na idéia do Deus vivo, 

como nas diversas formas de demonismo (OTTO, 1985). Mistério ou mirum, num 

sentido religioso, seria aquilo que nos surpreende, que tem a capacidade de ser 

diferente, que é estranho e ao   mesmo tempo atraente. Foge ao senso comum, pois 

está fora daquilo que compreendemos como coisas habituais e compreensíveis. 

Surpreende-nos tanto que chega a nos paralisar (OTTO, 1985). 

 Este elemento do numinoso, que denominamos de mistério, sofre 

transformações internas no processo de desenvolvimento das religiões históricas, 

que reforçam seu caráter de mirum, elevando-se  potencialmente, colocando-se em 



destaque. O sagrado (numinoso) adquire a característica de um mistério fascinante. 

Este mistério apresenta uma harmonia de contraste entre o horror indescritível e o 

esplendor insigne.  

 O sentimento de sublime tem sido responsável pelo despertar do sentimento 

numinoso. Embora a noção de sublime não esteja muito clara, ele apresenta em 

comum com o numinoso, esta sensação de ter alguma coisa misteriosa (OTTO, 

1985). 

 O sentimento religioso, surgido mais tarde, foi responsável pelo despertar e a 

liberação do sublime, que surgiu como manifestação da faculdade da razão e das 

profundezas do espírito. 

 A associação estabelecida entre o sagrado e o sublime não representa 

apenas uma simples concomitância de sentimento. É muito mais que isto. Esta 

relação íntima que aproxima bem estes dois sentimentos em todas as religiões 

superiores nos faz concluir que o sublime é, também, um verdadeiro esquema do 

sagrado (OTTO, 1985). 

 Na visão de Eliade, “a primeira definição que se pode dar ao sagrado é que 

ele se opõe ao profano” (ELIADE, 2001, p. 17). 

  As manifestações do sagrado incomodam muito o homem ocidental, que não 

entende a postura que certos seres humanos apresentam ao transferirem para 

objetos inanimados, importância divina. Assim, “a pedra sagrada, a árvore sagrada 

não são adoradas como pedra ou como árvore, mas justamente porque são 

hierofanias, porque „revelam‟ algo que já não é nem pedra, nem árvore, mas o 

sagrado, o ganz andere” (ELIADE, 2001, p. 18).  

 Independente de seu tempo, o homem sempre referenciou o sagrado, seja 

nas sociedades primitivas ou nas pré-modernas. Para ele “o sagrado equivale ao 

poder e, em última análise, à realidade por excelência. O sagrado está saturado de 

ser” (ELIADE, 2001, p. 18). 

  A necessidade de se aproximar do sagrado é uma característica essencial do 

homem religioso, daí Eliade (2001) nos apresentar tal necessidade como um desejo 

de ser, de se sentir incluído, participativo e ao mesmo tempo, impregnar-se deste 

poder.  

 “Os modos de ser sagrado e profano dependem das diferentes posições que 

o homem conquistou no Cosmos” (ELIADE, 2001, p. 20).  



 A oposição ao sagrado, que seria o profano, não existiria em sua forma 

isolada, assim, 

 
é preciso acrescentar que tal existência profana jamais se encontra no 
estado puro. Seja qual for o grau de dessacralização do mundo a que tenha 
chegado o homem que optou por uma vida profana não consegue abolir 
completamente o comportamento religioso (ELIADE, 2001, p. 27). 
.  

 O espaço sagrado é atribuído de tanto significado que no seu interior, o 

mundo profano é transcendido. 

 A importância do espaço sagrado é tanta que “todo espaço sagrado implica 

uma hierofania, uma irrupção do sagrado, que tem como resultado destacar um 

território do meio cósmico que o envolve e o torna qualitativamente diferente” 

(ELIADE, 2001, p. 30). 

  O sagrado apresenta esta característica de realidade, de poder, de eficiência 

e de capacidade de produtividade permanente. 

 A importância do espaço sagrado para o homem religioso pode ser bem 

entendida nas palavras de Eliade: “É importante compreender que a cosmização dos 

territórios desconhecidos é sempre uma consagração: organizando um espaço, 

reitera-se a obra exemplar dos deuses” (ELIADE, 2001, p. 35).  

 Viver o mais perto possível do Centro do Mundo é o desejo de todos. Este 

desejo se reflete na própria estrutura da habitação, que revela um simbolismo 

cósmico. “Toda morada situa-se perto do axis mundi, pois o homem religioso só 

pode viver implantado na realidade absoluta” (ELIADE, 2001, p. 52).  

O simbolismo do Templo é apresentado como um lugar santificado: 

   
O judaísmo herdou essa concepção paleoriental do Templo como a cópia 
de um arquétipo celeste. É graças ao Templo que o Mundo é ressantificado 
na sua totalidade. Seja qual for seu grau de impureza, o Mundo é 
continuamente purificado pela santidade dos santuários (ELIADE, 2001, p 
55-56). 
  

 Ao compararmos o espaço habitado por um homem não religioso com o 

espaço sagrado do homem religioso, notamos que existe uma diferença muito 

grande entre estes espaços. “O Mundo deixa-se perceber como Mundo, como 

cosmos à medida que se revela como mundo sagrado” (ELIADE, 2001, p. 59). 

 Para os entrevistados, a concepção de divindade que aparece é a de um 

deus que oferece a oportunidade da pessoa se redimir: “Deus vem falando comigo”  



(1o 48a, feminino, divorciada); “A gente ouve os avisos de Deus”  (1º 48a, feminino, 

divorciada). 

 Na visão de um médico americano que há trinta anos trata de pacientes 

vítimas de câncer, embora a esperança não cura, ela tem o poder de dar ânimo ao 

paciente para que ele enfrente com mais determinação a doença e lute pela sua 

melhora. A esperança teria a capacidade de encorajá-lo para superar a insegurança 

e o medo que ocorrem durante o processo difícil que é o enfrentamento do 

tratamento (GROOPMAN, 2004).  

Em um dos entrevistados, este sentimento de esperança fica evidente, traduzido 

como fé e confiança: “Ajuda, porque tendo fé, a gente tem confiança” (3º 50a, 

masculino, solteiro). 

 A fé representa uma certeza que se manifesta através de elementos claros, o 

que a diferencia do sentimento simples. O conhecimento do transcendente é obtido 

pela fé, através de nocões ou „avisos‟ (OTTO, 1985). De acordo com a pesquisa, a 

ajuda obtida por Deus simplesmente se manifesta, sem necessidade de 

objetividades: 

 
Eu acredito que quando você vai a Deus, então eu tenho o doutor, o dono 
da vida morando dentro de mim e Ele é perfeitamente capaz de não apenas 
de me curar, mas Ele hoje é capaz de me sustentar, de me dar saúde, de 
me dar todas as, de suprir todas as minhas necessidades (5º 46a, 
masculino, casado). 
 

 O desejo e a angústia experimentados pelo homem religioso são assim 

expressados: 

 
Cada homem religioso  situa-se ao mesmo tempo no Centro do Mundo e na 
origem mesma da realidade absoluta, muito perto da „abertura‟ que lhe 
assegura a comunicação com os deuses. A profunda nostalgia do homem 
religioso é habitar um „mundo divino‟, ter uma casa semelhante à „casa dos 
deuses‟, tal qual foi representada mais tarde nos templos e santuários. Essa 
nostalgia religiosa exprime o desejo de viver num Cosmos puro e santo, tal 
como era no começo, quando saiu das mãos do Criador (ELIADE, 2001, p. 
60-61). 
 

 Como vivos, o sagrado é o elemento imprescindível em todas as religiões. 

Mas e religião, o que seria? 

 Geertz define religião como, 

 
um sistema de símbolos que atuam para estabelecer poderosas, 
penetrantes e duradouras disposições e motivações nos homens através da 
formulação de conceitos de uma ordem de existência geral e vestindo essas 



concepções com tal aura de fatualidade que as disposições e motivações 
parecem singularmente realistas (GEERTZ, 1989, p. 67). 

 
 Apesar de não fazer parte do questionário, o Cristianismo foi a única religião 

manifestada claramente pelos entrevistados: Eu creio que Deus, em Cristo Jesus, 

Ele é capaz, Ele é perfeitamente capaz de cura, de uma cura divina (5º 46a, 

masculino, casado);  

 O cristianismo como esperança de cura também foi claramente manifestado 

por outra entrevistada: 

 
Eu não acredito, eu vou dizer, na cura, mas eu vou, vou, na grande melhora 
na quase cura. Porque eu acredito muito no milagre, embora eu acredite 
que Jesus, que Deus, é capaz de tudo. Mas eu acredito na, numa boa 
melhora de vida, e, por intermédio da fé em Deus, na quase cura. Na cura 
total ainda não acredito (7º 52a, feminino, casada). 
 

 Tais manifestações de religiosidade estão em consonância com as palavras 

de Geertz (1989), ou seja, a crença manifestada consegue justificar a ocorrência dos 

fatos, inclusive, a manifestação da doença.  Como menciona este autor, somente no 

domínio do sobrenatural se consegue a fuga de tais dificuldades.  

 O papel fundamental das religiões seria preparar o ser humano para que 

possa enfrentar os grandes dilemas que envolvem a vida, pois ao nos levar ao 

transcendente, encontramos o suporte necessário para o enfrentamento da 

problemática mundana. Este transporte para o transcendente é conseguido através 

dos símbolos e dos ritos religiosos, que nos dão a garantia cósmica de compreensão 

do mundo, e, ao compreendê-lo, nossos sentimentos e emoções adquirem maior 

perfeição e a vida é vivida com maior intensidade e menos sofrimento (GEERTZ, 

1989). 

  
 Vários estudos demonstram que a atuação do sistema imunológico contra 

agentes infecciosos, como bactérias, vírus, fungos e protozoários, bem como 

doenças graves como o câncer melhoram substancialmente quando temos 

esperança. Ou seja, a atitude mental de ter esperança determina efeitos profundos 

sobre o nosso organismo (SOUZA, 2008). 

 É possível observar estes aspectos nas pessoas entrevistadas: 

  
Eu acredito que foi uma predestinação. Eu nunca fui tão saudável, na minha 
vida, quanto eu estou sendo agora. Eu acho que deve ser uma coisa divina 
(8º 57a, feminino, casada); Ajuda tanto que o meu sistema imunológico está 
praticamente inexistente e eu não tenho doença oportunista (1º4 8a; 
feminino; divorciada). 



 
 Tais manifestações também estão de acordo com o apresentado por Faria 

(2006), que menciona um estudo realizado com adultos soropositivos norte-

americanos por Siegel e Schrimshaw (2002) que investigou os benefícios percebidos 

na utilização do enfrentamento religioso. Foi observada uma série de benefícios por 

parte dos participantes, em função de suas crenças e práticas dessa natureza, 

destacando-se o a sensação de força, poder e capacidade de controle.  

 Esses aspectos sugerem mecanismos potenciais de como a religiosidade 

pode afetar a adaptação psicológica em contextos de ameaça ou danos à saúde. 

 Como antropólogo, Geertz assim se refere ao papel importante que tem a 

religião para a sociedade: 

 
a importância da religião está na capacidade de servir, tanto para um 
indivíduo como para um grupo, de um lado, como fonte de concepções 
gerais, e do outro, das disposições „mentais‟ enraizadas, mas nem por isso, 
menos distinta. A partir dessas funções culturais é que fluiriam as funções 
sociais e psicológicas (GEERTZ, 1989, p. 90). 
  

 Já Berger, considerando religião como produtora de sentido, faz alusão ao 

sagrado e a conceitua como sendo, 

    
um componente primordial do campo simbólico-cultural de um grupo ou 
sociedade que, do ponto de vista de suas significações, remete, de uma 
forma explícita a uma realidade extraordinária e meta-social: o sagrado, o 
transcendente, o numinoso. Esta realidade meta-social pode ser 
personalizada (deuses) ou não (entidades supranaturais não 
antropomórficas) (BERGER, 1985, apud LEMOS, 2007, P.19). 
 

 A importância do ritual é tanta, que é nesta atividade que o homo religiosus se 

convence da veracidade dos conceitos religiosos e da validade de sua prática. Não 

existe mais separação entre mundo comum e mundo simbólico, pois constituem um 

único mundo. 

 Toda sociedade representa uma maneira de construção do mundo. A religião 

ocupa um lugar destacado nesse empreendimento (BERGER, 1985). 

 Procuraremos, a partir de Berger, apresentar algumas considerações sobre a 

relação existente entre a religião e a construção humana do mundo. Por ser produto 

do homem, a sociedade é um fenômeno dialético. 

 O processo dialético fundamental da sociedade consiste em três momentos, 

ou passos, que são: a exteriorização, a objetivação e a interiorização. A sociedade 

independe do homem, pois existia antes que o indivíduo nascesse, e continuará a 



existir após a sua morte. Só se compreenderá a sociedade em termos adequados à 

sua realidade empírica se este seu caráter for devidamente reconhecido (BERGER, 

1985).  

 Como biologicamente, o homem encontra-se privado de um mundo do 

homem, este cria, por intermédio da cultura, um mundo humano. Neste mundo 

humanizado, o homem especializa os seus impulsos e provê-se a si mesmo de 

estabilidade. Este é o processo de construção do mundo. 

 A cultura consiste na totalidade dos produtos do homem. O homem produz 

instrumentos de toda espécie imaginável, e por meio deles modifica o seu ambiente 

físico e verga a natureza à sua vontade. O homem produz também a linguagem e, 

sobre esse fundamento e por meio dele, um imponente edifício de símbolos que 

permeiam todos os aspectos de sua vida (BERGER, 1985). 

 Neste processo de construção do mundo, a atividade que o homem será 

sempre um empreendimento coletivo. O indivíduo é socializado para ser uma 

determinada pessoa e habitar um determinado mundo. Pode-se acrescentar que a 

pessoa se ajusta ao mundo, ao dialogar com as outras pessoas, ou seja, a sua 

identificação com o mundo permanece real para ele enquanto ele continua este 

diálogo. A elaboração do conceito de mundo é construída na consciência do 

indivíduo pela conversação deste com os que, para ele, são expressivos (como os 

pais, os mestres, os amigos).  

 O mundo social constitui um nomos, tanto objetiva como subjetivamente. A 

linguagem nomiza, impondo diferenciação e estrutura no fluxo ininterrupto da 

experiência. O ato nominante original é dizer que um item é isto e, portanto, não 

aquilo. Sobre o fundamento da linguagem, e por meio dela, é construído o edifício 

cognitivo e normativo que passa por “conhecimento” numa sociedade (BERGER, 

1985). 

 A aceitação por parte da sociedade do nomos como expressão da verdade, 

possibilita uma síntese de seu sentido com os que são considerados os sentidos 

fundamentais inerentes ao universo. Nomos e cosmos aparecem como co-

extensivos.  

 Quando o nomos aparece como expressão óbvia da „natureza das coisas‟, 

entendido cosmologicamente ou antropologicamente, adquire uma firmeza, que 

deriva de fontes mais poderosas do que os esforços históricos dos seres humanos. 



A religião, ao enunciar tais conceitos, é responsável pela “cosmoficação sagrada” 

(BERGER, 1985). 

 Como vemos, a religião teve uma participação muito estratégica no processo 

da construção do mundo.  

 A religião representa o ponto máximo da auto-exteriorização do homem pela 

infusão, dos seus próprios sentidos sobre a realidade.  

 O mundo, o universo, passam a ter significado para o homem, graças a 

religião, pois é ela que supõe que a ordem humana é projetada na totalidade do ser. 

Ou por outra, a religião é a ousada tentativa de conceber o universo inteiro como 

humanamente significativo (BERGER, 1985). 

 A fraternidade e a solidariedade pregadas pelo próprio Jesus aparecem, de 

forma muito forte, em uma entrevistada, que se expõe à doença como forma de 

melhor ajudar o cônjuge: 

 
Eu acreditava que se eu tivesse essa doença, nós dois juntos lutaríamos um 
pelo outro (18º 40a, feminino, casada); Poderia ter evitado, mas não fiz 
porque eu acreditava se ele e eu tivéssemos o mesmo problema, um 
ajudaria o outro, um lutaria pelo outro (18º 40a, feminino, casada). 

 
 Tais manifestações também estão de acordo com Elias, ou seja, “o eco dos 

sentimentos entre duas ou mais pessoas, desempenha um papel central na 

atribuição de significado e sentido de realização para uma vida humana – afeição 

recíproca, por assim dizer, até o fim” (ELIAS, 2001, p. 99). 

 Para Berger (1985), existe uma precariedade nos mundos socialmente 

construídos. Amparados pela atividade humana, são eles constantemente 

ameaçados pelos fatos humanos do egoísmo e da estupidez. A socialização procura 

garantir um consenso perdurável no tocante aos traços mais importantes do mundo 

social.  

 O processo de legitimação é o mais importante dos processos responsáveis 

pela estabilidade da ordem social.  

  As legitimações existem como definições disponíveis da realidade, 

objetivamente válidas. A religião foi historicamente o instrumento mais amplo e 

efetivo de legitimação (BERGER, 1985).  

 A religião legitima de modo tão eficaz porque relaciona com a realidade 

suprema as precárias construções da realidade erguidas pelas sociedades 



empíricas. A religião legitima as instituições infundindo-lhes um status ontológico de 

validade suprema, isto é, situando-as num quadro de referência sagrado e cósmico.  

 Tanto os atos religiosos como as legitimações religiosas, rituais e mitológicas, 

dromena (as coisas que precisam ser feitas) e legoumena (as coisas que precisam 

ser ditas), servem juntos para “relembrar” os significados tradicionais encarnados na 

cultura e suas instituições mais importantes. “A religião tem grande papel na 

manutenção da realidade daquele mundo socialmente construído, no qual os 

homens existem nas suas vidas cotidianas” (BERGER, 2001, p. 53).  

 “A religião tem a capacidade de manter a realidade socialmente definida, 

legitimando as situações marginais em termos de uma realidade sagrada de âmbito 

universal, ou seja, atribuindo significados sagrados às atividades do mundo comum” 

(BERGER, 2001, p. 57). 

 A sociologia da religião tem mostrado a estreita relação existente entre a 

religião e a solidariedade social. Todos os grupos sociais, independente de suas 

legitimações, têm se mantidos solidários em situações em que imperam o caos.  

 Perante as situações de caos, reafirma-se a sagrada ordem do cosmos, do 

ponto de vista da religião. Os fenômenos anômicos presentes naquela sociedade, 

nesta situação de conflito, devem ser imediatamente superados e explicados de 

acordo com conceitos nômicos (BERGER, 2001).   

 A vida do indivíduo na sociedade é afetada diretamente pela ação da 

teodicéia. “Não é a felicidade que a teodicéia proporciona antes de tudo, mas 

significado. Nas situações de intenso sofrimento, a necessidade de significado é tão 

forte quanto a necessidade de felicidade, ou talvez maior” (BERGER, 2001, p. 70).  

 “Poderíamos simplificar em relação a atuação das teodicéias, afirmando que 

elas tanto fornecem aos pobres um significado para a sua pobreza, como 

proporcionam aos ricos, um significado para a sua riqueza” ( BERGER, 2001, p. 71).  

 O problema da teodicéia aparece mais nitidamente no monoteísmo radical e 

ético, Istoé, na órbita da religião bíblica.  

 Os mundos que o homem constrói são frágeis e estão permanentemente 

ameaçados pelas forças do caos e, finalmente, pela realidade inevitável da morte. 

Há necessidade de que a anomia, o caos e a morte possam ser integrados no 

nomos da vida humana, para que esse nomos possa prevalecer nas exigências da 

sociedade e do indivíduo.  A teodicéia é uma tentativa de se fazer um pacto com a 

morte (BERGER, 2001). 



 Independente do destino de uma determinada religião, temos a convicção que 

essa tentativa de buscar a nomia pelo teodicéia persistirá, pelo menos enquanto os 

homens morrerem e tiverem que compreender esse fato. 

 O homem tem uma necessidade biológica de exteriorizar-se. Esta 

exteriorização ocorre de forma coletiva, na atividade em comum e assim produzem 

um mundo humano. “A estrutura social do mundo, ganha para eles o status de 

realidade objetiva. A socialização possibilita a interiorização de novos conceitos, 

tornando-se parte constituinte da consciência subjetiva do indivíduo socializado” 

(BERGER, 2001, p. 93).   

 Em sua conclusão, Berger refere que desconhece força mais poderosa do 

que a religião, na defesa contra a anomia ao longo da história humana. Esta força de 

nominação se torna tão poderosa justamente porque também tem sido uma 

poderosa, talvez a mais poderosa, força de alienação.  

 A desumanização do mundo a partir do momento que a alienação se torna 

legitimada aumenta-se muito a independência desses poderes, tanto no nomos 

coletivo quanto na consciência individual (BERGER, 2001). 

 “A força da religião é tão grande historicamente, que ela pode tanto ser 

responsável pela sustentação, quanto pela desestabilização do mundo. Neste 

aspecto, a religião pode ser não só alienante como também, desalienante” 

(BERGER, 2001, p. 112).   

 O desejo fundamental do homem de que a realidade como um todo posso ter 

um lugar significativo para ele, se torna a grande contradição da alienação religiosa 

no processo de desumanização do mundo, socioculturalmente falando (BERGER, 

2001). 

 Já é aceito, por parte dos cientistas, que a saúde possa se beneficiar pelas 

práticas espirituais. A dúvida que tem incomodado a comunidade científica é saber o 

que se passa na intimidade do organismo quando as pessoas praticam atividades 

religiosas, como orar, ler textos sagrados e quais seriam os mecanismos utilizados 

pelo organismo para se defender das doenças (CÔRTES, 2005).  

 O que se sabe, segundo esta jornalista, é que ocorrem alterações importantes 

no cérebro destas pessoas, em tais situações. Os estudos, embora não conclusivos, 

apontam que a fé promove alterações na bioquímica do cérebro. Assim campos 

específicos do sistema nervoso relacionados com a percepção, à imunidade e às 



emoções são alteráveis por meio das crenças e significados atribuídos aos fatos, 

entre outros fatores. 

  Assim, de acordo com o psicólogo e clínico João Figueiró, do Centro 

Multidisciplinar da Dor do hospital das Clínicas (HCSP), um indivíduo religioso tem 

condições de atribuir significados elevados ao seu sofrimento físico e sofrer menos 

do que uma pessoa atéia ou agnóstica. Em dois dos entrevistados pudemos conferir 

esta força manifestada pela religiosidade: 

 
Se você é uma pessoa fraterna, amiga, que procura só o bem dos outros, 
não tem como você receber um castigo divino e sim, uma ajuda (17º 66a, 
masculino, solteiro); Tenho fé em Deus (13

o
 69a, feminino, viúva). 

Explicação divina (13º 69a, feminino, viúva); Explicação divina (14º 57a, 
masculino, casado). 
 

 Para outros, a doença seria uma forma de Deus atribuir-lhes uma missão: 

 
Deus ainda tem uma missão para mim (1º 48ª, feminino, divorciada); Talvez 
eu esteja pronta, mas as pessoas que me cercam ainda precisam do meu 
testemunho para poder acreditar na misericórdia de Deus (1º 48ª, feminino, 
divorciada). 
 

 Nesta mesma linha, Lemos afirma: 

  
uns precisam mais que outros da religião, ou de determinados tipos de 
religião, como fornecedora de sentido. Para ela, o fenômeno religioso 
aparece no campo de significações e linguagens de uma coletividade 
quando esta se vê frente a frente com o problema do limite, ou seja, quando 
a população se defronta com a grande contradição vital: garantir a 
reprodução da vida nesta terra e além dela (LEMOS, 2007, p. 12). 
  

 A importância da religião no fornecimento de elementos que facilitam a vida é 

também apresentada por esta autora: 

 
As pessoas encontram na religião, elementos que fornecem justificativas 
para existir, enquanto seres humanos. Consegue manter a vida em 
sociedade, porque além dela oferecer a possibilidade de que os indivíduos 
vivam muito bem e por muitos anos, quando a concretização dessa oferta 
se torna impossível, a religião abre ainda a possibilidade de que essa 
promessa se realize em outro tempo, no tempo futuro (LEMOS, 2007, p. 
14). 
 

 As transformações tecnológicas, econômicas e sociais, ocorridas no mundo, 

que guardam relação com o nascimento e o desenvolvimento das cidades, bem 

como com os progressos da divisão do trabalho e à aparição da separação do 

trabalho intelectual e do trabalho material, constituem a condição comum de dois 

processos que só podem manifestar-se no domínio de uma relação de não 

dependência e de reforço recíproco, qual seja, a formação de um campo religioso 



relativamente autônomo e o desenvolvimento de uma necessidade de „moralização‟ 

e de „sistematização‟ das crenças e práticas religiosas (BOURDIEU, 1974).  

 Com a aparição e o desenvolvimento das grandes cidades, surgem também 

as grandes religiões universais. Ou seja, a ruptura entre a cidade e o campo marca 

uma ruptura fundamental na história da religião. 

 A constituição de instâncias, devidamente organizadas, para a produção, à 

reprodução e à difusão dos bens religiosos, bem como uma organização mais 

profissional destas instâncias, tornando-as estruturas mais diferenciadas e mais 

complexas, ou seja, buscando autonomia do campo religioso, foram acompanhadas 

por um processo de sistematização e de moralização das práticas e das 

representações religiosas. Tais moralização e sistematização envolveram desde o 

mito, como sistema objetivamente sistemático, à ideologia religiosa, como sistema 

expressamente sistematizado. Envolveram também, do tabu e da contaminação 

mágica ao pecado ou do mana, do numinoso e do Deus primitivo, arbitrário e 

imprevisível, ao Deus justo e bom, guardião e protetor da ordem da natureza e da 

sociedade (BOURDIEU, 1974). 

 A racionalização da religião levou a formação do corpo de sacerdotes que 

atende ao princípio de legitimidade de uma teologia erigida em dogma, cuja validade 

e perpetuação ele garante.  

 O trabalho de exegese imposto pelo corpo de sacerdotes é feito pelo 

confronto ou pelo conflito de tradições mítico-rituais diferentes. Tais tradições são 

conflitadas no mesmo espaço urbano e estes profissionais conferem a ritos ou mitos 

tornados obscuros, um sentido mais ajustado às normas éticas à visão do mundo 

dos destinatários de seu discurso, bem como a seus valores e a seus interesses 

próprios de grupo letrado (BOURDIEU, 1974) 

 Em seu discurso, o corpo de sacerdotes tende a substituir a sistematicidade 

objetiva das mitologias pela coerência intencional das teologias, e até por filosofias. 

Desta forma, transforma a analogia sincrética, fundamento do pensamento mágico-

mítico, em analogia racional e consciente de seus princípios, e até mesmo em 

silogismo.   

 É fácil entender porque a maioria dos autores associa grupos sociais menos 

favorecidos economicamente e divididos em classes, com a prática da magia. Isto 

ocorre porque o grau o desenvolvimento do aparelho religioso apresenta relação 

direta com o grau de sistematização e de moralização da religião, enquanto que os 



progressos da divisão do trabalho guardam relação com a urbanização (BOURDIEU, 

1974).   

 Como toda prática ou crença dominada é rotulada como profanadora já que 

apresenta uma ameaça ao monopólio da gestão do sagrado e, portanto, representa 

uma ameaça à legitimidade dos detentores deste monopólio.  

 A magia, segundo Durkheim, na fala de Bourdieu, apresenta uma espécie de 

prazer profissional ao desprezar as coisas santas, já que em seus ritos ela se 

manifesta ao contrário do que ocorre nas cerimônias religiosas (BOURDIEU, 1974).  

 Ainda, segundo Bourdieu, o fato das diferentes instâncias religiosas, 

institucionais ou individuais, ocuparem posição na estrutura da distribuição do capital 

de autoridade propriamente religiosa, elas podem adquirir o monopólio dos bens de 

salvação com muito mais facilidade, uma vez que possuem o capital religioso. Desta 

forma, praticam o exercício legítimo do poder religioso, enquanto poder de modificar 

em bases duradouras as representações e as práticas dos leigos, com muita 

facilidade. Este poder lhes possibilita inculcar nos leigos, um habitus religioso, 

princípio gerador de todos os pensamentos, percepções e ações, segundo as 

normas de uma representação religiosa do mundo natural e transcendente. Assim, 

conseguem impor seus fundamentos, ajustados aos princípios de uma visão política 

do mundo social (BOURDIEU, 1974).  

 Com respeito à fé religiosa, 

  
muitas vezes encontram-se crentes que, mesmo tendo dúvidas sobre a 
eficácia especial que o dogma atribui a cada rito considerado 
separadamente, continuam, no entanto, a praticar o culto. Não estão certos 
de que o pormenor das observâncias prescritas seja racionalmente 
justificável; mas sentem que lhes seria impossível abandoná-las sem cair 
em uma confusão moral diante da qual recuam (DURKHEIM, 1989, p. 431). 
 

 Os verdadeiros valores das práticas religiosas são expressos de maneira 

categórica por Durkheim, em resposta àqueles que manifestam críticas racionalistas 

simplistas: 

  
É por essa razão que as críticas fáceis a que, por vezes, um racionalismo 
simplista submeteu as prescrições rituais em geral deixam o fiel indiferente: 
é que a verdadeira justificação para as práticas religiosas não estão nos fins 
aparentes que buscam, mas na ação invisível que exercem sobre as 
consciências, na maneira como elas tocam o nosso nível menta 
(DURKHEIM, 1989, p. 431). 
 

 A forma como o sacerdote manifesta sua pregação, está baseada 

exclusivamente na busca de compreensões percebidas por intermédio da fé, 



 
Da mesma maneira, quando pregadores buscam convencer, ligam muito 
menos em estabelecer diretamente e através de provas metódicas a 
verdade de uma proposição particular ou a utilidade desta ou daquela 
observância, do que em despertar ou redespertar o sentimento de 
reconforto moral que a celebração regular do culto proporciona. Criam, 
assim, uma predisposição para a crença que excede às provas, que leva à 
inteligência a passar por sobre a insuficiência das razões lógicas, e a faz ir, 
como por si mesma, ao encontro das proposições que se quer fazê-la 
aceitar (DURKHEIM, 1989, p. 431).  
 

 A definição e a importância da fé podem ser observadas em: “Esse 

preconceito favorável, esse impulso para acreditar é precisamente o que constitui a 

fé; é a fé que institui a autoridade dos ritos junto ao crente, qualquer que seja, cristão 

ou australiano. Ele sabe que é a fé que salva”. (DURKHEIM, 1989, p. 431). 

  

 A fé não é compreendida adequadamente pela ciência, por um aspecto 

simples: “É porque a fé tem essa origem que ela é, em certo sentido, „impermeável a 

experiência‟” (DURKHEIM, 1989, p. 432).    

 Alguns autores apresentam a doença se associando ao mal: 

  
nos pensamentos semita, babilônicos e cristãos, encontramos a doença 
associada ao mal, estando o sofrimento sempre presente no núcleo da 
condição humana, com o discurso cristão lhe fornecendo um valor divino, 
ético, sagrado e sacrificial. O que evidencia um sentimento inconsciente de 
culpa (ROSA, 2005, p. 79). 
 

 Alguns dos entrevistados apresentaram esta característica: “Arroubos da 

juventude” (1º 48a, feminino divorciada); “Aventuras no mundo do sexo” (20º 64a, 

masculino, casado); “Abuso nas farras” (5º 46a, masculino, casado). 

 Para Lemos, “a manifestação da doença seria o estabelecimento do caos, da 

desordem, possessão demoníaca, do pecado. A busca da cura seria evidenciada 

por imposição de mãos em diferentes rituais de cura, exorcismos, benzeduras” 

(LEMOS, 2007, p. 15). 

  Alguns entrevistados atribuem o aparecimento da doença a um castigo divino: 

 
A gente vê no início do mundo tanto coisa ruim que tinha e agora, com o 
passar do tempo, vêm outras coisas (17º 66a, masculino, solteiro); Antes 
podia dizer que era coisa divina, agora vem é pela mão do homem mesmo, 
pela ganância (17º 66a, masculino, solteiro). 
 

 No início da era cristã, “o próprio Jesus faz menção à importância da cura 

total, englobando corpo, mente e espírito” (SAVIOLI, 2006, p. 19). Este autor 

também enfatizava o poder interior que o ser humano tem em afetar sua saúde. “Era 



dada grande importância à oração como tendo o poder de cura, seja o pecado o 

causador ou não da doença” (SAVIOLI, 2006, p. 19). Boa parte das respostas 

apresenta conotação francamente cristã, o que reforça as palavras deste autor. 

 Alain Touraine (apud Bauman, 1998) a respeito das “utilidades” da religião, 

menciona três tipos:  

 Pode favorecer a dependência e a subordinação da vida diária a uma conduta 

de vida tanto natural como sobrenatural. Entretanto em qualquer uma destas, 

se manifestará como invariável e invulnerável;  

 O fato de ser filiado a uma seita, fortalece o grupo social, no sentido de 

estabilizar os muros das divisões sociais, e com isto, contribui para preservar 

uma estrutura social marcada pela baixa mobilidade e Mantendo intacto os 

fatores de estratificação;  

 Controle total sobre o destino do ser humano, tanto da vida como da morte.  

 Com o progresso da medicina moderna, morte se tornou mais explicável, na 

medida em que se conseguiu definir melhor, as causa que levam o indivíduo a 

morrer. Deixou de se conformar com a casualidade e passou a considerar a morte 

de forma “lógica‟ e „racional‟. A morte já não seria um capricho do destino. 

 A partir do momento em que a morte passou a ser uma ocorrência natural, 

desapareceu o mistério que sempre a envolveu e passou a ser, até certo ponto, 

administrável. Com isto, deixou de fornecer terreno nas ruminações escatológicas 

(BAUMAM, 1998).  

 A vida antes da morte passou a apresentar mais incertezas que a própria 

morte. Os excessos da vida moderna, a incerteza das realizações e a fragilidade dos 

laços humanos dificultam os esclarecimentos dos mistérios e o esclarecimento das 

ansiedades que tais mistérios promovem. 

 O homem moderno se amedronta muito mais com a insegurança centralizada 

na individualidade de cada um, em sua construção interminável e em sua luta 

permanente de se reconstruir. Esta preocupação com as coisas da vida comum e do 

corpo deixam pouco espaço e tempo para as inquietações que resultam da 

insegurança ontológica (BAUMAN, 1998).  

 É nesta vida, caracterizada pela insegurança pessoal da existência, que a 

incerteza está entrincheirada, golpeia mais e precisa ser resolvida. Contrariamente à 

insegurança, a incerteza reunida na identidade não necessita nem das benesses do 

paraíso, nem da vara do inferno para promover perturbações. 



 As religiões são todas sempre verdadeiras à sua maneira, não existindo 

religiões falsas. Há uma correspondência entre certas condições da existência 

humana e as religiões. Todas elas são igualmente religiões, assim como todos os 

seres vivos são igualmente vivos, dos mais humildes seres conhecidos até  o 

homem (DURKHEIM, 1989). 

 Independente de ser a religião moderna ou primitiva, todas são importantes. 

Apesar de apresentarem conceitos mais estruturados, melhor sistematizados e 

menos sensações e imagens, as religiões modernas não são superiores às 

primitivas. Todas elas correspondem a uma cosmologia e ao mesmo tempo faça 

uma reflexão sobre o sagrado. Ambas são dependentes das mesmas causas, 

apresentam o mesmo papel e se referem às mesmas necessidades. 

 Em seu livro, Durkheim, (1989), conclui ser a religião algo eminentemente 

social. As manifestações religiosas apresentam feições de grupos de pessoas que 

traduzem realidades coletivas; os ritos são formas de agir que só se manifestam no 

interior de grupos coordenados e são responsáveis pela formação, manutenção ou 

revisão dos estados mentais desses grupos. 

 Sobre a interferência do empirismo, seu erro foi não reconhecer que no 

diagnóstico causal dos problemas que acometem o homem, está também presente 

uma construção erudita do pensamento especulativo e produto de generalização 

mais ou menos metódica (DURKHEIM, 1989) 

 A religião seria “qualquer sistema de pensamento e ação seguido por um 

grupo capaz de conferir ao indivíduo uma linha de orientação e um objeto de 

devoção” (FROMM, apud LEMOS, 2005, p. 33).  

 Nesta mesma seqüência de pensamento, Esteves, assinala que, 

 
em todas as religiões, ao longo da história, mesmo que seja menos evidente 
ou ausente a figura da divindade, encontra-se um núcleo mítico-teológico ou 
filosófico. Este núcleo é destinado a dar conta do significado da vida e situá-
lo em relação a fenômenos mais ou menos centrais, como o sofrimento e a 
morte (ESTEVES apud LEMOS, 2005, p. 33). 

 
 A manifestação da doença seria o estabelecimento do caos, da desordem, 

possessão demoníaca, do pecado. A busca da cura seria evidenciada “por 

imposição de mãos em diferentes rituais de cura, exorcismos, benzeduras” (LEMOS, 

2007, p. 15). 

 “Se o homem não tivesse necessidade da „salvação‟, as religiões não teriam 

muito sentido. Entretanto, as religiões têm perdido sua importância na resolução dos 



problemas físicos e psicológicos em que está mergulhado o homem. A religião 

cristã, principalmente, tem sofrido mais com esta inoperância neste campo” 

(TERRIN, 1998, p. 149). 

 O homem contemporâneo apresenta-se doente, tanto do corpo, como 

espiritualmente. Ele tem consciência desta situação, sofre por isto e implora para ser 

„curado‟.  

 Por outro lado, ao ser solicitada para que exerça esta cura, a religião, com a 

sua promessa de „salvação‟,  Contudo, nesse contexto em que a religião é chamada 

a mostrar sua terapêutica, é interessante reconhecer como ela pode ter uma 

antecipação significativa desta salvação no momento em que se torna „saúde‟ e 

„cura‟ (TERRIN, 1998).  

 Neste sentido, tem que combater a fácil promessa de um outro céu, sempre 

do futuro, que não consegue evitar que vivamos a angústia proporcionada pela 

doença.  

 Não tem sentido para o homem, viver resignado com a constatação de que 

hoje as religiões só servem para consolar (TERRIN, 1998).  

 No passado, esta situação era diferente, pois todas as religiões atribuíam a si 

uma verdadeira função „terapêutica‟ e „saneadora‟, diferentemente da função 

moderna, onde pregam somente uma salvação futura.  

 Terrin faz algumas indagações:  

Se as religiões no passado possuíam esta dupla função de cuidar do 
espírito e também do corpo, por que não podem fazer isto atualmente? Será 
que as curas que aconteciam após a mensagem religiosa eram um puro 
fenômeno de ultrapassagem das religiões e das crenças para um campo de 
competência não específico com alguns pequenos resultados na falta de 
outros meios e de outros conhecimentos? Ou tratava-se da realização de 
uma fé vivida mais intensamente, com um espírito mais oniabrangente, no 
qual fé e saúde conseguiam interagir de modo mais radical? Como resolver 
esta questão? (TERRIN, 1998, p. 151). 
 

 O que se sabe é que essa função não era apenas fruto de fantasia nem 

desmentida pelos fatos.  

 Será que o ato da fé não era talvez uma realidade viva, que poderia 

„transportar montanhas‟?  E será que a religião não teria o poder de promover 

milagres de cura das doenças do corpo, por intervenção do espírito que a ativava? 

(TERRIN, 1998). 

 “Quando realizamos uma pesquisa histórica, percebemos que a saúde 

sempre foi uma preocupação própria das religiões. Na história comparada das 



religiões não se encontra em nenhum canto da terra um mundo religioso que não 

tenha também uma „função terapêutica‟” (TERRIN, 1998, p. 151).  

 “O que percebemos é que não é possível desatrelar a saúde física daquela 

espiritual. Da mesma forma como também não é possível trabalhar para a salvação 

da alma sem ao mesmo tempo empenhar-se na saúde total da pessoa do fiel” 

(TERRIN, 1998, p. 151).  

 “A religião cristã, que logo reconheceu o „progresso tecnológico‟, transferiu 

muito cedo a função terapêutica, anteriormente a ela atribuída, para a medicina 

moderna. Ficando assim, exclusivamente com a missão de evangelizar” (TERRIN, 

1998, p. 152). 

 “Em conseqüência disto, surgiu um dilema: As doenças seriam apenas fatos 

fisiológicos, patologias do organismo, ou manifestações de algo mais complexo que 

vem a faltar? A doença não seria o resultado de uma desarmonia global do sujeito 

humano, que envolve toda a pessoa humana?” (TERRIN, 1998, p. 152). 

 Em dois dos entrevistados, percebemos essa influência da religião sobre a 

condução da vida: “Deus me deu mais esta chance, através desta doença, me 

resgatando das profundezas da morte” (1º 48ª, feminino, divorciada); “Deus permite 

que aconteçam algumas coisas na vida da gente para que a gente quebre um 

pouquinho do orgulho da gente” (10º 59a, masculino, casado). 

 A esperança da salvação influencia na mudança de conduta humana, ou seja, 

a pessoa busca a santificação, purificação, uma busca de espiritualidade, que 

funciona como um „renascimento‟ (WEBER, 2004).  

 Ainda na busca desta salvação, através da purificação, observamos em 

algumas das falas dos entrevistados:  

 
Eu acredito que há intervenção divina porque, me colocando nesta situação, 
Deus quis me dar uma sacudida e falar: „ou! Presta atenção, que existe 
gente do seu lado e existe um Ser maior acima de você, que sou Eu (16º 
38a, feminino, solteira); Então por eu acreditar que eu poderia sim superar, 
pela ajuda de Deus e com fé N‟Ele eu poderia assim, vencer esse obstáculo 
(18º 40a, feminino, casada). 
 

 Na concepção atual da questão „doença/cura‟ existem muitos problemas a 

serem resolvidos (TERRIN, 1998): 

 O entendimento do corpo como máquina; 

 A postura da religião de pensar na salvação do espírito e não na cura das 

doenças do corpo; 



  A separação nítida entre ciência e religião, com comprovação „científica‟ de 

que têm papéis distintos, sendo que a tarefa da medicina e da ciência médica 

é cuidar do corpo e outra é a tarefa da religião num contexto dito „evoluído‟ 

de conhecimentos técnicos e científicos. 

 Embora todos percebam que o „conhecimento científico‟ esclareceu 

compreensões equivocadas sobre a vida nos parecem apressada a delegação de 

toda tarefa terapêutica dos males que acometem o corpo, para o saber biomédico 

que se impôs no Ocidente (TERRIN, 1998). 

 Os termos saúde e salvação tiveram a mesma origem e representavam a 

mesma coisa até se separarem mais tarde.  

 O termo „salvação‟ apresenta vários significados em línguas clássicas: 

„Integridade da existência‟; „Totalidade de situações positivas‟, „Não tocadas pelo 

mal, pela doença, pelo sofrimento, pela desordem‟ (TERRIN, 1998).  

 È interessante registrar como para um número considerável de entrevistados, 

a manifestação da doença seria uma espécie de oportunidade oferecida por Deus 

para que o fiel evolua espiritualmente: E hoje, se eu estou aqui, é pelo amor de Deus 

(1º 48ª, feminino, divorciada); Acredito que é a vontade de Deus (10º 59a, 

masculino, casado); Ele permitiu que viesse essa doença pra me resgatar pra vida 

(1º 48a; feminino; divorciada).  

 Na concepção de Weber, as diferentes nuanças de Deus e do pecado 

encontram-se numa conexão muito íntima com a busca de „salvação‟, que varia 

dependendo das circunstâncias „de que‟ e „para que‟ se deseja ser salvo. Com isto, 

percebe-se que nem toda ética religiosa racional é uma ética de salvação (WEBER, 

2004). 

 Algumas manifestações deixam claro esta conexão: Ele permite que a gente 

adoeça para a gente melhorar alguma coisa (10º 59a, masculino, casado); Para a 

gente tirar um pouquinho do orgulho da gente (10º 59a, masculino, casado). 

 A expectativa de ser salvo implica em mudanças de comportamento por parte 

do pretenso salvado. A pessoa procura vivenciar mais os considerados aspectos 

relevantes da vida. Adquire uma conduta centrada na religião, buscando fins 

positivos para o modo de condução de sua vida. (WEBER, 2004).  

 Ficou bem demonstrada na manifestação dos entrevistados, tal mudança de 

comportamento na busca da salvação apresentada no texto de Weber: “A doença 

veio para me resgatar” (1º 48ª, feminino, divorciada); “A vida que eu levava, ou eu ia 



estar morta e morta prá Deus ou Ele me dava mais uma chance” (1º 48ª, feminino, 

divorciada). 

 Ainda acompanhando o pensamento de Weber (2004), a influência de uma 

religião sobre a condução da vida e especialmente as condições que antecederam 

este renascimento são muito variáveis na dependência do caminho escolhido para 

se conseguir a salvação e de que tipo de salvação se pretende alcançar. 

 Não se pode separar a salvação do mundo concreto em que se vive. Não se 

trata de algo que se encontre em um espaço físico específico. Começa aqui e agora 

com o sentimento de se sentir bem, desfrutando de uma sensação de plenitude ou 

de integridade (TERRIN, 1998).  

 A Organização Mundial de Saúde define saúde como „estado de completo 

bem-estar físico, espiritual e social‟. As religiões têm o compromisso de „salvar‟ o 

homem em sua totalidade física, psicológica e espiritual.  

 Na história das religiões o termo terapia significa „assistência‟, „cuidar‟, „estar 

próximo‟, ou seja, um cuidar do outro, que se aproxima do termo diakonia, utilizado 

pela religião cristã (TERRIN, 1998). 

 “Se a saúde e a salvação são correlatas no lado do bem, também a 

contrapartida do mal, dos demônios e da doença se compara aos monstros 

originários e com os espíritos maus, com a possessão demoníaca e com o pecado” 

(TERRIN, 1998, p. 156).  

 Na história das religiões, se atribui aos grandes monstros das religiões serem 

catalisadores dos males, sendo estes os responsáveis tanto pelo mal metafísico 

como pelas doenças, pela desordem cósmica e pelo caos. Também seriam 

responsáveis pela mentira ética e moral (TERRIN, 1998).  

 Terrin também nos fala que na Mesopotâmia, a doença era causada por uma 

série de situações negativas. O ato de se pecar estaria ligado à possessão 

demoníaca, trazendo, como conseqüência inevitável, a doença, o sofrimento e até a 

morte. 

 Outro fator responsável pelo aparecimento das doenças era a ira dos deuses. 

Aqui também encontramos o pecado como sendo responsável por provocar a fúria 

dos deuses. Portanto, os deuses, da mesma maneira como podem contribuir com a 

cura, também podem provocar a doença, quando irados (TERRIN, 1998).  

  



 A religião pode encontrar-se no antagonismo reativo, assim como, ao mesmo 

tempo, pode também estar na supervalorização reafirmadora (DERRIDA, 2000).

  

 Este antagonismo, representado pelo saber e a fé, a tecnociência („capitalista‟ 

e fiduciária) e a crença, o crédito, a fiabilidade, o ato de fé esteve sempre presente 

no cerne da aliança de sua oposição. Daí surge a aporia, ou a falta de uma 

definição, de um caminho a seguir, da salvação.  

 Apesar de crermos que sabemos o que significa a palavra religião, não temos 

a certeza de que compreendemos sua linguagem e, se tentamos compreender o 

sentido dessa palavra, talvez seja com o objetivo de nos interrogarmos a respeito 

dela (DERRIDA, 2000).   

 O corpo histórico de toda paixão religiosa é formado pela língua e pela nação. 

 Para estudarmos a religião, o idioma mais adequado, seria o romano, pois é, 

principalmente nesta língua, que a história da religião é contada. 

 Sobre a fenomenologia da religião, Derrida (2000) continua suas 

observações, afirmando que é difícil separar os conceitos de fenomenologia da 

religião, religião como fenomenologia, enigma do Oriente, do Levante e do 

Mediterrâneo.  

 Embora a linguagem indo-européia não possuísse um termo comum para 

definir conceitos como Benveniste, „a própria religião, o culto, nem o padre, 

tampouco os deuses pessoais‟, ela conseguia afluir em relação ao conceito de „deus 

(theós), cujo „sentido próprio‟ é „luminoso‟ e „celeste‟ (DERRIDA, 2000). 

 A relação da fé com a religião às vezes é mal compreendida. A fé nem 

sempre foi nem sempre será identificável com a religião, tampouco com a teologia. O 

sagrado, o santo, não necessariamente são termos religiosos, se quisermos analisar 

no sentido estrito do termo.   

 As revelações contidas no Testamento e no Alcorão não conseguem se 

separar de uma historicidade da própria revelação. Este é um elemento que 

diferencia estas religiões das demais experiências de „fé‟, do „santo‟, do „indene‟, e 

do „salvo‟, do „sagrado‟, do „divino‟ e de outras estruturas religiosas (DERRIDA, 

2000).  

 Citando Kant, Derrida (2000) informa que no entender deste só existem duas 

famílias de religião: 



 Aquela onde predomina o mero culto, que procura os favorecimentos de 

Deus, não é tão ativa, limitando-se a ensinar a oração e o desejo. O homem 

não tem de se tornar melhor, ainda que seja pela remissão dos pecados;  

 A religião moral, que orienta o fiel no sentido de manter a boa conduta da 

vida, se apossa do saber e comanda o fazer, dissociando-o do sabe. 

Preceitua que o fiel deve tornar-se melhor, utilizando o axioma de que não 

seja essencial saber o que Deus faz ou fez para a sua salvação, mas sim o 

que o próprio fiel deverá fazer para poder receber esta ajuda. Este modo de 

proceder é o que Kant define como uma „fé que reflete‟.  

 A fé que reflete se diferencia da fé dogmática por não depender 

essencialmente de qualquer revelação histórica, ou seja, estar de acordo com a 

racionalidade da razão pura prática. Ela conduz a boa vontade para além do saber. 

Desse modo, opõe-se à fé dogmática (DERRIDA, 2000). 

 Também encontramos em Lotufo Neto (2008), citando as conclusões de 

Ellison e Smith (1991), que ao utilizarem a „Escala de Bem Estar Espiritual‟,          

verificaram que bem estar espiritual também contribuiu positivamente para o 

desenvolvimento da auto-estima, confiança, capacidade de elogiar, solicitar ajuda e 

ter esperança. A ausência do bem estar espiritual favoreceu o aparecimento de 

estresse, aumentou a propensão à agressividade, o paciente apresentou maior 

facilidade no desenvolvimento de conflitos e maior capacidade de esquiva. 

 Este fato pode ser verificado em pelo menos duas das respostas dos 

entrevistados: 

 
Fazendo a vontade Dele, eu acredito assim que eu vou ter uma vida mais 
tranqüila, mais amena, menos assim, perigosa (17º 66a, masculino, 
solteiro). A partir do momento que você tem um pensamento positivo, todo o 
universo conspira a seu favor, teoricamente (9º 34a, masculino, solteiro). 
 

 Algumas manifestações dos entrevistados apresentam características mistas 

de fé e de ausência desta: “Eu acredito que qualquer tipo de fé ajuda o ser humano 

a ter mais esperança. Mas eu não acredito que uma fé específica ajuda não. Mas eu 

sou ateu, eu não acredito em Deus” (15º 25a, masculino, solteiro). 

 Em alguns dos entrevistados, no entanto, é clara a manifestação de não 

acreditarem que um deus ou uma fé específica tenham alguma influência em seu 

estado de saúde atual. Alguns relacionam com descuido, relaxo ou não prevenção: 

 



Arroubos da juventude (1º 48ª, feminino, divorciada); Sexo sem prevenção 
(2º 43ª, masculino, solteiro); Abuso nas farras (5º 46a, masculino, casado); 
Excessos cometidos na juventude (5º 46a, masculino, casado); Descuido 
que você tem na sua vida (9º 34a masculino, solteiro). 
 

 A racionalização científica do discurso médico, ocorrida a partir do início do 

século XIX, implica na dessacralização do conceito de saúde, com a perda das 

funções ética e simbólica da doença: 

 
O sagrado deixa de habitar o saber médico com o enfoque na etiologia 
específica das doenças, do método experimental e da racionalização do 
método anátomo-clínico, que fundou o discurso médico com um saber sobre 
o corpo que tomou o cadáver como modelo e paradigma. O ser humano 
passa a ser tratado como máquina, um sistema de alavancas e polias 
(ROSA, 2005, P. 81). 
 

 Tais manifestações corroboram para que percebamos os efeitos da 

secularização. 

 Por trás das chamadas novas „guerras religiosas‟ talvez exista algo diferente 

do que se imagina, outros interesses, bem maiores do que os que conhecemos 

como religião. A matança de pessoas ocorre de uma forma frenética, mata-se ou se 

mata mutuamente, invocando-se objetos declarados, mencionando diretamente a 

indenidade (DERRIDA, 2000).  

 Na definição precisa de uma guerra de religião, teríamos que ter segurança 

para definir o religioso. Teríamos que identificar os elementos que compõem o 

religioso. Esta não é uma tarefa fácil, pois tal identificação pode ficar muito 

complicada, por exemplo, quando se manifesta a pulsão do indene, do que 

permanece alérgico à contaminação, salvo por si mesmo, de uma forma auto-

imunizada.  

 Seria necessário estabelecer a diferenciação entre as características básicas 

do religioso como tal e as que servem de fundamento, por exemplo, as que levam 

em consideração os conceitos da ética, do jurídico, do político ou do econômico 

(DERRIDA, 2000).  

 Hoje, o termo „religião‟ é utilizado para coisas que são estranhas ao que 

sempre foi nomeado e reconhecido por essa palavra em sua história. 

  A mesma observação poderia se feita para tantas outras palavras, em 

relação a todo o „vocabulário religioso‟, a começar por „culto‟, „fé‟, „crença‟, „sagrado‟, 

„santo‟, „salvo‟, „indene‟. Entretanto, por contágio de difícil controle, a semântica do 



termo „religião‟ poderá permanecer confusa ou dúbia nesse processo aparentemente 

sem limites bem definidos (DERRIDA, 2000).   

 Com a secularização, saber passou a ser a tentação, mas em um sentido um 

pouco mais singular do que se possa imaginar, referindo-se habitualmente (pelo 

menos, habitualmente) ao Maligno ou a algum pecado original.  

 Esta tentação de saber, a tentação do saber, significa crer saber não só o que 

se sabe (o que não seria grave demais), mas também o conceito do que seja o 

saber. O mais interessante é reconhecer que este saber se desvinculou 

estruturalmente, do crer ou da fé – do fiduciário ou da fiabilidade (DERRIDA, 2000).

 Assim como nos profissionais de saúde, também nos pacientes percebemos 

os efeitos desta racionalização na etiologia das doenças, como as expressões a 

seguir: 

   
Falta de prevenção de algumas coisas (9º 34a, masculino, solteiro); 
Praticamente ele veio a partir de um descuido pessoal (9º 34a, masculino, 
solteiro); Descuido (11

o
 26ª, masculino, solteiro), (19

o
 21a, masculino, 

solteiro) e (20
o
 64a, masculino, casado); Relaxo (20º 64a, masculino, 

casado; Aventuras no mundo do sexo (20º 64a, masculino, casado). 
 

 Outros, simplesmente atribuem o agravo no seu estado de saúde a uma 

fatalidade: 

Fatalidade (6º 43a, masculino, solteiro); Tinha que acontecer, aconteceu (6
o
 

43a, masculino, solteiro); Foi uma surpresa muito grande (8º 57a, feminino, 
casada); Pensava em tudo na vida, um câncer, uma lepra, qualquer coisa, 
menos isso (8º 57a, feminino, casada). 
 

 Para Derrida (2000) a tentação de crer no saber, aproveitando os argumentos 

de Benveniste, não poderia acontecer sem algum temor e algum tremor. 

 Novamente percebemos a manifestação de Derrida para estabelecer uma 

diferenciação entre fé e religião. A religião não segue necessariamente o movimento 

da fé do mesmo modo que esta não se precipita para a fé em Deus. Na definição de 

uma „religião‟ sugere-se a demarcação de uma instituição que pode se bem 

delimitada, identificada, circunscrita e associada em sua letra ao direito romano. Não 

há uma relação evidente entre esta e a fé, nem tampouco com Deus (DERRIDA, 

2000).  

 Teria relação do indene, do santo, do religioso e da religiosidade com a 

religião? Uma fé jurada faria parte da religião? Parece-nos que a fé jurada, uma 

fiabilidade, a fiança ou a confiança em geral encontram-se inseridos no que 



denominamos de uma „religião‟, embora tenha que cruzar tanto a experiência da 

crença, como a experiência do indene, da sacralidade ou da santidade.  

 Podemos santificar e até sacralizar o indene, assim também como se pode 

manter na presença do sacrossanto de múltiplas maneiras sem praticar um ato de 

crença. Neste caso, crença, fé ou fidelidade significam a aceitação ao depoimento 

do outro (DERRIDA, 2000) 

 Não sabemos muito sobre a religião, mas podemos dizer que o fiel não a 

escolhe livremente. Ela vem sempre como a resposta para a necessidade deste e, 

portanto, não vem como uma vontade racional, mas como um ato de pura e abstrata 

vontade autonômica.  

 A religião proporciona liberdade, vontade e responsabilidade, mas como 

pensar nisso tudo sem autonomia? Seja como sacralidade, ou como sacraficialidade 

ou fé, vários „outros‟ aparece nessa relação: „o outro faz a lei‟, „outra é a lei – 

entregar-se ao outro‟. „ A qualquer outro‟ e ao „completamente outro‟ (DERRIDA, 

2000). 

 Esta falta de autonomia, esta falta de controle sobre a situação é manifestada 

pelo menos por dois dos entrevistados: 

Sou uma pessoa muito cuidadosa, muito religiosa; É meio contraditória a 
explicação; Eu acredito que foi uma predestinação. Eu nunca fui tão 
saudável, na minha vida, quanto eu estou sendo agora. Eu acho que deve 
ser uma coisa divina (8º 57a, feminino, casada); Não tem como explicar o 
inexplicável; Aconteceu, eu não esperava (16º 38a, feminino, solteira). 
  

 Derrida (2000) refere que a ocorrência de movimentos ditos como sendo o 

„retorno do religioso‟, precisam ser analisado com muito cuidado. Embora 

representem um fenômeno complexo e sobre determinado não se caracteriza como 

um simples retorno, já que sua amplitude e seus representantes são os mesmos de 

outrora. Adverte para o risco de que estes movimentos funcionem como „uma 

destruição radical do religioso‟.  

 Da mesma forma, este autor chama a atenção para o fato de que a colocação 

em prática de projetos „pacifistas‟ e ecumênicos „católicos‟ ou não, poderiam resultar 

numa atitude autodestruidora ou auto-imune, da religião. Apesar de que tais projetos 

apelam para a fraternização universal e a reconciliação dos „homens filhos do 

mesmo Deus‟, na tradição monoteísta das religiões abraânicas.  

 Ao tornar indissociável a religião da razão teletecnocientífica, em seu aspecto 

mais crítico, este movimento reage, inevitavelmente, contra si próprio, manifestando 



seu próprio poder de auto-imunidade e segregando seu próprio antídoto (DERRIDA, 

2000): “Não, eu não acredito em nada divino ou espiritual” (4º 53a, masculino, 

divorciado); “Eu acho que nós, cada um, o que temos que passar, não vai ficar para 

outra pessoa” (7º 52a, feminino, casada). 

 Estamos em uma situação em que a chamada autoproteção do indene, do 

são (santo) e salvo, do sagrado, deve procurar se proteger contra sua própria 

imunidade, ou seja, contra seu próprio poder de rejeição. A ciência e a religião se 

associam, tendo por base esta terrível lógica da auto-imunidade (DERRIDA, 2000). 

 A religião hoje, se encontra aliada com a teletecnociência, embora reaja com 

todas as suas forças contra esta. Essa unificação faz com que a religião se adapte a 

mundialatinização, ou seja, produz, explora, adapta-se ao capital e ao saber da tele 

midiatização. Neste sentido, a religião apresenta uma dupla distensão e um duplo 

entendimento. Então, a religião se torna uma elipse: a elipse do sacrifício. Será que 

conseguiríamos imaginar uma religião sem sacrifício e sem oração? (DERRIDA, 

2000).                                                                                                                                                                                               

 Durkheim apresenta as forças religiosas como sendo “exteriores aos seres 

nos quais residem”. Segundo ele, “elas não são, com efeito, senão forças coletivas 

hipostasiadas, ou seja, forças morais; constituem-se das idéias e dos sentimentos 

que o espetáculo da sociedade desperta em nós, não das sensações que nos vêm 

do mundo físico” (DURKHEIM, 1989, p. 389). 

 Ainda acompanhando as palavras deste autor, a respeito das forças 

religiosas: 

 
Elas são, portanto, diferentes das coisas sensíveis nas quais as situamos. 
Podem tomar de empréstimo a essas coisas as formas exteriores e 
materiais sob as quais são representadas; mas não lhes devem nada 
daquilo que constitui a sua eficácia. Não se ligam por laços internos aos 
diversos suportes sobre os quais se colocam; não têm raízes. (DURKHEIM, 
1989, p. 389). 
 

 Em nossa pesquisa, observamos diferentes manifestações dos entrevistados 

sobre a forma que valorizam os aspectos religiosos no combate à doença. Este fato 

encontra respaldo na afirmação de que “uns precisam mais que outros da religião, 

ou de determinados tipos de religião, como fornecedora de sentido”. (LEMOS, 2007, 

p. 12).  



 Esta autora também ressalta a proteção e o conforto proporcionados pela 

religião às pessoas: “As pessoas contam com a religião para que lhes forneça 

justificativa de existir, em uma posição social determinada” (LEMOS, 2007, p. 14).  

 A religião ofertando segurança nesta e em outra vida: 

 
Consegue manter a vida em sociedade, porque além dela oferecer a 
possibilidade de que os indivíduos vivam muito bem e por muitos anos, 
quando a concretização dessa oferta se torna impossível, a religião abre 
ainda a possibilidade de que essa promessa se realize em outro tempo, no 
tempo futuro (LEMOS, 2007, . 14). 
 

 Alguns dos entrevistados atribuem fatores variáveis à ocorrência da doença: 

 
Seria hereditário, de outras vidas; O que a gente tem que passar, seria 
assim, evolução do espírito (12º 26a, masculino, solteiro; Meu marido era 
motorista, ele viajava muito; Eu fiquei sentida, muito revoltada, mas agora 
eu conformei (13º 69a, feminino, viúva). 
  

 Na visão de Weber (2004), o valor próprio da salvação no „além‟ pode tanto 

estar relacionado com a liberdade dos sofrimentos físicos, psíquicos ou sociais da 

existência terrestre ou podem também estar relacionado mais à liberação do 

desassossego e da transitoriedade, sem sentido, da vida como tal. Pode também ser 

devido mais à liberação da inevitável imperfeição pessoal, seja esta concebida mais 

como desonra antiga ou como propensão aguda ao ato de pecar. Além, destes, a 

salvação no além pode estar relacionada com a maldição que prende os homens na 

obscura confusão da ignorância terrestre, considerando aspectos mais espirituais.  

 Em um dos entrevistados pudemos observar tal manifestação de imperfeição 

pessoal ou pecado: “Não, eu acredito que ela é a conseqüência de uma ação 

humana” (5º 46a, masculino, casado).   

 De acordo com Esteves, 

 
em todas as religiões, ao longo da história, mesmo que seja menos evidente 
ou ausente a figura da divindade, encontra-se um núcleo mítico-teológico ou 
filosófico. Este núcleo é destinado a dar conta do significado da vida e situá-
lo em relação a fenômenos mais ou menos centrais, como o sofrimento e a 
morte. (ESTEVES apud LEMOS, 2005, p. 33). 
 

 Em dois dos entrevistados, percebe-se esta situação: 

 
Explicação divina eu não acredito não, mas isso me fez muito voltar mais 
prá espiritualidade no catolicismo, fez acreditar mais nos Evangelhos, nas 
curas que foram feitas no início da criação do mundo (17º 66a, masculino, 
solteiro); Talvez tenha (3º 50ª, masculino, solteiro).   
     



 Destacamos a seguir, as idéias centrais dos assuntos discutidos neste 

capítulo. 

 Geertz conceitua religião como um sistema de símbolos que atuam nos 

homens, estabelecendo motivações que os levam a considerar como realidades, 

concepções de uma ordem de existência geral.  

 Segundo este autor, o grande papel da religião seria ajudar as pessoas a 

suportar as pressões da vida cotidiana, já que somente no domínio do sobrenatural 

se consegue a fuga de tais agrúrias. 

 Ainda, de acordo com Geertz, o ritual é importante, pois une o mundo vivido 

com o mundo simbólico. 

 Berger apresenta religião como cosmoficação feita de maneira sagrada. 

Coloca a religião como sendo historicamente o instrumento mais amplo e efetivo de 

legitimação, inclusive, infundindo status ontológico às instituições, com validade 

suprema. 

 Berger também afirma que enquanto os homens morrerem e tiverem que 

compreender este fato, terá necessidade da religião.  

 Também Berger apresenta o conceito das teodicéias, que seria dar 

significado às coisas, também como forma de legitimação. É provável que, nas 

situações de intenso sofrimento, a necessidade de significado é tão forte quanto a 

necessidade de felicidade, ou talvez, maior. 

 Para Lemos, as pessoas encontram na religião, elementos que fornecem 

justificativa para existir, enquanto seres humanos. Aqui e no outro tempo, no tempo 

futuro. 

 Para Bourdieu, a constituição de um campo religioso relativamente autônomo 

e o desenvolvimento de uma necessidade de „moralização‟ e de „sistematização‟ das 

crenças e práticas religiosas surgiu para se contrapor à ruptura fundamental na 

história da religião, que ocorreu com a aparição e o desenvolvimento da cidade. A 

aparição e o desenvolvimento das grandes religiões universais estão associados a 

este fato.  

 Bourdieu também apresenta que, na busca de autoridade propriamente 

religiosa, indivíduos ou instituições, podem lançar mão do capital religioso na 

concorrência pelo monopólio da gestão dos bens de capital.  

 Durkheim conceitua fé como sendo impulso para acreditar. A fé cria uma 

predisposição para a crença que excede às provas, que leva a inteligência a passar 



por sobre a insuficiência das razões lógicas e faz ir, como por si mesma, ao encontro 

das proposições que se quer fazê-la aceitar. A fé institui a autoridade dos ritos junto 

ao crente. Por ter essa origem, a fé é, em certo sentido, „impermeável à experiência‟. 

 Bauman apresenta três utilidades da religião, citando Alain Touraine:  

 Pode servir a dependência e subordinação;  

 Manutenção sólida e impenetrável dos muros das divisões sociais pela baixa 

mobilidade do fiel, ao se filiar a uma igreja ou seita;  

 Apreensão do destino, da existência e da morte humana.   

 Ainda para Bauman, ao contrário da insegurança ontológica, a incerteza 

concentrada na identidade não precisa nem das benesses do paraíso, nem da vara 

do inferno para causar insônia. 

 Durkheim afirma que não há religiões falsas. Todas são verdadeiras a seu 

modo: todas correspondem, ainda que de maneira diferente, a condições  dadas da 

existência humana. Não há religião que não seja uma cosmologia e ao mesmo 

tempo uma especulação do divino. 

 Lemos define religião como a expressão da subjetividade humana.  

 Terrin afirma que o homem contemporâneo é, antes de tudo, um ser doente 

de corpo e espírito, um paciente e um sofredor que sabe que está doente e que 

pede, com absoluta prioridade, para ser “curado”. Este autor chama atenção para o 

fato da salvação, prometida pela religião, ser antecipada em forma de „saúde‟ e 

„cura‟, criticando o papel meramente consolador desta. Nasceram de um mesmo 

conceito e partilharam por muito tempo a mesma sorte e um mesmo significado 

geral. 

 Derrida comenta que a religião encontra-se, ao mesmo tempo, no 

antagonismo reativo e na supervalorização reafirmadora. Exatamente onde o saber 

e a fé, a tecnociência (capitalista e fiduciária) e a crença, o crédito, a fiabilidade, o 

ato de fé terão estado sempre comprometidos, no próprio lugar, no cerne da aliança 

de sua oposição. Ainda, conforme Derrida, por pouco que se saiba a respeito da 

religião, sabe-se, pelo menos, que ela é sempre a resposta e a responsabilidade 

prescrita, ela não se escolhe livremente, em um ato de pura e abstrata vontade 

autonômica. 

 Sobre a relação religião teletecnociência, Derrida afirma que a religião hoje, 

alia-se a teletecnociência, à qual reage com todas as suas forças. Ela é, por um 

lado, a mundialatinização; produz, explora, adapta-se ao capital e ao saber da tele 



midiatização. A religião, como resposta à dupla distensão e ao duplo entendimento, 

é então, elipse: a elipse do sacrifício. Seria possível imaginar uma religião sem 

sacrifício e sem oração? 

 Durkheim apresenta as forças religiosas como sendo exteriores aos seres nos 

quais residem. São forças morais, forças coletivas hipostasiadas. Constituem-se das 

idéias e dos sentimentos que o espetáculo da sociedade desperta em nós, não das 

sensações que nos vêm do mundo físico. 

 Ao relacionarmos o pensamento dos autores com o sentimento expresso 

pelas pessoas pesquisadas, no que concerne à forma como cada uma relaciona sua 

doença com a religião, destacamos alguns aspectos. 

  Fica bastante clara a aproximação do conceito de divindade apresentado 

pelos autores e a manifestação dos entrevistados. É um Deus misericordioso, que 

oferece oportunidade do fiel se reconduzir. Assim como, a constatação de que a 

religião não se esgota em elementos racionais, facilmente observável em 

manifestações tipo „eu acredito‟, „eu tenho fé‟, estando de acordo com Durkheim, 

quando afirma que „a fé é impermeável a experiência‟.  

 No imaginário das pessoas entrevistadas percebe-se claramente a coragem 

proporcionada pela experiência religiosa no enfretamento de sua doença, da mesma 

forma como o conceito de Geertz de que a religião promove disposições e 

motivações tão fortes nas pessoas que, para estas, a ajuda religiosa se torna um 

fato absolutamente concreto e realista. 

 Nas entrevistas percebe-se também, com bastante clareza, o quanto a 

religião tem importância maior para uns do que para outros no fornecimento de 

sentido para suas vidas, além de prepará-los para o enfrentamento das dificuldades 

que surgem no dia-a-dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 CAPÍTULO III A RELIGIÃO COMO GARANTIA DE SAÚDE 

 

 

 O professor Carlos Eduardo Tosta apresentou uma análise interessante sobre 

a importância da Prece na cura de doenças. Em seu artigo, este autor menciona que 

desde os primórdios da antiguidade, a prece e outras práticas não convencionais, 

como o toque, têm sido utilizados no processo de cura. Na Bíblia existem várias 

passagens em que esses métodos foram usados com sucesso, seja no tratamento 

de um leproso (Mateus 8: 1-4; Lucas 4: 38-39), de cegos (Mateus 9: 27-31), de 

epilético (Mateus 17: 14-21; Marcos 9: 18-29; Lucas 9: 37-42) e até mesmo para 

ressuscitar uma morta (Atos 9: 36-41) (TOSTA, 2004). 

 Na análise deste professor, a importância da prece é reconhecida em 

algumas sociedades e grupos religiosos, até como sendo a principal intervenção 

terapeuta. 

 A fama de que a prece possa beneficiar pessoas doentes ou necessitadas é 

quase uma unanimidade em praticamente todos os povos, independentemente de 

qual seja a religião e, até mesmo entre pessoas que se dizem praticantes de 

religiões não-teístas ou ateus.  

 Para o homem primitivo, assim como para o homem de todas as sociedades 

pré-modernas, o sagrado equivale ao máximo de poder e, em última análise, à 

realidade por excelência. Estaria completamente saturado de ser. Seria, portanto, 

fácil de compreender que o homem religioso deseja, de forma muito acentuada, ser, 

participar da realidade, encher-se de poder (ELIADE, 2001).  

 Este poder atribuído ao sagrado pode ser percebido na importância que os 

entrevistados atribuem à ajuda de Deus, no combate à sua doença: 

 
É a mão de Deus agindo sobre mim, não permitindo que nada de mal me 
aconteça (1º 48a, feminino, divorciada); E eu acredito que Ele é o que me 
sustenta, que me supre, que me encoraja a avançar e a prosseguir (5º.) 
46a, masculino, casado). 
 

 O sagrado (numinoso) é, antes de qualquer coisa, a interpretação e avaliação 

do que existe no domínio exclusivamente religioso. É o elemento presente em todas 

as manifestações religiosas. Apresenta-se como sinônimo de ordem ética, aquilo 

que seria totalmente moral e bondoso ao extremo. Constitui-se no elemento 



imprescindível a qualquer religião, pois sem ele a religião ficaria descaracterizada 

(Otto, 1985).  

 Aqui também, percebemos como alguns entrevistados confiam neste 

elemento essencial a toda religião:  

 
Talvez por eu acreditar em Deus, ou alguma coisa maior, possa ajudar que 
eu consiga melhorar, mas não que a causa de, que a força divina seja a 
causa da minha melhora, em relação à minha doença (9º 34a masculino, 
solteiro); Ela me ajuda me dando conselhos, aconselhando e me mostrando 
a vontade de Deus sobre a nossa vida (10º 59a, masculino, casado). 
 

  Os efeitos da prece extrapolam as noções de tempo e do espaço e não 

obedece a leis da física clássica, caso tenha dependência de alguma energia. Seu 

efeito aparece independentemente se a pessoa a ser beneficiada se encontre longe 

ou perto ou se o intercessor estiver á milhares de quilômetros de distância (TOSTA, 

2004).  

 Este autor também afirma que é impossível excluir a possibilidade da prece 

ser considerada um fenômeno decorrente da expansão da consciência (ou da 

dimensão do espírito) individual, sendo que sua forma de atuar seria por meio de 

interconexões entre os seres. Várias teorias têm sido elaboradas na tentativa de 

explicar este fenômeno. 

 Em sua busca de referências sobre o assunto, O professor Carlos Tosta 

encontrou dez artigos que considerou como tendo os autores utilizados metodologia 

científica considerada adequada (TOSTA, 2004). São eles: 

 Byrd (1988) observou, em estudo acadêmico, a ação da prece em 393 

pacientes internados em uma unidade de terapia coronariana que se 

encontravam distantes dos intercessores. O grupo foi dividido em dois, de 

forma aleatória, sendo que um deles recebeu a prece e o outro não. Como 

resultado, observou-se que no grupo que recebeu a prece, os pacientes 

desenvolveram menos insuficiência cardíaca congestiva e pneumonia, e 

também foi menor a necessidade de suporte ventilatório, bem como de 

tratamentos com antibióticos e diuréticos; 

 Walker e colaboradores (1997) realizaram um estudo acadêmico, com a 

participação de 40 pessoas incluídas em um programa de tratamento de 

alcoolismo. As pessoas foram divididas em dois grupos: sem prece e os que 

recebiam prece por seis meses. O resultado obtido mostrou que o grupo que 

recebeu prece apresentou maior comprometimento com o programa, embora 



não se tenha percebido diferença no consumo de álcool em nenhum dos 

grupos;  

 Sicher e colaboradores (1998) avaliaram a eficácia de dois métodos de cura á 

distância (prece e „cura psíquica‟) em 40 pacientes que se encontravam em 

estado avançado da síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), também 

por meio de trabalho acadêmico. Os resultados demonstraram que o grupo 

que apresentou segmento por seis meses houve redução significativa da 

freqüência de doenças definidoras de SIDA, assim como redução da 

gravidade do quadro clínico, menor necessidade de consultas médicas e 

tempo reduzido de internação, quando houve necessidade de hospitalização. 

Também foi observado neste grupo, melhora importante do estado do humor. 

Em relação aos níveis de níveis de linfócitos T CD4, não houve alteração 

significativa entre o grupo que recebeu a prece e o que não a recebeu; 

 Harris e colaboradores (1999) investigaram o efeito da prece à distância em 

990 indivíduos internados em unidade de terapia intensiva coronariana por 

meio de estudo acadêmico. O grupo foi dividido um grupo que recebeu a 

prece por 28 dias e outro que não a recebeu. O resultado encontrado mostrou 

melhores índices de evolução na unidade coronariana nos pacientes 

submetidos a prece, quando comparado ao grupo de pacientes não 

beneficiados pela prece. A duração da internação foi a mesma para os dois 

grupos; 

 Matthews e colaboradores (2000) realizaram um estudo, sem grupo-controle 

de 40 pacientes com artrite reumatóide, submetidos a tratamento 

medicamentoso. Todos receberam prece intercessora por contato direto com 

os interventores, e 19 pessoas deste grupo foram agraciados também com 

prece suplementar à distância. Após um ano de segmento notou-se benefício 

generalizado para todo o grupo, porém sem evidência que o grupo que 

recebeu adicionalmente a prece a distância tenha se beneficiado mais que os 

demais; 

 Aviles e colaboradores (2001) avaliaram o efeito da prece intercessora à 

distância aplicada pelo menos uma vez por semana durante 26 semanas, 

sobre a progressão de doença cardiovascular em 799 pacientes, após terem 

recebido alta de unidade de terapia coronariana. Os parâmetros avaliados 

foram morte, parada cardíaca, re-hospitalização por doença cardiovascular, 



revascularização coronariana ou atendimento em urgência cardiovascular. 

Este trabalho não encontrou diferença significante na freqüência de 

intercorrências entre o grupo de intervenção (25,6%) e o grupo-controle 

(29,3%) nem tão pouco nos pacientes seja de alto ou de baixo risco; 

 Cha e colaboradores (2001) investigaram o efeito da prece intercessora, à 

distância durante três semanas, sobre a freqüência de gravidez em 219 

mulheres submetidas a fertilização in vitro por transferência de embrião, por 

meio de trabalho acadêmico. No grupo de mulheres que receberam a prece 

intercessora, houve um aumento significativo do índice de gravidez (50%), 

quando comparado ao índice observado naquelas que não receberam a 

prece (26%) P= 0,0013. Da mesma forma, houve 16,3% de sucesso na 

implantação do embrião naquelas que se beneficiaram com a prece, em 

comparação com 8% nas que não a receberam, P= 0,0005; 

 Krucoff e colaboradores (2001) avaliaram o efeito de terapias noéticas (não 

medicamentosas) em 150 pacientes que sofreram intervenções coronarianas 

per cutâneas. Os pacientes foram seguidos por seis meses após o 

procedimento. Os parâmetros utilizados foram isquemia coronariana, infarto 

do miocárdio, insuficiência cardíaca, necessidade de revascularização 

urgente e morte. Os doentes foram distribuídos em cinco grupos: tratamento 

padrão, prece intercessora, imaginação criativa, relaxamento e toque 

terapêutico. Trata-se de um trabalho acadêmico, devidamente estruturado. 

Observou-se que nos grupos tratados com terapia noética, houve uma 

redução entre 25 a 30% das complicações, quando comparado com o grupo 

com terapia padrão, sendo que o grupo que recebeu prece intercessora foi o 

que apresentou menos complicações. Também a duração da internação foi 

menor no grupo submetido às terapias noéticas. 

  Leibovici (2001) investigou o efeito da prece intercessora retroativa em 3393 

indivíduos internados quatro a dez anos com infecção sanguínea, em estudo 

acadêmico devidamente estruturado. O resultado do estudo demonstrou que 

o grupo que recebeu retroativamente a prece intercessora apresentou menor 

duração da febre e da permanência no hospital. No entanto, não houve 

diferença significativa quanto a mortalidade nos dois grupos estudados; 

 Matthews e colaboradores (2001) avaliaram o efeito da prece intercessora, da 

visualização criativa e da expectativa de alcançar objetivos em um grupo de 



95 doentes renais crônicos submetidos à hemodiálise, aleatoriamente 

alocados em seis grupos de estudo e avaliaram dez parâmetros clínicos e dez 

psicológicos. O resultado apresentado demonstrou que os pacientes que 

esperavam receber prece intercessora sentiram-se significativamente 

melhores que aqueles que esperavam receber visualização. Nenhum outro 

efeito da prece intercessora foi detectado. O interessante deste trabalho é 

que os efeitos da prece efetivamente realizada e o efeito da expectativa de 

recebê-la são os mesmos.  

 Em artigo em preparação, Tosta e colaboradores avaliaram o efeito da prece 

intercessora à distância, feita diariamente durante uma semana, para 52 estudantes 

de medicina sadios sobre a capacidade fagocitária de seus neutrófilos e monócitos, 

por meio de estudo aleatorizado, duplo-cego e controlado. Resultado: a prece 

reduziu a variação da fagocitose de monócitos e neutrófilos tanto na análise 

comparativa entre os grupos com prece e sem prece (P= 0,041), quando na análise 

feita antes da intervenção e depois desta (P= 0,019), sem relação com a variação do 

nível de estresse. Este estudo indicou que a prece pode atuar influenciando o 

funcionamento do sistema imunitário (TOSTA, 2004). 

 Otto (1985) nos mostra que o mistério não é apenas surpreendente, mas 

também maravilhoso. Ao lado do elemento perturbador aparece algo que seduz e 

cresce em intensidade até produzir delírio, que Otto denomina de elemento 

dionisiano com ação do numen. Podemos também chamá-lo de elemento 

fascinante. O mysterium busca uma beatitude rara, mas de tal natureza que não se 

pode expressá-la nem compreendê-la em sua consistência; apenas se pode ter uma 

experiência viva. Não é apenas um sentimento de aspiração religiosa, que o 

fascinante toma vida.  

 Este mistério maravilhoso, como elemento do sagrado, pode ser observado 

em algumas falas dos entrevistados: 

 
Desde que eu adoeci Deus não me desprezou nem um minuto (10º 59a, 
masculino, casado); Deus ajuda a gente a ter forças (12º 26a, masculino, 
solteiro); Eu acho que sim, eu tenho muita fé em Deus, eu sei que eu vou 
ser curada, se Deus quiser (13º 69a, feminino, viúva).  
 

 De acordo com Eliade (1992), O sagrado é o real por excelência, 

apresentando a um só tempo, poder, eficiência, fonte de vida e fecundidade. É 

importante compreender que a cosmização dos territórios desconhecidos é sempre 



uma consagração: organizando um espaço, repete-se a obra exemplar dos deuses. 

O homem religioso quer viver o mais perto possível do Centro do Mundo, pois aí 

encontra a segurança necessária para enfrentar a vida. Na própria estrutura da 

habitação revela-se o simbolismo cósmico. Toda morada situa-se perto do axis 

mundi, pois o homem religioso só pode viver implantado na realidade absoluta.  

 A confiança em Deus é apresentada de maneira contundente por uma das 

entrevistadas: 

 
Tenho certeza que ajuda. Sem ela eu acho que eu não estaria aqui. É por 
ela, por acreditar em Deus, por ter fé em Deus, acreditar que Ele é o deus 
do impossível e que aquilo que na medicina não tem cura, aquilo que para 
os homens é incurável, prá Deus tudo é possível. Eu creio nisso, tenho 
certeza absoluta que só estou aqui, por vontade de Deus e por eu acreditar 
N‟Ele, por ter fé N‟Ele, confiar minha vida a Ele e buscar N‟Ele toda ajuda 
necessária psicologicamente falando, e quando preciso da medicina 
também eu não desprezo, eu vou, busco, faço aquilo que eu como ser 
humano tenho que fazer, independente da minha crença, da minha fé. Mas 
tenho certeza que, sem Deus, sem a minha fé, eu não estaria aqui (18º 40a, 
feminino, casada). 
 

 Em sua tese de Livre-docência junto ao Departamento de psiquiatria da 

Faculdade de Medicina da USP, em 1997, o professor Dr. Francisco Lotufo Neto, 

psiquiatra, menciona outros trabalhos que associam religião com bem estar 

(LOTUFO NETO, 2008): 

 Acklin et al. (1983) realizaram um trabalho acadêmico procurando testar a 

hipótese de que a religião intrínseca e sentido na vida melhorariam o bem 

estar durante uma doença que ameaça a vida, bem como a disposição de 

enfrentá-la. Foram comparadas 26 pacientes (77% mulheres) com doença de 

Hodgkin e Leucemia, com um grupo-controle de 18 pacientes com doenças 

crônicas não malignas e que não ofereciam risco de vida. Além dos dados 

demográficos, foram utilizadas a “Life Meaning Scale” e a “Escala de 

Orientação Religiosa de Allport e Ross”. A conclusão deste trabalho foi que 

no grupo de pacientes com câncer, religiosidade intrínseca correlacionou-se 

com a vida ter um sentido e com menores níveis de desespero, raiva, 

hostilidade e isolamento social. 

 Este preparo por parte das pessoas religiosas para o enfrentamento de uma 

doença grave pode se observado, de forma bastante expressiva, em alguns dos 

pacientes entrevistados: 

 



Ele tem feito essa cura, através da cura interior, aos poucos. E se for 
necessário, se é isso que Ele tem para mim, eu vou ser curada, mas a cura 
maior, Ele já me deu, que foi Ele me fazer sentir ser amada por Ele e um 
Ser que cuida dia e noite, sem cessar – (1º 48ª, feminino, divorciada); Eu 
creio que Ele é capaz de fazê-lo – (5º 46a, masculino, casado); Ele pode 
permitir a minha doença, mas Ele pode também curar a minha doença, 
através, inclusive, da própria ciência – (10º 59a, masculino, casado). 

 

 A importância dos cultos religiosos na interpretação e tratamento da doença 

tem sido amplamente reconhecida na literatura antropológica. Mais do que isso, “os 

antropólogos têm frisado peculiaridades e aspectos positivos do tratamento religioso 

quando comparado aos serviços oferecidos pela medicina oficial” (RABELO, 1994, 

p. 47).  

 Ao invés das explicações reducionistas da medicina, os sistemas religiosos de 

cura oferecem uma explicação à doença que a insere no contexto sociocultural mais 

amplo do sofredor. Mais do que atribuir uma causa objetiva a estados confusos e 

desordenados, a interpretação religiosa organiza tais estados em um todo coerente. 

Enquanto o tratamento médico despersonaliza o doente, o tratamento religioso 

apresenta-se mais completo, pois age sobre o indivíduo como um todo, reinserindo-

lhe como sujeito, em um novo contexto de relacionamentos (RABELO, 1994). 

 Ainda na abordagem de Rabelo, a passagem da doença à saúde pode ser 

conseguida por intervenção não médica e vir a corresponder a uma reorientação 

mais completa do comportamento do doente, na medida em que transforma a 

perspectiva pela qual este percebe seu mundo e relaciona-se com outros.  

 Esta autora nos mostra que o fundamental nessa abordagem é identificar os 

meios pelos quais as terapias religiosas efetuam tal transformação. Neste sentido, 

encontra-se patente a importância do ritual enquanto espaço por excelência, em que 

os doentes são conduzidos a uma reorganização da sua experiência no mundo 

(RABELO, 1994). 

 Para Levin, “o envolvimento religioso merece ser reconhecido como um dos 

fatores significativos que promovem a saúde e o bem-estar entre muitos grupos de 

pessoas” (LEVIN, 2001, p. 24).  

 Alguns dos entrevistados associam à religião, o fato de estarem saudáveis: 

 
Tenho certeza de que a doença não se desenvolveu em mim, tenho esposo 
saudável e filha também saudável, foi por intermédio de Deus; Eu tenho 
certeza absoluta que Deus sim, ele nos dá o dom da cura e eu recebi essa 
cura pela minha fé e por Esse deus que eu acredito na essência D‟Ele; 



Tenho certeza também, absoluta – (18º 40a, feminino, casada); Acredito 
piamente –(8º 57a, feminino, casada). 

 
 Em um estudo sobre as representações da cura no catolicismo popular, 

observou-se que: 

 
Quando uma pessoa em nossa sociedade move-se pela cura, está frente a 
situações que considera situações-limite, concretizadas em doenças graves, 
insegurança material e espiritual e desordens morais. A procura de saída de 
circunstâncias aflitivas soa então como recorrência a uma “tábua de 
salvação (MINAYO, 1994, p. 57). 
 

 Neste mesmo trabalho, Minayo nos afirma: 

 
A busca da cura através de meios sobrenaturais não é privilégio de 
nenhuma classe social no Brasil. Ela permeia todos os estratos de nossa 
sociedade, embora cada estrato tenha sua forma peculiar de dar significado 

a suas experiências e práticas (MINAYO, 1994, p. 69). 
 

 Continuando em suas conclusões, esta autora nos apresenta o que levaria o 

fiel à busca do milagre: “O elemento motivador para a religião dos milagres são 

situações de extremo sofrimento, desespero frente à doença e ou à iminência da 

morte, assim como problemas de ordem moral, pessoal e social que configurem o 

caos” (MINAYO, 1994, p. 69). 

 O fenômeno de cura no catolicismo popular está basicamente referido à fé. 

Nisso difere, por exemplo, de outras crenças populares brasileiras. Difere-se, por 

exemplo, da representação da cura no candomblé, no espiritismo e no 

pentecostalismo, conforme Rabelo (1992, apud Minayo, 1994). 

  Para os pentecostais a doença é resultante da ação de entidades do mal que 

invadem o corpo. A cura se processa pela expulsão pública do mal através de um 

ritual de luta. Para os espíritas, grande parte das doenças resulta da ação de 

espíritos obsessores e a cura se realiza através da educação desses espíritos 

menos desenvolvidos num ritual que representa essa atividade pedagógica. No 

candomblé, a doença é causada pela ação prejudicial dos seres humanos ou 

entidades sobrenaturais. A cura se dá num ritual de alianças entre entidades e 

humanos para recriar uma dinâmica de negociação (MINAYO, 1994). 

 A diferenciação ocorre também no processo de cura, semelhante ao que 

ocorre no sistema médico oficial, que restringe ao corpo o espaço de intervenção e 

da mudança.  



 Existem aproximações entre a cura no catolicismo popular com todas as 

outras terapias religiosas, são elas (MINAYO, 1994):  

 A crença na força da magia; 

 O campo energético formado pelo grupo de religiosos que comungam as 

mesmas esperanças; 

 A sensação de se sentir integrado ao grupo a partir da intervenção milagrosa. 

 Embora a busca da cura pela religião atribua um caráter utilitário e prático aos 

atos e comportamentos dos fiéis, esses atores sociais ultrapassam tal mentalidade 

quando criam relações de fidelidade entre o devoto e o santo, como bem o refere 

Durkheim (1978), ao caracterizar as religiões como sendo todas, em certo sentido, 

espiritualistas, já que as forças que as movimenta são, antes de tudo, espirituais e, é 

sobre a vida moral que elas têm a função de atuar. 

 Olhando esse tema a partir do campo da saúde, mais uma vez se reafirma a 

complexidade que envolve o conceito de saúde e doença, vida e morte, 

ultrapassando e perpassando a realidade biopsicossocial. Em outras palavras, 

embora o campo de intervenção médica se circunscreva tecnicamente aos 

contornos e ao interior do corpo, o médico como cientista, artista ou técnico não 

pode desconhecer a complexidade que envolve qualquer problema ou situação de 

saúde e doença, além das manifestadas pela ciência médica (TERRIN, 1998). 

 Saúde e salvação no Oriente apresentam características diferentes daquelas 

do ocidente. A religião no mundo oriental leva à meditação e esta conduz à 

consciência espiritual. “A consciência do espírito liberta a consciência dos conflitos, 

dos apegos e do mundo da infirmitas. Saúde e salvação são continuação uma da 

outra e não podem ser separadas, se não se quiser criar uma dicotomia que divide o 

homem pela metade, com resultados absolutamente negativos” (TERRIN, 1998, p. 

172).  

 Para alguns dos entrevistados, a força da religião na recuperação da saúde 

está no equilíbrio espiritual, no controle emocional, influenciando no físico: 

 
Eu acredito muito na física quântica e, eu pratico muito yoga; Eu pratico 
muito yoga, eu pratico o kardecismo, que tem inclusive a explicação muito 
grande para esta doença minha (8º 57a, feminino, casada); Acho que sim, 
só na parte de ficar mais tranqüilo (11º 26a, masculino, solteiro); No 
combate assim, acho que não, mas pode melhorar no quadro geral (19º 
21a, masculino, solteiro). 
 

 A cura de almas, apresentada por Weber, no combate ao „pecado mágico‟: 



  
A cura de almas, a assistência religiosa aos indivíduos, é em sua forma 
racional-sistemática também um produto da religião profética revelada. Sua 
fonte é o oráculo e o aconselhamento pelo mago em casos nos quais 
doenças ou outras adversidades sugerem um pecado mágico, o que levanta 
a questão de quais sejam os meios adequados para acalmar o espírito do 
demônio ou deus enfurecido (WEBER, 2004, p. 318).  
 

 Este autor nos apresenta também a forma como estes agentes de cura 

depuravam os „pecadores‟ e, conseqüentemente, pela lógica do fiel, eliminavam sua 

doença. Aqui se encontra a origem da „confissão‟: “A administração da graça 

carismática pode ser também um ensinamento individual, ou, por fim, em certo 

sentido, encontrar-se entre os dois casos, sendo administração de consolo religioso 

individual em aflições internas ou externa” (WEBER, 2004, p. 318).  

 Uma semelhança entre atos da religião e da medicina são apresentados por 

Laplantine ao mencionar que tanto o fenômeno fortemente religioso, como uma 

peregrinação ou ritos de proteção individual ou coletiva, assim como o fenômeno 

claramente médico, como uma intervenção cirúrgica, são sempre um „fenômeno 

social total‟, que procura elucidar vários processos que se sucedem. Tais 

elucidações necessitam de articulações entre as antropologias médica, religiosa, e 

também da antropologia política e econômica. (LAPLANTINE, 2004). 

 No estudo das relações possíveis entre a doença e o sagrado, a medicina e a 

religião, a saúde e a salvação, algumas situações se mostram muito interessantes. 

 A primeira está relacionada com um estreitamento importante entre aquilo que 

chamamos de religioso e o que chamamos de médico, em determinadas situações 

terapêuticas. É o que ocorre em grande número de práticas utilizadas em medicina 

popular, como o conjunto dos ritos de proteção, as peregrinações e as „viagens‟ aos 

santos curandeiros, o recurso aos panseurs de secrets, possuidores de fórmulas em 

tanto o Diabo quanto Deus, participa e conseguem movimentar significados 

nitidamente religiosos (LAPLANTINE, 2004).  

 Um bom exemplo é o recurso ao consumo de plantas, cujas diferentes 

utilizações estão longe de poder ser explicadas pelas propriedades estritamente 

médicas que lhes são atribuídas, utilizadas por crentes, com o intuito de combater 

doenças em geral. 

 Em situações como as citadas, a interpretação religiosa não só está presente, 

mas também manifesta e é reivindicada pelos próprios atores sociais. O papel da 

antropologia, que não se satisfaz com o excesso de erudição dos modelos 



„populares‟ construídos pela própria cultura, ou seja, „feitos em casa‟, utilizando-se 

uma expressão de Lévi-Strauss, consiste, portanto, em não valorizar tudo o que é 

dito, mas, pelo contrário, procurar desvendar o que não é dito, ou seja, os possíveis 

riscos sociais e econômicos, principalmente das práticas e dos discursos religiosos 

veiculados e manipulados (LAPLANTINE, 2004). 

 A segunda situação, na visão deste autor, se apresenta como rigorosamente 

inverso com relação ao precedente, isto é, a função médica, desligada da função 

religiosa. Nesta situação, a função médica assume inicialmente uma autonomia 

relativa e, depois, total com relação à função religiosa. Assim, a medicina se torna 

uma prática específica e especializada.  

 Esta eventual dimensão religiosa, absorvida pela medicina, seja sob forma 

residual, seja sob outra forma, não consegue transparecer para a sociedade. Nem 

os que são curados nem os que curam - os quais afirmam que nada mais são que 

praticantes de uma ciência neutra e objetiva, não conseguem definir a dimensão 

religiosa incluída na cura médica (LAPLANTINE, 2004). 

 A terceira maneira de colocar em evidência a doença como caso particular da 

desgraça social e a saúde como caso particular da obtenção da salvação, trata-se 

do estudo da medicina popular, historicamente combatida, de maneira ferrenha, pelo 

pensamento racional da medicina clássica. Apesar de a ciência ter tentado 

desvincular a medicina popular do contexto social, esta última se manteve presente 

e, de certa forma, inseparável da primeira.  

 As medicinas populares são caracterizadas pela relação estreita entre o como 

etiológico-terapêutico e a interrogação sobre o porquê associada à subjetividade do 

doente. Estas medicinas têm também um papel de proximidade física maior de 

quem cura com o curado, constituindo uma terapia em um quadro familiar. 

Apresenta também, caráter abrangente da percepção da doença e do tratamento a 

ser executado (LAPLANTINE, 2004). 

 Ao se comparar as duas práticas, percebemos que a intervenção médica 

oficial apresenta uma explicação dos mecanismos químico-biológicos envolvidos no 

aparecimento da doença e da maneira pela qual se poderá de forma eficaz. Já as 

medicinas populares associam uma terapia integral para uma série de insatisfações 

apresentadas pelo adoecido, incluindo-se as doenças somáticas, psicológicas, 

espirituais e existenciais. O racionalismo social, sem dúvida, não consegue eliminar 

todos os males que acometem o ser humano (LAPLANTINE, 2004). 



 O sucesso das terapias populares nos é apresentado por Laplantine ao referir 

que: 

 
O que constitui o sucesso e a perenidade dessas terapias (e que nos 
permite também perceber mais nitidamente o que é negado pela medicina 
erudita) é o fato de o indivíduo doente jamais chegar a se conformar com a 
questão do por que (por que me encontro neste estado e por que eu?) de 
sua doença. Essa interrogação considerada pela ciência médica e pelas 
ciências impregnadas do positivismo lógico como coisa menor com 
relação ao discurso científico e uma excrescência monstruosa do 
pensamento é, em nossa cultura, a própria expressão de um refugo social 
singularmente agitado, cuja existência pode ignorar, mas que não cessa 
de ressurgir, particularmente quando a sociedade duvida de si mesma e 
quando o individuo atravessa uma crise (LAPLANTINE, 2004, p. 220). 
 

 O papel fundamental das religiões seria preparar o ser humano para que 

possa enfrentar os grandes dilemas que envolvem a vida, pois ao nos levar ao 

transcendente, encontramos o suporte necessário para o enfrentamento da 

problemática mundana. Este transporte para o transcendente é conseguido através 

dos símbolos e dos ritos religiosos, que nos dão a garantia cósmica de compreensão 

do mundo, e, ao compreendê-lo, nossos sentimentos e emoções adquirem maior 

perfeição e a vida é vivida com maior intensidade e menos sofrimento (GEERTZ, 

1989). 

 Percebe-se esse papel da religião em várias manifestações: 

 
Claro. Religião é importantíssimo na vida do homem. Ela sempre ajuda, 
sendo como um lenitivo, como uma alavanca, como um meio de ser, fugir 
às vezes até da própria realidade (20º 64a, masculino, casado); Eu acho 
que a religião é como se fosse a, uma energia que você tem muito forte, 
capaz de te modificar, modificar todas as suas células. E essa Energia que 
seja chamada religião ou não, ela vai me dar a cura. Tenho certeza disso 
(8º 57a, feminino, casada); Eu tenho fé, creio em Deus e o meu estado de 
saúde hoje é bom, e eu acho que isso também tem a ver com Deus, da 
minha religiosidade (2º 43a; masculino, solteiro). 
 

 A medicina, como a religião, pode também ser messiânica: 

  
A crença em um progresso infinito que levará o ser humano à saúde 
absoluta, através da eliminação gradual de todas as doenças da cidade, por 
fim totalmente medicalizada, fundamenta-se em uma esperança messiânica 

que promete, ao mesmo tempo mais e menos que as grandes religiões. 
Mais, porque a medicina contemporânea é tão religiosa quanto às religiões 
que se apresentam como tais: ela não mais se contenta com anunciar a 
salvação após a morte, mas afirma que esta pode ser realizada em vida. 
Menos, porque só as religiões são suscetíveis de responder a questão da 
morte e, correlativamente, dar um sentido absoluto à vida (LAPLANTINE, 
2004, p. 241).  

 



 Neste aspecto, a religião seria superior sobre as ciências médicas e até 

mesmo as ciências humanas, pois nenhuma delas tem alguma coisa a nos ensinar 

sobre a morte. 

 Esta vantagem é manifestada pelas grandes religiões ao situarem “o alcance 

da perfeição após a morte – evidentemente, há pouca probabilidade de que elas 

digam a verdade se tomarmos seus discursos ao pé da letra, mas, apesar de tudo, 

nada sabemos a esse respeito do ponto de vista científico” (LAPLANTINE, 2004, p. 

241).  

 Já o religioso que se manifesta no médico enfrenta duas dificuldades 

relevantes: 

  
1º) A ausência de conflito, ou seja, necessariamente de sofrimento, é uma 
eventualidade rigorosamente incompatível com o fato de se viver em 
sociedade; 2

º
) Sendo as células nervosas em número limitado e incapazes 

de se reproduzir, a prolongação da vida só pode esbarrar nos problemas 

inelutáveis da degeneração (LAPLANTINE, 2004, p. 241-242). 
 

 Hoje assistimos a uma desmistificação do progresso infinito da medicina, 

assim como da esperança utópica de uma pessoa sem doenças e de uma 

sociedade absolutamente sã (LAPLANTINE, 2004).  

 Quanto à atuação das medicinas paralelas, que se situam entre a medicina e 

a religião, também não escapam do processo de sacralização. “Elas apenas atestam 

que, em medicina como em religião, o politeísmo é sempre possível, que existem 

cismas, heresias, crenças autócnes (como a homeopatia) ou vindas de outros 

lugares (como a acupuntura)” (LAPLANTINE, 2004, p. 242).   

 As medicinas paralelas ocupam o espaço entre a religião e a medicina 

clássica.  

 O espaço proporcionado pela medicina é conseguido porque as respostas 

médicas: “atravessam uma crise de credibilidade na medida em que começam a 

aparecer como promessas que jamais poderão ser cumpridas e provocam efeitos 

inversos aos desejados” (LAPLANTINE, 2004, p. 242). 

 Já o espaço ocupado do religioso acontece uma vez que: 

 
Fornecem uma inteligibilidade mais vasta, mas igualmente decepcionante, 
pois remetem a uma distância inacessível e se alinham, além disso, cada 
vez mais com o discurso sociológico („a saúde é um problema social‟), que 
se interessa pela doença como fato significativo, mas faz refluir o sentido 
em direção diferente daquele encontrado na experiência individual e 
existencial do doente: nas relações econômicas, demográficas, políticas... 
(LAPLANTINE, 2004, p. 242). 



 
 As aproximações entre medicina e religião são historicamente referidas.  

 Aqui percebemos o discurso religioso se apossando do discurso médico: 

  
Acabando por situar-se nos dois extremos, o discurso religioso, mesmo o 
mais depurado e mais „reformado‟, não visa apenas à salvação da alma. Ele 
fala de outra coisa além do que atribuímos ao religioso no Ocidente 
contemporâneo: de saúde, ou seja, de medicina‟ (LAPLANTINE, 2004, p. 

242-243). 
 

 Agora, pelo contrário, é o discurso médico que se apossa do discurso 
religioso:  
 

E, reciprocamente, o discurso médico que se apresenta como o mais 
„objetivo‟ e despojado de qualquer pressuposto religioso fala de um „estado 
de completo bem-estar físico, mental e social‟, ou seja, de juventude, 
beleza, força, serenidade, felicidade e paz, em suma, de promessas de 
salvação comuns a todas as grandes religiões (LAPLANTINE, 2004, p. 243). 
 

 A percepção apostólica da medicina pode ser observada pela relação próxima 

que tem com o divino: 

 
A relação privilegiada que a medicina mantém com o sagrado não é 
necessariamente velado do ponto de vista da própria medicina, pelo menos 
por parte de certo número de médicos, e o tema do médico com coração de 
ouro, capaz de operar milagres, está longe de pertencer apenas ao gênero 

da ficção (LAPLANTINE, 2004, p. 244). 
 

 A concepção da medicina com a religião ficou bem evidenciada em um artigo 

de um projeto de associação de médicos votado no século passado: “A medicina é 

irmã da religião e da moral; seu ministério, toda benevolência e humanidade 

inspiram-lhe todos os deveres, atribuem-lhe todos os direitos de um sacerdócio” 

(LAPLANTINE, 2004, p. 244).  

 Ainda na concepção apostólica da medicina, Laplantine cita Michael Balint, 

mencionando que foi esta leitura que o induziu a mencionar o nome de função 

apostólica: 

  
A missão ou função apostólica significa, de início, que cada médico tem 
uma idéia quase inabalável do comportamento que deve adotar um paciente 
quando está doente. Essa idéia possui um imenso poder e, como vimos, 
influencia praticamente cada detalhe do trabalho do médico com seus 
pacientes. Tudo se passa como se todo médico possuísse o conhecimento 
revelado do que os pacientes têm ou não o direito de esperar: do que eles 
devem poder suportar e, além disso, como se ele tivesse o dever sagrado 
de converter à sua fé todos os ignorantes e todos os descrentes entre seus 
pacientes (MICHAEL BALINT apud LAPLANTINE, 2004, P. 245).  
 



 Nas entrevistas, encontramos várias menções sobre esta função apostólica 

do médico e da medicina: 

  
Ajuda. Acredito, eu acho que a fé eleva a tudo. Eu creio muito na 
misericórdia de Deus. Eu creio que Ele pode. E eu acho que, além dos 
recursos que nós temos da medicação, de médico, de família, a fé em Deus 
é muito importante, e gente tem que ter fé em alguma coisa, tem que 
acreditar. Então eu acredito que a fé, a misericórdia de Deus nos ajuda na 
nossa doença (7º 52a, feminino, casada); Ela pode me ajudar no meu 
fortalecimento espiritual (9º 34a masculino, solteiro). 
 

 Para estabelecermos melhor uma relação entre religião e medicina, 

destacamos alguns autores que abordam a história da medicina no Brasil, onde se 

percebe uma relação forte desta com a religião. 

 A respeito da medicina no Brasil, Montero afirma: 

 
Durante os três séculos da história brasileira, as práticas terapêuticas 
populares – síntese de influências heterogêneas, em que se misturavam 
elementos das culturas negras e indígenas, por um lado e da tradição cristã, 
por outro – eram exercidas de maneira amplamente hegemônicas com 
relação à medicina de origem européia. Com efeito, muitas vezes, 
garrafadas e benzeduras eram preferidas e gozava de maior prestígio social 
do que as sangrias e ventosas aplicadas pelos barbeiros. (MONTERO, 
1985, p. 14). 
 

 Na carência de médicos no Brasil - colônia, agentes leigos foram 

improvisados para desempenharem esta função, notadamente no interior do país. 

Neste aspecto, principalmente no século XVI, os jesuítas desempenharam um 

importante papel terapêutico. Portugueses, índios e escravos recorriam aos 

cuidados dos padres. É interessante salientar que, embora os jesuítas combatessem 

as crenças e rituais indígenas, preservaram todo um conhecimento fitoterápico 

indígena que até hoje permanece. 

 A prática do curandeirismo, benzeções e feitiçarias nas cidades predominou 

no Brasil até por volta do século XIX. “O século XIX, se não fez desaparecer das 

cidades os curandeiros, benzedores e feiticeiros, cerceou-lhes drasticamente as 

atividades ao decretar contra eles uma verdadeira „guerra santa‟”. (MONTERO, 

1985, p. 35).  

 Nesta época, se difunde a assistência médica nas fazendas, uma vez que o 

preço do escravo estava em alta, o que justificava investimento por parte dos 

fazendeiros. Além disso, ocorre formação de profissionais a nível local, bem como o 

desenvolvimento de institutos de pesquisa voltados para as necessidades locais, 



como o Instituto Butantã, em São Paulo e Manguinhos, no Rio de Janeiro 

(MONTERO, 1985). 

 Nos últimos 40 anos têm-se observado um estupendo avanço tecnológico, 

com o surgimento de meios diagnósticos bastante eficazes, bem como o 

desenvolvimento de técnicas terapêuticas mais seguras e bastante eficazes. 

 Com o avanço da medicina científica, que combateu tenazmente curandeiros 

e benzedores, houve reação por parte das classes populares que tiveram que 

redefinir inteiramente o espaço social de atuação da medicina popular. Como 

resultado desta reação, surgiu a terapêutica umbandista, que “abandona o caráter 

empírico que definia a atuação de raizeiros e benzedeiras, voltada para a supressão 

de doenças conhecidas de antemão, e passa a operar inteiramente no domínio do 

simbólico” (MONTERO, 1985, p. 55).  

 Portanto, o ritual terapêutico umbandista visa uma totalidade e não apenas 

uma doença específica. 

 Em algumas sociedades e grupos religiosos, a prece é tida como recurso 

terapêutico relevante. As pessoas, de um modo geral, acreditam que este rito possa 

beneficiar pessoas portadoras de algum tipo de problema de saúde. Esta atitude é 

manifestada por praticamente todos os povos, independentemente da religião e, até 

entre aqueles que se auto-rotulam praticantes de religiões não-teístas ou até 

mesmo, ateus (TOSTA, 2004).  

 Em nossa pesquisa, não houve nenhuma manifestação exaltando a prece ou 

a oração como fatores importante de cura. Talvez porque não tenha sido uma das 

perguntas do questionário. No entanto, um dos entrevistados referiu não acreditar 

nas orações para fim de combate à sua doença: “Eu creio, não de orações, de fé, 

crenças. Eu acredito” (3º 50a; masculino; solteiro). 

 Na concepção de Durkheim, o impulso para acreditar é o aspecto mais 

relevante na constituição da fé. E é a fé que fundamenta o comando dos ritos junto 

ao homem religioso, independente da complexidade da religião que ele pertença. 

Toda a fundamentação dos ritos se concentra em compreender melhor o processo 

psíquico do qual deriva a sua crença. Ele sabe „que é a fé que salva‟ (DURKHEIM, 

2004).  

 Em resumo, o que o autor quis nos mostrar foi a dificuldade de 

concretizarmos o sentimento de fé: “É porque a fé tem essa origem que ela é, em 

certo sentido, „impermeável a experiência‟” (DURKHEIM, 1989, p. 432). 



 A manifestação desta fé foi observada na grande maioria dos participantes da 

pesquisa: “A fé é capaz de ajudar psicologicamente”; “Eu tenho fé em Deus, então, 

eu acredito” (2º 43a; masculino, solteiro).  

 Para Berger (1985), pode-se dizer, portanto, que a religião desempenhou uma 

parte estratégica no empreendimento humano da construção do mundo. A religião 

representa o ponto máximo da auto-exteriorização do homem pela infusão, dos seus 

próprios sentidos sobre a realidade.  

 A religião conjectura que a organização do ser humano seja projetada em sua 

integralidade. De outra forma, a religião representa uma arrojada tentativa de 

idealizar o universo inteiro como tendo significância humana (BERGER, 1985).  

 Vários entrevistados manifestaram a convicção da importância que a religião 

tem em suas vidas: 

 
Eu acredito em alguma coisa maior; Eu posso acreditar que tudo eu posso 
(9º 34a masculino, solteiro); Não é se, eu tenho a certeza que eu vou ficar 
curada (8º 57a, feminino, casada); Pra tudo a gente tem que crer em algo; 
Ter forças diante do fato (12º 26a, masculino, solteiro). 
 

 A religião legitima de modo tão eficaz porque relaciona com a realidade 

suprema as precárias construções da realidade erguidas pelas sociedades 

empíricas. A religião legitima as instituições infundindo-lhes um status ontológico de 

validade suprema, isto é, situando-as num quadro de referência sagrado e cósmico 

(BERGER, 1985).  

 Essa legitimação pode ser observada em alguns dos entrevistados: 

 
Sim. Ela ajuda através de conformidade. E também, lá de cima nos 
tratamentos que desce até nós para a verdadeira cura. A verdadeira cura é 
a espiritual (14º 57a, masculino, casado); Eu acredito. Porque é a única 
coisa que dá força prá gente seguir em frente em qualquer enfermidade (16º 
38a, feminino, solteira); Eu acredito e muito, porque foi através da religião 
que a gente aprofunda e acredita na ressurreição e nas curas, tudo isso (17º 
66a, masculino, solteiro); Pela minha fé (10º 59a, masculino, casado). 
 

 Um estudo realizado com adultos soropositivos norte-americanos por Siegel e 

Schrimshaw (2002) investigou os benefícios percebidos na utilização do 

enfrentamento religioso. Foi observada uma série de benefícios por parte dos 

participantes, em função de suas crenças e práticas dessa natureza, destacando-se 

a sensação de força, poder e capacidade de controle (FARIA, 2006) 

 Tais sentimentos de conforto, de força e controle podem ser percebidos em 

inúmeras falas: 



 
Sim, porque a fé, ela pode fazer tudo na vida de uma pessoa. Basta a 
pessoa acreditar (12º 26a, masculino, solteiro); Sim. É..., através de 
orações, pedidos, né, e demonstrando amor, carência, com toda fé e toda 
força no coração (16º 38a, feminino, solteira); Agente pegando a religião, o 
desenvolvimento da medicina e dos laboratórios, veio ajudar muito. Então 
você junta a sua fé com o seu procedimento, eu acredito que 95% eu esteja 
curado (17º 66a, masculino, solteiro). 
 

 A percepção apostólica da medicina pode ser observada pela relação próxima 

que tem com o divino: 

 
A relação privilegiada que a medicina mantém com o sagrado não é 
necessariamente velado do ponto de vista da própria medicina, pelo menos 
por parte de certo número de médicos, e o tema do médico com coração de 
ouro, capaz de operar milagres, está longe de pertencer apenas ao gênero 

da ficção (LAPLANTINE, 2004, p. 244). 
 

 A concepção da medicina com a religião ficou bem evidenciada em um artigo 

de um projeto de associação de médicos votado no século passado: “A medicina é 

irmã da religião e da moral; seu ministério, toda benevolência e humanidade 

inspiram-lhe todos os deveres, atribuem-lhe todos os direitos de um sacerdócio” 

(LAPLANTINE, 2004, p. 244).  

 Esta relação entre a religião e a medicina aparece muito claramente nas 

manifestações dos entrevistados, notando-se a grande influência da primeira sobre a 

segunda: 

 
Deus abençoa a mão do médico para que cuide de mim, para que coloque 
no papel os remédios certos, na hora certa (10º 59a, masculino, casado); 
Sempre peço a Deus prá guiar aquele médico prá que ele seja um 
instrumento usado prá tratar as minhas doenças (16º 38a, feminino, 
solteira). 
 

 Não obstante, os estudos nem sempre apontam para efeitos positivos do 

enfrentamento religioso no processo de enfrentamento (FARIA, 2006).  

 Também esta foi uma manifestação comum a muitos dos entrevistados: 

 
Não (3º 50a; masculino; solteiro), (6º 43a, masculino, solteiro), (12º 26a, 
masculino, solteiro), (14º 57a, masculino, casado) e (15º 25a, masculino, 
solteiro); Não, este negócio de explicação divina, para mim, ela não existe; 
Mas eu acho que é, na minha credulidade, ela não tem nenhuma relação 
com uma explicação divina (9º 34ª, masculino, solteiro); Não. Creio que não 
(2º 43a, masculino, solteiro), (6º 43a, masculino, solteiro), (10º 59a, 
masculino, casado), (20º 64a, masculino, casado).  
 



 Na mesma linha, algumas outras manifestações de entrevistados que não 

atribuem interferência do divino no aparecimento ou mesmo no tratamento da 

doença: 

 
De maneira nenhuma (15º 25a, masculino, solteiro); Não tem nada a ver 
não (11º 26a, masculino, solteiro); Não, eu não acredito em nada divino ou 
espiritual (4º 53a, masculino, divorciado); Eu acho que não; Não acredito na 
minha cura por intervenção divina; Não acredito muito em milagre, que eu 
possa ser curado por um milagre (9º 34ª, masculino, solteiro); Não, eu não 
creio (4º 53a, masculino, divorciado); Não. Não acredito (11º 26a, 
masculino, solteiro); Não, não creio (15º 25a, masculino, solteiro). 
 

 Podemos afirmar que o trabalho de campo comprova plenamente a hipótese 

levantada, já que na maioria das respostas, encontramos a presença forte da 

religião e, em pelo menos um destes, ficou bem evidenciada a importância maior 

desta, em relação ao uso dos medicamentos contra o vírus.  

 Quando indagada se acredita que a religião/intervenção divina ajuda no 

combate a sua doença, respondeu que sim e que: “Não foi porque eu uso o 

medicamento correto, pois nem sempre uso de maneira correta” (18º 40a, feminino, 

casada). 

 Também o cirurgião oncológico Paulo César Fructoso, do Rio de Janeiro, 

integrante da Sociedade Brasileira de Cancerologia utiliza a força da fé no suporte 

ao tratamento dos seus pacientes, porém adverte sobre a necessidade 

imprescindível da continuidade do tratamento médico, já que a interrupção deste 

poderá acarretar prejuízo para o doente (CORTÊS, 2005). 

 De acordo com este médico, tem que se ter muito cuidado com esta questão, 

já que se tornaria extremamente perigoso para o paciente caso a religiosidade tome 

o lugar da medicina. Adverte no sentido de que a fé e o conhecimento médico 

devem caminhar juntos, pois somente assim o paciente realmente poderia sair 

beneficiado. 

 Cortês (2005) apresenta um estudo feito pelo médico Riad Yunes, com três 

mil pacientes com câncer de mama no Hospital do Câncer de São Paulo. De acordo 

com este estudo, 20% das mulheres que optaram pelo tratamento espiritual, puro 

antes de se submeterem à cirurgia e usarem os medicamentos prescritos, 

apresentaram aumento de tamanho dos tumores. O profissional chama a atenção 

para a necessidade de se contemplar as necessidades do corpo e da alma para que 

se consiga uma saúde de forma adequada. 



Fato também reforçado por Rabelo, ao mencionar que “os antropólogos têm frisado 

peculiaridades e aspectos positivos do tratamento religioso quando comparado aos 

serviços oferecidos pela medicina oficial” (RABELO, 1994, p. 47). 

 Para três dos entrevistados, não está claro se a religião influencia na 

recuperação da doença: 

 
Pode ajudar como, eu não sei; Pode até ter, mas como eu sou meio 
descrente, não sei (6º 43a, masculino, solteiro); Eu acho que é uma 
resposta íntima (8º 57a, feminino, casada); Por mais que eu tenha fé, eu 
acho que, é, por mais que eu siga a religião católica, que é a minha base, 
minha formação, por mais que eu sei que aconteçam milagres, eu não sei 
se eu sou uma pessoa teoricamente digna de um milagre (9º 34a masculino, 
solteiro). 
 

 Elias (2001) ressalta a importância dos sentimentos, da afeição recíproca 

entre duas ou mais pessoas para que se atribua significado à vida. Comenta sobre a 

importância do desenvolvimento científico, que nos possibilitou o aumento do 

conhecimento das causas das doenças. Fato este que, também, contribui para esta 

melhoria da qualidade de vida, pois torna o doente mais confiante e esperançoso. É 

interessante que este autor não aventa que tais fatores contribuam para o 

prolongamento da vida, mas sim, que este sentimento de esperança possibilita uma 

vida digna, por menor que seja sua duração. 

 Já Groopman (2004), em sua experiência no tratamento com pacientes com 

câncer, menciona que a esperança não cura, mas pode dar ânimo e inspira coragem 

ao paciente. Assim como Norbert Elias, este autor afirma que o paciente 

esperançoso pode viver mais, ou não. Mas vive melhor consigo próprio. Mais uma 

vez, notamos que os autores estão atribuindo ao sentimento de esperança, uma 

melhoria na qualidade de vida, no enfrentamento de sua doença, sem que isto, 

necessariamente, represente prolongar a vida. 

 O psiquiatra César Vasconcellos Souza, apud Côrtes, (2005), enfatiza a 

importância da atitude mental da esperança, contribuindo para a melhoria do 

funcionamento do sistema imunológico, na luta contra bactérias, vírus e doenças 

graves, como o câncer. 

 Em uma das pessoas entrevistadas, a atitude da esperança aparece com 

bastante ênfase: 

 
Se existe algum milagre em relação a isso, eu acho que pode está num 
milagre na iluminação das pessoas que participam de pesquisas, com 
relação a descobrir a cura para as doenças, que acaba teoricamente sendo 



um, teoricamente, não é um milagre, mas uma iluminação de uma 
investigação científica que possa, através de muito trabalho, de, muito séria, 
de muito estudo, que contra ou a favor, pode acabar acontecendo (9º 34a 
masculino, solteiro). 
 

 A esperança com fundo religioso, associada a confiança na medicina, 

encorajando mais o doente: 

 
Eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho fé em Deus que os remédios que eu 
tomo, é muito bom e eu tenho melhorado demais com esses remédios. Este 
coquetel que eu tomo (13º 69a, feminino, viúva); Sim, porque eu acredito 
que o cientista só poderá alcançar essa cura se forem abençoados por 
Deus. Assim como o médico estuda, tudo bem estuda, mas ele é guiado sim 
por Deus para tratar as pessoas doentes. Então eu acredito que os 
cientistas só vão conseguir com a permissão divina (16º 38a, feminino, 
solteira). 
 

 A religiosidade proporcionando esperança foi observada por Tosta (2004) que 

obteve resultados impressionantes no aumento de células de defesa de estudantes 

de medicina, que receberam orações à distância. Também Thomas McCormick 

(apud Tosta, 2004), da Universidade de Washington (EUA), observou que a fé e 

métodos como oração e meditação ajudam os indivíduos. Outro exemplo é 

apresentado por Levin (2001), onde 40 pacientes com AIDS/SIDA se beneficiaram 

com a intervenção de agentes de cura à distância.  

 Esta confiança na ciência foi revelada por alguns dos participantes da 

pesquisa: 

 
Eu creio, eu ainda tenho muito, sou um homem de fé, temente a Deus. Eu 
creio ainda na, na, só deu está num estado bom, já é uma vantagem muito 
grande. É graças a Lei Divina, graças a Deus (20º 64a, masculino, casado); 
A cura em si, eu não acredito, eu sou muito cético quanto a este ponto, eu 
acredito na ciência (2º 43a; masculino, solteiro); Por intervenção divina eu 
não creio. Por quais meios seria o tratamento? pela ciência (19

o
 21a, 

masculino, solteiro). 
 

 A seguir, apresentamos uma síntese dos assuntos discutidos neste capítulo, 

acrescidos de alguns conceitos apresentados nos dois primeiros. 

 Na experiência do oncologista Dr. Riad Yunes apud Côrtes, (2005), os 

pacientes que têm religiosidade parecem suportar melhor as dores e o tratamento e 

lidam melhor com a idéia de morte. Aqui, notamos que a esperança proporcionada 

pela religiosidade, traz conforto e melhora a qualidade de vida, sem 

necessariamente evitar a morte. 

 O psicólogo clínico João Figueiró apud Côrtes, (2005) faz uma análise da 

importância da religião para o paciente que sofre com dor crônica. Segundo este, um 



indivíduo religioso tem condições de atribuir significados elevados ao seu sofrimento 

físico e padecer menos do que um ateu ou agnóstico. 

 Tanto o Dr. Paulo César Fructoso apud Côrtes (2005), quanto o Dr. Riad 

Yunes chamam a atenção para o risco de confiar totalmente na religiosidade e 

esquecer-se de manter o tratamento convencional. 

 O professor Lotufo Neto (2008), levanta uma questão relacionada com o 

preconceito que os profissionais de saúde têm, em relação à influência da 

religiosidade na saúde. Segundo ele, a controvérsia a cerca da influência da religião 

sobre a saúde física e mental é ainda apaixonada, mais baseada em preconceito e 

opinião, do que em ciência. Os profissionais da área da saúde ignoram os principais 

achados empíricos sobre esta relação, e por isto, estes dados continuam não tendo 

a consideração que deveriam ter no planejamento dos programas de saúde. 

  Weber (2004) apresenta a esperança da salvação, influenciando na conduta 

humana, ou seja, a pessoa busca a santificação, purificação, uma busca de 

espiritualidade, que funciona como um „renascimento‟. 

 Elias (2001) chama atenção para o fato de que, no futuro, o conhecimento da 

pessoa humana, das relações das pessoas entre si, de seus laços mútuos e das 

pressões e limitações que exercem entre si, faça parte do conhecimento médico. Ou 

seja, conclusão nossa, uma formação médica integral. 

 Religião e saúde guardam relações muito próximas entre si. Antigamente, o 

que hoje entendemos como ciência médica, era exercida pela religião. Daí o forte 

apelo que tem a religião na manutenção da saúde e na recuperação da doença. 

   Savioli (2006) nos conta que no início da era cristã, o próprio Jesus, faz 

menção à importância da cura total, englobando corpo, mente e espírito, além de 

enfatizar que o poder interior que o ser humano tem em afetar sua saúde. 

 A separação entre a medicina e a igreja começou em 1215, quando o Concilio 

de Latrano proíbe a prática da medicina pelos religiosos, já que os religiosos 

consumiam muito tempo como médicos em detrimento do sacerdócio (SAVIOLI, 

2006). 

 Ainda, de acordo com Savioli (2006), no século XVI acontece um fato 

marcante protagonizado por Francis Bacon, pois este “promove o banimento de 

dogmas e autoritarismo dentro dos projetos científicos, advogando os experimentos, 

verificações e provas”. Desta forma, este autor relega as questões religiosas ao 

campo da fé. 



 O antagonismo mais evidente entre religião e ciência surge em 1859, quando 

Charles Darwin (1809-1882) introduz a teoria da evolução, segundo a qual o homem 

seria descendente dos animais. Pasteur (1822-1910) e Koch com a descoberta dos 

microorganismos, segundo Savioli (2006), começam a definir cientificamente a 

etiologia das doenças infecciosas, muitas delas tidas até então como de causas 

sobrenaturais. 

 Terrin (1998) nos informa que a medicina manteve-se num plano „holístico‟, 

ecológico e quase religioso até o limiar do Renascimento, quando realmente toda a 

filosofia religiosa e humanista teve de ceder lugar à prepotência dos tecnocratas do 

corpo humano e, em geral, ao positivismo da pesquisa científica, que logo mostrou 

sua raiz anti-religiosa, na mesma medida em que se fazia defensor de um saber 

„objetivo e indutiva‟. 

 Afirma que a luta entre visão religiosa e visão científica nunca parou. Para 

manter a objetividade científica, a visão religiosa foi totalmente banida da concepção 

de doença: tal concepção não tem correspondências „verificáveis‟ e, portanto, 

nenhum valor estimável. As religiões e a confiança na fé, sendo “mundos 

inobjetiváveis por excelência”, eram e são consideradas fora de qualquer processo 

de cura. 

 Em sua conclusão, Terrin (1998) aconselha que as religiões devam reagir 

contra seu confinamento num canto escuro, onde podem somente dar consolo e 

uma esperança que não se concretiza nunca, se a concretude é deste mundo. 

Sobretudo a religião cristã deve respeitar o mandamento do Senhor e crer menos na 

eficácia do positivismo sem fé, sem alma. Não se pode pensar num corpo sem alma. 

 Rosa (2005) também aborda o contexto histórico onde a religião foi perdendo 

terreno para a medicina, ou seja, a racionalização científica do discurso médico, 

ocorrida a partir do início do século XIX, implica na dessacralização do conceito de 

saúde, com a perda das funções ética e simbólica da doença. O sagrado deixa de 

habitar o saber médico com o enfoque na etiologia específica das doenças, do 

método experimental e da racionalização do método anátomo-clínico, que fundou o 

discurso médico com um saber sobre o corpo que tomou o cadáver como modelo e 

paradigma. O ser humano passa a ser tratado como máquina, um sistema de 

alavancas e polias. 

 A medicina, da forma como a conhecemos hoje, com todo o rigor do 

cientificismo é, como vimos, muito recente, com pouco menos de dois séculos. 



Então, para a manutenção da sua saúde, a humanidade se valeu da saúde popular, 

tendo tido a religião (e ainda até hoje tem), uma forte participação neste aspecto.  

 Rabelo (1994) menciona que a passagem da doença à saúde pode vir a 

corresponder a uma reorientação mais completa do comportamento do doente, na 

medida em que transforma a perspectiva pela qual este percebe seu mundo e 

relaciona-se com outros. Fundamental nessa abordagem é identificar os meios pelos 

quais as terapias religiosas efetuam tal transformação. Neste sentido, não é à toa 

que tantos estudos têm se voltado para uma compreensão do ritual enquanto 

espaço por excelência, em que os doentes são conduzidos a uma reorganização da 

sua experiência no mundo. 

 Minayo (1994) afirma, em um estudo sobre as representações da cura no 

catolicismo popular, que quando uma pessoa em nossa sociedade move-se pela 

cura, está frente a situações que considera situações-limite, concretizadas em 

doenças graves, insegurança material e espiritual e desordens morais. A procura de 

saída de circunstâncias aflitivas soa então como recorrência a uma “tábua de 

salvação”. 

  Para Weber (2004) a cura de almas, a assistência religiosa aos indivíduos, é 

em sua forma racional-sistemática também um produto da religião profética 

revelada. 

 Para Laplantine (2004), enquanto a intervenção médica oficial pretende 

apenas fornecer uma explicação experimental dos mecanismos químico-biológicos 

da morbidez e dos meios eficazes para controlá-los, as medicinas populares 

associam uma resposta integral a uma série de insatisfações (não apenas 

somáticas, mas psicológicas, sociais, espirituais para alguns, e existenciais para 

todos) que o racionalismo social não se mostra, sem dúvida, disposto a eliminar. 

 Laplantine (2004) compara os fundamentos da medicina moderna com uma 

esperança em um profeta, quando menciona que a crença em um progresso infinito 

que levará o ser humano à saúde absoluta, através da eliminação gradual de todas 

as doenças da cidade, por fim totalmente medicalizada, fundamenta-se em uma 

esperança messiânica que promete, ao mesmo tempo mais e menos que as 

grandes religiões. 

 Quanto às medicinas paralelas, elas tampouco parecem escapar a esse 

processo de sacralização. Elas apenas atestam que, em medicina como em religião, 

o politeísmo é sempre possível, que existem cismas, heresias, crenças autócnes 



(como a homeopatia) ou vindas de outros lugares (como a acupuntura). As 

medicinas paralelas, que se situam entre as duas grandes ortodoxias (a missa e a 

consulta médica), tendem a responder todo um campo de questões, as quais, como 

constatamos hoje, mais que ontem, não chegam a ser anuladas. 

 A relação privilegiada que a medicina mantém com o sagrado não é 

necessariamente velado do ponto de vista da própria medicina, pelo menos por 

parte de certo número de médicos, e o tema do médico com coração de ouro, capaz 

de operar milagres, está longe de pertencer apenas ao gênero da ficção. Um artigo 

de um projeto de associação de médicos votado no século passado está formulado 

nos seguintes termos: „A medicina é irmã da religião e da moral; seu ministério, toda 

benevolência e humanidade inspiram-lhe todos os deveres, atribuem-lhe todos os 

direitos de um sacerdócio‟ (LAPLANTINE, 2004). 

 Segundo Montero (1985), na carência de médicos no Brasil - colônia, agentes 

leigos foram improvisados para desempenharem esta função, notadamente no 

interior do país. Neste aspecto, principalmente no século XVI, os jesuítas 

desempenharam um importante papel terapêutico. Portugueses, índios e escravos 

recorriam aos cuidados dos padres. É interessante salientar que, embora os jesuítas 

combatessem as crenças e rituais indígenas, preservaram todo um conhecimento 

fitoterápico indígena que até hoje permanece. 

 A prática do curandeirismo predominou no Brasil até por volta do século XIX, 

quando se difunde a assistência médica nas fazendas, uma vez que o preço do 

escravo estava em alta, o que justificava investimento por parte dos fazendeiros. 

Além disso, ocorre formação de profissionais a nível local, bem como o 

desenvolvimento de institutos de pesquisa voltados para as necessidades locais, 

como o Instituto Butantã, em São Paulo e Manguinhos, no Rio de Janeiro. 

 Com o avanço da medicina científica, que combateu tenazmente curandeiros 

e benzedores, houve reação por parte das classes populares que tiveram que 

redefinir inteiramente o espaço social de atuação da medicina popular. Como 

resultado desta reação, surgiu a terapêutica umbandista, que „abandona o caráter 

empírico que definia a atuação de raizeiros e benzedeiras, voltada para a supressão 

de doenças conhecidas de antemão, e passa a operar inteiramente no domínio do 

simbólico‟. Portanto, o ritual terapêutico umbandista visa uma totalidade e não 

apenas uma doença específica. 



 Após a discussão destes conceitos neste capítulo, elaboramos uma síntese 

do tema central da dissertação, que é a relação entre religião e HIV/AIDS. 

 De acordo com o Ministério da Saúde, por seu caráter pandêmico e sua 

gravidade, a aids representa um dos maiores problemas de saúde pública da 

atualidade. 

 Com a introdução de potentes esquemas antirretrovirais na prática clínica e o 

emprego rotineiro de profilaxias primárias para infecções oportunistas, houve grande 

queda da letalidade e da morbidade associadas à infecção pelo HIV. 

 Apesar do avanço no tratamento convencional, existe também a busca por 

terapias alternativas, dentre elas, a busca da cura através da religião. E, infelizmente 

do ponto de vista médico, em algumas situações, a busca da cura através da religião 

passa a ser única, uma vez que o tratamento convencional é abandonado. 

 Faria (2006), comenta que, não obstante as melhoras das condições de 

saúde e da qualidade de vida de pessoas soropositivas em tratamento antirretroviral, 

dados indicam que a incidência de depressão é observada em mais de 50% dos 

pacientes HIV positivos, em algum momento da trajetória da doença  

 Ainda segundo esta autora, estudo realizado com adultos soropositivos norte-

americanos por Siegel e Schrimshaw (2002) investigou os benefícios percebidos na 

utilização do enfrentamento religioso. Os participantes relataram uma variedade de 

benefícios provenientes de suas crenças e práticas dessa natureza, incluindo: 

favorecimento de emoções e sentimento de conforto, sensação de força, poder e 

controle, disponibilidade de suporte social e senso de pertencimento, facilitação da 

aceitação da doença, alívio do medo e da incerteza perante a morte. 

 Também observamos alguns resultados negativos. Os estudos nem sempre 

apontam para efeitos positivos do enfrentamento religioso no processo de 

enfrentamento. Jenkis (1995) apresentou resultados que ressaltam controvérsias 

sobre as influências da religiosidade no lidar com a Aids, em momento histórico no 

qual não havia tratamento eficaz para essa enfermidade. 

 Apesar de Siegel e cols. (2001) apontarem a religião como importante fonte 

de suporte e integração social, no estudo de Faria e Seidl (2006), os pacientes que 

participaram da pesquisa não pareceram estar usufruindo tanto dessa possível 

vantagem.  

 Quando indagados sobre como a religiosidade poderia ajudar a lidar com 

problemas de saúde, o item menos citado referiu-se à disponibilização do suporte 



social. Supõe-se que o medo do preconceito esteja dificultando a expressão sobre a 

condição de saúde, o que pode limitar a obtenção de apoio social de pessoas 

vinculadas ao grupo religioso. 

 A pesquisadora Tânia Regina realizou um trabalho com pacientes com 

HIV/aids, procurando identificar e descrever as perdas pelas quais passam tais 

pacientes (SOUZA, 2006).  

 Na categoria das perdas, destacaram-se as perdas: da imortalidade, da 

identidade, da saúde e da esperança. Essas perdas trouxeram perdas secundárias e 

afetaram as várias esferas de vida do sujeito (afetiva, familiar, sexual, social e 

profissional).  

 A categoria reorganização da vida revelou que os sujeitos elaboraram essas 

perdas e reorganizaram suas vidas, através de diferentes figuras de apego: a 

religião, a família, e os profissionais de saúde.  

 Sampaio (2002) apresenta um enfoque importante com relação ao imaginário 

social da Aids na cosmo visão religiosa. A busca da explicação da saúde e da 

doença em causas sobrenaturais ou como manifestação da vontade dos deuses, é 

uma realidade observada em diferentes civilizações já desde a Antiguidade. Cada 

sociedade, com maior ou menor intensidade, recorre às tradições religiosas 

disponíveis para ler e enfrentar sua cotidianidade. 

 Há que se constatar uma expressiva e predominante visão do cristianismo, 

explícita e fortemente propagada na Idade Média, que vinculava a concepção de 

pecado com a punição divina e, em correlação, a doença a um castigo divino. Seja 

na perspectiva de uma punição/ castigo com fins restauradores pelo sofrimento, seja 

na perspectiva de que a possibilidade de cura dependia do arrependimento humano 

ou do milagre divino. 

 O imaginário social possui papel significativo na construção da coesão social 

e é resultante não apenas de decisões do âmbito racional. O imaginário social como 

um sistema simbólico, reflete práticas sociais em que se dialetizam processos de 

entendimento e de fabulação, de crenças e de ritualizações. (...) o imaginário social, 

enquanto produções discursivas se organizam sob a forma de mitos, religiões e 

ideologias políticas. São formas de dizer o mundo dos homens e dos deuses. São 

produções de sentido que circulam na distribuição de papéis sociais. Isso é vivido de 

tal modo pelos indivíduos, que passa a representar para o grupo, o sentido de 

verdadeiro (Sampaio, 2002). 



 Ainda de acordo com Sampaio (2002), a profunda aproximação dos binômios 

saúde/doença e vida/morte com a vontade divina foi eixo da construção do 

imaginário social punitivo às pessoas portadoras de doenças graves. 

 A identificação da Aids nos anos 80 como doença extremamente grave e sem 

perspectivas de cura em curto prazo histórico encontrou morada nesse imaginário 

povoado pela crença de que as bênçãos e castigos das divindades repousam sobre 

a corporeidade humana na forma de saúde ou doenças (SAMPAIO, 2002). 

 É preciso dizer que essa é uma anti-teologia. Ela é sinalizadora da morte de 

Deus, como bem nos disse Nietzsche. Essa teologia serve aos poderes dominantes 

que visam seus próprios interesses e formulam discursos normativos que aprisionam 

o cotidiano das pessoas em rituais ora profanos, ora sagrados de celebração da 

morte (SAMPAIO, 2002). 

 O enfrentamento dessa questão deve fundar-se na perspectiva de um Deus 

identificado com a vida, e vida digna para todas as pessoas. Essa máxima da 

tradição judaico-cristão precisa ser afirmada afim de que a negação de imagens de 

Deus condenatórias seja possível.  

 Em sua conclusão, a professora Tânia Vieira critica o que ela denomina de 

religião moderna que, segundo ela, apóia-se em uma falsa premissa de que a 

eficácia do sistema de mercado geraria um desenvolvimento com acúmulo de 

riquezas que beneficiaria também as pessoas enfraquecidas, em cujo contexto 

situam-se os pacientes com HIV/AIDS. 

 Neste capítulo também intercalamos conceitos apresentados pelos autores, 

com manifestações dos entrevistados sobre como a garantia da saúde é conseguida 

através das experiências religiosas. 

 É muito forte o conceito de Eliade ao definir o sagrado como poder, eficiência 

e fonte de vida. Tal poder é plenamente observável na maioria das manifestações 

dos entrevistados, que lhes concede força suficiente para justificar a manutenção da 

saúde mesmo sendo detentores de uma doença grave, como a aids. 

 Fazemos um comparativo entre a medicina oficial e as práticas populares na 

garantia da saúde das pessoas, com destaque para a maior abrangência da 

segunda, por possibilitar um tratamento integral, combatendo não só insatisfações 

somáticas, mas também psicológicas, espirituais e existenciais. 

 É interessante o registro de alguns dos entrevistados onde não está claro se a 

religiosidade proporciona esta garantia de saúde. Em alguns, inclusive, está 



bastante claro que a religião não influencia em sua saúde. Tal fato corrobora a 

manifestação de alguns dos autores pesquisados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

 

 Nosso trabalho teve o propósito de procurar identificar as características da 

religião, nas suas mais variadas manifestações e se a crença religiosa poderia estar 

presente nos pacientes com HIV/Aids. Também procuramos estabelecer a influência 

da religiosidade na condução da doença por parte da pessoa acometida, tanto do 

ponto de vista positivo, quanto negativo. 

 Embora as manifestações dos autores nem sempre sejam consensuais, 

percebemos claramente a importância do sentimento de esperança na conquista de 

uma condição de bem estar espiritual, com forte influência no físico. Assim também 

como percebemos efeitos absolutamente benéficos para este bem estar quando se 

pratica rituais religiosos, como a oração, por exemplo. 

 Ficou bem evidenciada a relação forte, existente entre a religião e a saúde, 

evidenciada desde épocas pré-cristãs, mas com grande influência com o surgimento 

do cristianismo, sendo que até o século XVIII os religiosos eram responsáveis pela 

cura, não só espiritual, mas também física, administrando ervas e ungüentos aos 

enfermos. 

 Esta relação é também manifestada pela professora Tânia Vieira, que 

apresenta um enfoque importante com relação ao imaginário social da aids na 

cosmo visão religiosa. A busca da explicação da saúde e da doença em causas 

sobrenaturais ou como manifestação da vontade dos deuses, é uma realidade 

observada em diferentes civilizações já desde a Antiguidade. Cada sociedade, com 

maior ou menor intensidade, recorre às tradições religiosas disponíveis para ler e 

enfrentar sua cotidianidade.  

 É interessante ressaltar o que escreve Savioli sobre a relação entre saúde e 

religião, ao referir que a luta entre visão religiosa e visão científica nunca parou. 

Para manter a objetividade científica, a visão religiosa foi totalmente banida da 

concepção de doença: tal concepção não tem correspondências „verificáveis‟ e, 

portanto, nenhum valor estimável. As religiões e a confiança na fé, sendo „mundos 

inobjetiváveis por excelência‟, eram e são consideradas fora de qualquer processo 

de cura, não obstante o fato de que todas as religiões do passado tenham advogado 

para si a função terapêutica e a cura tivesse sempre ligada a fatores eminentemente 



religiosos e, ainda mais, não obstante o fato patente de que muitos doentes 

tivessem sido curados após fenômenos, fatos e crenças religiosas. Em tais casos, a 

medicina clássica costuma usar uma terminologia um tanto sibilina: fala de „remissão 

espontânea‟; mas certamente não entra em crise a respeito de sua própria visão 

metodológica da doença. 

 No Brasil, desde sua colonização, as relações entre religião e saúde 

estiveram sempre muito bem interligadas. E aqui, desempenharam papéis 

relevantes os padres jesuítas, que por longo tempo permaneceram com a dupla 

função de assistência religiosa e assistência médica. 

 Laplantine ilustra bem esta profunda relação ao mencionar que um artigo de 

um projeto de associação de médicos votado no século passado está formulado nos 

seguintes termos: „A medicina é irmã da religião e da moral; seu ministério, toda 

benevolência e humanidade inspiram-lhe todos os deveres, atribuem-lhe todos os 

direitos de um sacerdócio‟. Esta relação é também bem reforçada nas 

manifestações de alguns dos entrevistados, que atribuem aos médicos poderes 

como emissários de Deus. 

 Ainda hoje, com a pós-modernidade, esta relação permanece muito intensa, 

pois apesar do grande avanço tecnológico, que proporcionou a determinação do 

diagnóstico etiológico das doenças, no descobrimento de esquemas terapêuticos 

extremamente eficazes no tratamento das doenças orgânicas, porém para boa parte 

das pessoas esta medicina altamente técnica não é acessível. Além do mais, 

mesmo para os que têm facilidade de acesso a esta ciência moderna, ela não 

consegue preencher todas as necessidades da pessoa. Este complemento, segundo 

os autores e boa parte dos entrevistados, é encontrado principalmente na religião. 

 Mirian Rabelo analisa bem esta questão ao reconhecer a importância dos 

cultos religiosos na interpretação e tratamento de doenças. Uma vantagem 

manifestada neste tipo de terapia seria pelo fato de que ao contrário das explicações 

reducionistas da medicina, os sistemas religiosos de cura oferecem uma explicação 

à doença que a insere no contexto sociocultural mais amplo do sofredor.  

 É importante também apresentar a conclusão de François Laplantine sobre as 

medicinas populares. Segundo ele, enquanto a medicina oficial pretende apenas 

fornecer uma explicação experimental dos mecanismos químico-biológicos da 

morbidez e dos meios eficazes para controlá-los, as medicinas populares associam 



uma resposta integral a uma série de insatisfações que o racionalismo social não se 

mostra, sem dúvida, disposto a eliminar.  

 Talvez por não constar no questionário nenhuma pergunta específica sobre 

medicina popular, nenhum dos entrevistados manifestou objetivamente se é 

beneficiado por algum tipo de medicina popular, naturalmente excluindo-se a 

religião, que também é considerada como uma forma de tratamento diferente da 

medicina oficial. 

 A relação da religião com a aids, foi o objetivo central da nossa pesquisa, uma 

vez que, trabalhando há mais de vinte anos com pacientes portadores do hiv e com 

doentes com aids, indagávamo-nos qual seria o papel da religião na melhoria da 

saúde destes pacientes, se é que haveria realmente um benefício da prática 

religiosa. 

 A pesquisa de campo, com a entrevista dos pacientes, nos possibilitou a 

obtenção de resultados extremamente interessantes. 

 O conceito que os entrevistados apresentaram de Deus, corresponde ao que 

autores clássicos como Rudolf Otto e Mircea Eliade atribuem ao sagrado. É um deus 

poderoso, que tudo pode e com muita compaixão. Além do mais, na visão destas 

pessoas, é um deus que oferece oportunidade de se purificar com o sofrimento 

provocado pela doença. Um dos fiéis externou este sentimento alegando que tendo 

Deus consigo, ele tem o doutor e dono da vida residindo dentre de si e que, 

portanto, Ele é capaz não só de curá-lo, mas de dar-lhe saúde e suprir todas as suas 

necessidades.  

 Para outro entrevistado, a sua doença é interpretada como um meio que Deus 

utilizou para resgatá-lo da morte. Isto é, na sua concepção, Deus se manifestou 

através da doença para que ele corrija sua conduta e tenha a oportunidade de fugir, 

como ele mesmo afirma, das profundezas da morte e obtenha a salvação. Tal 

manifestação ilustra bem o conceito de Max Weber ao referir que a esperança de 

salvação influencia na mudança de conduta humana, ou seja, a pessoa busca a 

santificação, purificação, uma busca de espiritualidade, que funciona como um 

“renascimento”. 

 Outro aspecto encontrado é a importância atribuída à religião, como 

fornecedora de sentido para as suas vidas e legitimadora da doença. Manifestações 

de descuidos e extravagâncias cometidas reforçam este aspecto, ou seja, a 

religiosidade colocaria o fiel novamente no caminho correto, no caminho da 



purificação, no caminho de Deus. E isto, na visão destes, representa um poderoso 

“medicamento” no combate à sua doença. 

 Na pesquisa de Sônia Figueira, fica evidente a busca da religião após o 

conhecimento do diagnóstico de HIV, onde a doença é ressignificada à luz do 

discurso religioso.  

 Por outro lado, o resultado da pesquisa nos trouxe manifestações de pessoas 

que não atribuem nenhuma relação de sua doença com a religião ou que um deus 

especial esteja os protegendo. Expressões como descuido, sexo sem proteção, 

abusos nas farras e excessos cometidos estão bem de acordo com os efeitos da 

secularização e na dessacralização do conceito de saúde, manifestado por Maria 

Rosa. 

 Trabalhos do professor Carlos Tosta demonstram a importância da oração na 

melhoria da saúde, principalmente no fortalecimento do sistema imunológico. E o 

interessante é que os benefícios da prece independem da presença física do 

beneficiado perante o agente religioso que a executa. Alguns entrevistados 

manifestaram claramente que têm o hábito de fazer orações freqüentemente. 

 Em nossas entrevistas encontramos também algumas pessoas que 

informaram utilizar a prática da yoga como rito para alcançarem o equilíbrio 

espiritual, tal difundido nas regiões orientais.  

 Maria Cecília Minayo, em seu estudo sobre as representações de cura no 

catolicismo popular, nos fala que quando uma pessoa em nossa sociedade move-se 

pela cura, está frente a situações que considera situações-limite, concretizadas em 

doenças graves, insegurança material e espiritual e desordens morais. Sendo a aids 

uma doença grave, a procura pela religião por  boa parte dos pacientes que 

participaram da pesquisa poderia se justificar por este fato.   

 É interessante destacar a manifestação do professor Lotufo Neto a respeito, 

segundo ele, do preconceito ainda existente por parte dos profissionais de saúde em 

reconhecer a influência da religião sobre a saúde física e mental das pessoas. Para 

ele, os profissionais da área da saúde ignoram os principais achados empíricos 

sobre esta relação, e por isto, estes dados continuam não tendo a consideração que 

deveriam ter no planejamento dos programas de saúde. 

 Neste aspecto, é interessante destacar a manifestação novamente de Minayo 

ao afirmar que olhando esse tema a partir do campo da saúde, mais uma vez se 

reafirma a complexidade que envolve o conceito de saúde e doença, vida e morte, 



ultrapassando e perpassando a realidade biopsicossocial. Ou seja, embora o campo 

de intervenção médica se circunscreva tecnicamente aos contornos e ao interior do 

corpo, o médico como cientista, artista ou técnico não pode desconhecer a 

complexidade que envolve qualquer problema ou situação de saúde e doença.  

 Em nossa pesquisa, a hipótese levantada se confirma parcialmente, uma vez 

que a maioria das pessoas entrevistadas destacou o papel positivo da religião na 

manutenção de esperança, mas também houve um número significativo de pessoas 

que afirmaram que ela não tem nada a ver com isso e outros ainda afirmaram não 

ter clareza sobre isso.  

 Percebemos também, pelo menos em uma das entrevistadas, o fato de não 

usar adequadamente o medicamento prescrito pelo médico, possibilidade também 

aventada na hipótese. 

 Como pudemos observar neste trabalho, existe um relacionamento muito 

próximo entre a religião e a medicina, bem como a influência que a primeira pode 

exercer na saúde e na doença. Sendo a Infecção pelo HIV e a própria doença 

ocasionada por este vírus – Aids, de caráter grave, com comprometimento físico e 

emocional marcantes, o fenômeno religioso tende a aí se manifestar com maior ou 

menor intensidade, de acordo a crença de cada um. 

 Comparando o pensamento desses autores com o que nos dizem os sujeitos 

de nossa pesquisa, somos levados a afirmar que a religião exerce uma forte 

influência nos pensamentos e atitudes das pessoas. Isto seria uma forma de 

preparar cada uma destas para o enfrentamento da doença.  
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APÊNDICE A – ABREVIATURAS MAIS UTILIZADAS 

 

 

aids – adquired imunodeficiency syndrome 

apud – citado por 

cep – comitê de ética em pesquisa 

cols. – colaboradores 

ed. – edição, editora, editor 

et ali. / et alii – e outros/as 

hiv – human imunodeficiency virus   

org. - organizador 

p. - página 

pp. – páginas 

n. – número 

sida – síndrome da imunodeficiência adquirida 

v. - volume 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO A – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

 

 

Projeto de Pesquisa: Importância do Fenômeno Religioso na Recuperação da Saúde 

em Pacientes com HIV/Aids 

 

Pesquisador Responsável: Raimundo Nonato Leite Pinto 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA 

 

 

Data: ____/____/________ 

 

 

Nome:____________________________________________________ 

 

 

Idade:__________Sexo: ________ Estado Civil: ___________________ 

 

 

1- Você tem uma explicação para a sua doença? 

 

2- Você acha que Deus quis comunicar algo através de sua doença?  

 

3- Você acredita que a religião ajuda no combate à sua doença? Como ela ajuda? 

 

4- Você crê na cura de sua doença por intervenção divina? Por quais meios? 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B – TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

HOSPITAL DOUTOR ANUAR AUAD - HDT 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas 

é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será 

penalizado de forma alguma. Em caso de dúvida você pode procurar o Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Doutor Anuar Auad – HDT – telefone: (62) 32013619. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

Título do Projeto: Influência do Fenômeno Religioso Para a Recuperação da Saúde 

em Pacientes com HIV/Aids. 

 

Pesquisador Responsável: Raimundo Nonato Leite Pinto. 

 

Telefones para contato: (62) 32416446; (62) 84086608 

 

A pesquisa constará de uma entrevista feita pelo pesquisador responsável com os 

sujeitos que consentirem em participar da mesma, após assinarem o presente termo 

de consentimento, por se sentirem devidamente esclarecidos; 

O objetivo da pesquisa é observar se a religião influencia ou não na evolução da 

infecção pelo HIV/Aids; 

Os participantes responderão um questionário, aplicado pelo pesquisador 

responsável, constante de 04 questões. A entrevista será gravada; 

Os participantes serão de conhecimento exclusivo do pesquisador, sendo garantido 

o sigilo de seus nomes. Após a tabulação das entrevistas, as gravações serão 

apagadas do gravador e o registro no computador não será identificado pelo nome; 

Após três anos, as fitas e registros serão incinerados. 



O participante, mesmo tendo assinado o termo de consentimento, poderá retirar seu 

nome a qualquer momento bastando, para tanto, solicitação feita ao pesquisador; 

O pesquisador se compromete em divulgar as conclusões da pesquisa para os 

participantes. 

Não haverá qualquer despesa para os participantes, sendo que a entrevista ocorrerá 

no dia em que o paciente fará sua consulta de rotina no consultório do médico 

pesquisador na Climipi ou no Hospital Doutor Anuar Auad.  

Raimundo Nonato Leite Pinto (pesquisador): _______________________________ 

Goiânia;____/____/________ 

 

Consentimento da pessoa como sujeito: 

 

Eu,_________________________________________________________________ 

RG número: _____________________ 

CPF número: __________________________________________, abaixo assinado, 

concordo em participar do estudo:     ______________________________________ 

como sujeito. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador: 

_________________________________________________ sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Local e data: ____________; ____/____/________. 

Nome do sujeito ou responsável: _________________________________________ 

Assinatura do sujeito ou responsável: _____________________________________ 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e 

aceite do sujeito em participar. 

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

Nome: ______________________________ Assinatura: ______________________ 

Nome: ______________________________Assinatura: ______________________ 

Observações Complementares: __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



ANEXO C – PARECER CONSUBSTANCIADO 

 

 

PROTOCOLO Nº 033/2009 

PROJETO DE PESQUISA: “Importância do fenômeno religioso para a recuperação 

da saúde em pacientes com HIV/AIDS”. 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Carolina Teles Lemos 

PESQUISADORES PARTICIPANTES: Raimundo Nonato Leite Pinto 

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL: UCG 

CEP DE ORIGEM: Comitê de ética e Pesquisa do Hospital de Doenças Tropicais. 

 

 

 

 

PARECER FINAL: Projeto de Pesquisa relevante, com adequada revisão da 

literatura. O CEP manifesta-se por APROVAR o projeto de pesquisa nos termos em 

que está proposto. 

 

 

 

 

 

Goiânia, 03 de julho de 2009. 

 

 

 

 

 

 

Drª Denise Milioli Ferreira 

Presidente do Comitê de ética e Pesquisa do HDT 

 

 

 


