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AO MODO DE PREFÁCIO: 
OS SENTIDOS DO VIVER 

E DO MORRER
JOSÉ REINALDO F. MARTINS FILHO1

DOI.ORG/10.47237/978-65-88053-02-7/JRFMF

Como caminho multimetódico e interdisciplinar, os trabalhos que se 
encontram reunidos no presente volume trazem a perspectiva de pesqui-
sadores com ampla experiência em suas áreas de investigação, tendo como 
eixo catalizador: a) a compreensão do fenômeno religioso como via de 
aproximação da realidade humana, especialmente no que se refere ao as-
pecto da saúde, b) a ênfase na religião como forma de construção de senti-
dos individuais e sociais, e, por último, c) um olhar que privilegia as reali-
dades radicais da existência humana, isto é, o liame entre viver e morrer, a 
vida e a morte em seu copertencimento. Mesmo críticos da religião, como 
Ludwig Feuerbach (1988), que marcou a transição do século XIX para 
o XX no campo da discussão teórica, apontam a morte como uma das 
características demarcadoras da dimensão religiosa, como um fenômeno 
eminentemente humano. Nesse sentido, se o sagrado, o divino e o religi-
oso, de forma geral, dizem respeito a algum nível de transcendência da 
materialidade, compreender a religião também é aprofundar-se no enten-
dimento do ser humano, de sua relação com o mundo e com os demais. De 
um lado, pensar a vida como o constante empreendimento de imposição 
de sentido a uma realidade adversa, desorganizada e, até, aterrorizante. 
Como diria o conhecido ditado feito verso em música, apenas um vivo 
sabe “a dor e a delícia” de ser o que é. De outro, pensar a morte certa-
mente implica refl etir sobre a vida, de modo que ambas as pontas da ex-
istência – vida e morte – descobrem-se entrelaçadas na refl exão dedicada 
ao morrer. Isso é, por exemplo, o que defendeu Martin Heidegger, autor 

1Doutor em Ciências da Religião. Professor efetivo no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências da 
Religião da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Coordenador do Bacharelado em Filosofi a do Instituto de Filosofi a 
e Teologia de Goiás. Membro da Comissão Editorial do X Congresso Internacional em Ciências da Religião.
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que fi cou conhecido pela importante reorientação dispensada ao tema, 
quer dizer, por pensar a morte em perspectiva da vida, mas por também 
infl uenciar diferentes correntes do pensamento contemporâneo – interna-
mente à fi losofi a, ou ligadas a áreas como a teologia e as ciências da saúde 
(cf. MARTINS FILHO, 2016). 

Vida e morte articulam-se de maneira profunda, ao ponto de ser im-
possível pensar um desses conceitos sem o opor ao seu contrário. A morte 
é o limite da vida e a vida é o limite da morte. Como fenômenos radicais 
da existência, enquanto vive, o ser humano permanece em busca de um 
sentido, um porquê ao qual devotar-se, um motivo pelo qual arriscar até 
mesmo a possibilidade de viver. Especialmente em contexto de adoeci-
mento, de condição hospitalar, no enfrentamento de alguma doença pes-
soal ou ao acompanhar alguma pessoa próxima em semelhante condição, 
pensar a vida e a morte, como o movimento pendular de um extremo ao 
outro, pode resultar em algo profundamente enriquecedor no tocante à 
delimitação de sentido. Como demonstram alguns dos estudos que seguem 
nos demais capítulos deste livro, a morte, especialmente, revela-se como 
oportunidade ímpar para o descobrimento do sentido: a morte do outro, a 
morte como o único fenômeno efetivamente possível e, ao mesmo tempo, 
como término da condição humana (como abertura a possibilidades). Daí 
que também se caracterize como um evento altamente potente. 

Pensando novamente com Heidegger (2012), a morte pode então ser 
vislumbrada como exigência de uma vida autêntica, como convocação ar-
rebatadora, que alcança cada indivíduo de maneira particular e única. 
Estamos falando da morte, que nesse momento atua como chave de aces-
so à compreensão da fi nitude humana. Pode-se nascer na companhia de 
outros (no caso de gêmeos, por exemplo), pode-se viver junto aos demais 
(pensemos o fenômeno da mediania, da vida vivida, em que nos encon-
tramos cotidianamente), mas jamais se morrerá acompanhado. Junto ao 
morto, aqueles que velavam permanecem aquém da transposição radical 
e necessária. Foram até o último instante, mas não atravessaram o ponto 
limítrofe. Disso resulta que apenas pode-se morrer sozinho. Eis porque 
falar em morte como chamamento para o acesso a uma vida autêntica, le-
vada à sua última potência, assumindo completamente a responsabilidade 
pelo viver, por cada uma das escolhas. Assim, tomar a morte como mote 
de interpretação é sempre considerar a vida – aliás, considerar a vida em 
profundidade, como foi contrabalanceado no tema do evento: os sentidos 
do viver e do morrer.
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Partindo desse olhar, coloca-se a possibilidade de tomar a morte como 
forma de constituição de um sentido. Nesse caso, como resolução antec-
ipadora nas múltiplas possibilidades do homem. O homem morre, e, por 
isso, não pode desprezar a sua vida. O homem morre, e somente por isso 
dedica-se às suas atividades com tanta intensidade. O homem morre, e 
apenas por esse motivo pode viver. Aqui não tomamos viver como equiva-
lente a sobreviver. A sobrevivência está ligada à manutenção das condições 
biológicas e fi siológicas. O organismo sobrevive na medida em que trava 
com o meio uma guerra de vida e de morte. Sobreviver é estar na prox-
imidade do limite entre vida e morte, e manter-se nesse limite. Diferente 
é viver, isto é, a partir da morte como horizonte sempre presente, levar a 
vida à sua última potência. Talvez por isso pessoas em condição de fra-
gilização da vida – convalescentes de doença terminal, idosos com idade 
muito avançada, alguém sob ameaça iminente de morte – tendam a dar 
tanto valor a cada detalhe, a cada gesto, a cada nova experiência. Noutras 
palavras, tornam-se capazes de viver e não meramente sobreviver, de uma 
forma tão intensa como nunca haviam vivido ao longo de toda a sua vida. 
Eis porque ao sobrevalorizarmos a relação entre vida e morte e, mais pro-
priamente, o papel da morte como metáfora reguladora da vida, não es-
tamos, de modo algum, sinalizando para alguma espécie de pessimismo 
existencial, para alguma fi losofi a embotada e com contornos mórbidos. 
Estamos, ao contrário, dando destaque a um dos mais profundos e sig-
nifi cativos horizontes de sentido para um ser humano, posto na relação 
entre morte e vida.

Na maioria das vezes em que foi evocada por Heidegger – particular-
mente em uma de suas obras mais conhecidas, Ser e Tempo – a metáfora 
da morte quis realçar a vida; não somente a vida em sentido geral, mas a 
positividade da vida vivida. Note-se, como retrata a literatura, quão sofri-
dos podem ser os imortais: diante da impossibilidade da morte, desejam-na 
mais que tudo. Pensemos em vampiros, em lobisomens, mas também nos 
deuses gregos que, conquanto não fossem eternos, possuíam o “ignóbil 
trunfo” da imortalidade. No caso desses últimos, talvez a possibilidade da 
morte fosse um dos pontos mais invejados dos seres humanos, motivo de 
sua cólera e total dedicação. Apenas porque morremos levamos a vida 
como escolhemos levá-la; enxergamos o sentido no que está simplesmente 
posto à nossa volta, amamos, lutamos e até mesmo somos capazes de dis-
por de nossa própria vida – nos casos mais extremos, o martírio: prova 
de que a autotranscendência move o ser humano à última consequência, 
fazendo que até mesmo a morte possa estar repleta de sentido. 
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A morte, como barreira intransponível, chama-nos ao desenvolvimen-
to de nossa potência, à consecução da existência em cada novo instante 
que se inaugura, como efemeridade que dura e se esvai. Daí que em Hei-
degger (2012), embora o cuidado (die Sorge) possa ser apontado como 
mantenedor da unidade humana nos diferentes modos de ser, não é o 
que determina a humanidade em seu propósito de existência autêntica. 
Vida e morte são, enfi m, os dois extremos que nos permitem enxergar o 
homem nos estreitos limites da vida cotidiana, do empreendimento de seu 
ser (valores, moralidade, associação com outros, pertencimento, poder), 
a execução da existência como sua tarefa mais própria: a vida como vida 
fática e a morte como possibilidade resolutória. Isso signifi ca assumir a 
fi nitude como modo de ser, o que aqui apresentamos à luz da contribuição 
de Heidegger, mas que, segundo Mircea Eliade (2010), já participava da 
maneira grega de ler a existência. O que para muitos permanece na sim-
ples tragicidade do olhar, pode também ser vislumbrado como origem de 
um importante princípio: a sacralidade da condição humana reside justa-
mente na sua efemeridade, no caráter fortuito dos acontecimentos que 
a pervadem. Nisso reside o que, em outros tempos, difundira-se como o 
sentido religioso da “alegria de viver”, como valorização do presente, do 
simples fato de existir e poder constantemente romper com um ciclo: “o 
meio mais seguro de escapar do tempo é explorar as riquezas, à primeira 
vista insuspeitáveis, do instante vivido” (ELIADE, 2010, p. 252).

Por conseguinte, como tenho dito, tratar a morte como tema não im-
plica em efetivamente morrer, mas em buscar constantemente a com-
pletude, tendo a morte como limite. Não se trata de fechar-se às demais 
dimensões que constituem o humano, mas de sempre recobrar que a ex-
istência é um empreendimento solitário, cuja responsabilidade toca a cada 
um pessoalmente, no íntimo de seu ser. A morte como o convite temerosa-
mente repetido, apesar de irrecusável, denotado nas palavras do inigualáv-
el Barão de Münchhausen, personagem construída por Rudolph Raspe, 
em 1785, que, após fechar os olhos num de seus desfechos espetaculares, 
retornou aos seus convivas com a seguinte exclamação: “aquela foi uma 
das inúmeras vezes em que encontrei minha morte, uma experiência que, 
aliás, recomendo com vigor”. Eis, pois, aquele que projeta a sua vida aut-
enticamente, como diriam os antigos: um indivíduo de vigor, isto é, aquele 
que está disposto a morrer.

Posto isso, ao tocarmos essa temática, tão legitimamente reivindica-
da para uma exploração pelo prisma da experiência religiosa, também 
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não poderíamos deixar de realizar uma incursão sobre o campo da saúde 
– justamente o que nos motivou a relacionar religião, espiritualidade e 
saúde, tendo como meta a discussão sobre o sentido no viver e no morrer. 
Para tal, podemos recorrer a um dos autores mais proeminentes sobre o 
tema e que, embora já falecido, marcou as ciências médicas ao chamar 
a atenção para a urgência em se discutir a noção de sentido e como esse 
constitui o núcleo defi nidor do ser humano, possibilitando, a partir de si, 
uma articulação com diferentes áreas. Curiosamente, trata-se de um dos 
referenciais teóricos mais citados pela maioria dos trabalhos que seguem 
nos próximos capítulos, que também tem sido uma constante em minhas 
próprias pesquisas nos últimos anos (cf. MARTINS FILHO, 2019). Falo, 
então, de Viktor Émil Frankl, médico e terapeuta vienense, doutor em 
fi losofi a e fundador da Logoterapia, também conhecida como Análise Ex-
istencial. 

Na obra Um sentido para a vida: psicoterapia e humanismo, publi-
cada no Brasil em 2005, Frankl dedica todo um ensaio a essa temática, 
titulado “Temporalidade e mortalidade: um ensaio ontológico”. Embora 
ele tenha evidentes pontos de distanciamento em relação ao pensamento 
heideggeriano, há também intersecções possíveis de serem estabelecidas, 
especialmente em vista da compreensão do sentido da morte. Para Frankl 
(2005), a morte guarda um importante potencial de constituição de senti-
do, na medida em que proporciona um olhar retrospectivo e positivo sobre 
a existência. Isso tanto na iminência da própria morte – no caso do mor-
ibundo – quanto na participação da morte de outrem – um parente, um 
amigo, alguém por quem se nutria algum sentimento. Ao mesmo tempo 
em que a morte fortalece o discurso de transitoriedade da vida, também 
permite-nos assentir que, na medida em que nossas possibilidades foram 
realizadas, elas não são mais transitórias, pertencem ao nosso passado, 
como nossa herança irrepetível, irreparável, mas, sobretudo, intransferív-
el. Nada pode mudar o passado, nada pode anulá-lo. O que está feito está 
feito de uma vez por todas. 

Apesar de sempre haver situações que preferiríamos ter evitado, a vida 
também é feita de conquistas e de boas experiências que podem ser re-
memoradas (que estão ao nosso alcance como efetivamente vividas, mais 
que isso, como constituintes do que nós somos hoje). Assim, é possível sub-
stituir o “pessimismo do presente” pelo que Frankl chamou de “otimismo 
do passado”. Não há nada mais desafi ador que assumir o que foi vivido 
com intensidade, com a segurança de que foi e que hoje se torna parte de 
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um patrimônio que nada nem ninguém poderá atingir. Diz Frankl (2005, 
p. 110): “É claro que nada podemos levar conosco quando morremos. Mas 
aquela totalidade de nossa vida, que completamos no momento defi nitivo 
de nossa morte, fi ca fora da sepultura e fora permanece – e isso é assim, 
não apesar de, mas exatamente porque ela entrou para o passado”. O viv-
ido faz-se, então, possibilidade de vida mesmo diante da concretização da 
morte: vida no que foi semeado, vida no amor dispensado aos outros, vida 
nos projetos realizados, vida que ressurge a cada lembrança, a cada nova 
reverberação do que foi. Outra vez a morte e a vida se encontram, a esta 
altura na descoberta de um sentido. Eis o signifi cado de que, não obstante 
todas as nossas ações sejam passageiras, tudo também tem a sua parcela 
de eternidade. “Tudo é eterno. Mais que isso: faz-se eterno. Não pode-
mos evitá-lo. Se tivermos iniciado qualquer coisa, a eternidade apossa-se 
dela” (FRANKL, 2005, p. 114). Talvez esteja justamente nessa ânsia por 
eternidade, por romper o domínio absoluto do tempo que a tudo arrasa, 
a exigência de se eleger, encontrar, constituir ou se apossar de um sentido.

Posto isso, a relação entre morte e fi nitude, expressa pela fi losofi a hei-
deggeriana, também comparece ao pensamento de Frankl em outros mo-
mentos de seu itinerário pessoal, como no que segue, reforçando a sin-
gularidade da vida vivida e a consciência da morte como possibilidade: 
“a vida do ser humano é absolutamente singular: ninguém pode repeti-la 
– ninguém pode viver a vida de ninguém, em virtude do caráter de unici-
dade da existência humana. Cedo ou tarde, cada ser humano único morre, 
e, com sua morte, vão-se também todas as oportunidades irrepetíveis de 
realização de sentido” (FRANKL, 2011, p. 72-73). Na medida em que 
esse X Congresso Internacional em Ciências da Religião nos convocou a 
refl etir sobre a religião como possibilidade de sentido nas duas experiên-
cias mais marcantes e extremas para um ser humano – vida e morte – fez-
se oportunidade ímpar para aprofundarmos ainda mais a nossa própria 
consciência a respeito do caráter fi nito de tudo o que compõe a existência, 
incluindo nossos próprios projetos e anseios e, paradoxalmente, a irrupção 
de sempre novas iniciativas, como demonstrações de uma fome que nos 
persegue e nos consome a nós próprios. Cada tomada de consciência sobre 
a morte pode se tornar, por isso, oportunidade de eternização. 

A religião é um dos componentes desse enredo, como chave para a per-
cepção de que a vida é o que está posto, mas também o que está além. Pen-
sando a relação entre morte e religião, Frankl (2005) relaciona a seguinte 
metáfora: quando estamos em nossos sonhos, o despertador nos chama 
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para a nossa existência real. “Mas, nós mortais não agimos de maneira 
semelhante, quando nos aproximamos da morte? Não nos esquecemos 
igualmente que a morte nos desperta para nossa verdadeira realidade?” 
(FRANKL, 2005, p. 117) – completaríamos: para uma existência eterna. 
Mais que encontrar caminhos e expor o resultado de processos de quanti-
fi cação, o material que segue neste livro nos dá a chance de entrarmos em 
contato com nossa humanidade, com o que está além de nós, mas também 
acima de nós. 
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1. Marco histórico e proposta temática

No horizonte de sua história de duas décadas recém completadas, 
o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências da Religião 
(PPGCR) da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) tem 
contribuído para o desenvolvimento e a divulgação da pesquisa qualifi ca-
da, compondo uma rede de pesquisadores que atualmente se encontram 
nas mais diferentes áreas de atuação, num cenário regional, nacional e, 
até mesmo, internacional. No incremento de suas propostas de ação, os 
Congressos Internacionais em Ciências da Religião constituem um espaço 
privilegiado de troca de contato entre seus participantes e de exposição 
de investigações e resultados para um público mais amplo. Zelando pela 
ênfase internacional do evento, ao longo dos anos passaram pela PUC 
Goiás nomes de impacto no mundo, seja com foco especifi camente cen-
trado nas áreas de Teologia ou Ciências da Religião, ou mesmo, de outras 
ciências, encontrando na análise do fenômeno religioso um elemento de 
aproximação.

Em geral, procura-se abordar um tema de relevância e atualidade, com 
a composição de mesas temáticas, dirigidas por pesquisas afi ns, a realização 

2 Doutora em Ciências Sociais e da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP). Professora efetiva no 
Programa de Pós-Graduação – Stricto Sensu – em Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Presi-
dente da Comissão Organizadora do X Congresso Internacional em Ciências da Religião – Religião, espiritualidade e saúde: 
os sentidos do viver e do morrer, em 2020.
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de conferências abertas, especialmente por pesquisadores vindos do exteri-
or, sempre cuidando pela diversifi cação das ênfases propostas, da escolha 
de representações dos diferentes continentes, sobretudo valorizando o alto 
potencial da América Latina para o tratamento do assunto, como forma 
de propor um olhar não-colonizador na construção de saberes e práticas. 
Para além do rico diálogo latino-americano, mencionamos convênios e 
parcerias celebrados com a América do Norte, com a Europa e com o 
Oriente Médio. Em breve, as oportunidades de diálogo e construção co-
laborativa também se estenderão à África, cuja riqueza e pluralidade de 
signifi cação certamente tem muito a contribuir com a compreensão da 
religião e da religiosidade no presente. Dando seguimento a essa história 
de trabalho, de superação e, por isso, de muitas conquistas, entre os dias 
19 e 21 de outubro de 2020, realizou-se o X Congresso Internacional em 
Ciências da Religião, tendo como foco dessa edição o tema: Religião, es-
piritualidade e saúde: os sentidos do viver e do morrer. Os capítulos deste 
livro são, portanto, a tentativa de dar materialidade às discussões e trocas 
ocorridas por conta do evento, particularizando a contribuição disponibi-
lizada pelos pesquisadores e pesquisadoras convidados.

Em relação ao espaço dedicado à temática no âmbito do PPGCR da 
PUC Goiás, destaca-se que ela se constitui como tema transversal, fazen-
do-se presente tanto em sua Área de Concentração – Religião, Cultura 
e Sociedade – quanto em suas Linhas de Pesquisa: Cultura e Sistemas 
Simbólicos, Religião e Literatura Sagrada e Religião e Movimentos Soci-
ais. Tomando particularmente a última Linha de Pesquisa mencionada, a 
presente iniciativa ancora-se de maneira ainda mais explícita no Projeto 
titulado Pesquisas em Religiosidade, Espiritualidade e Saúde, coordenado 
por Carolina Teles Lemos. Além disso, a já reconhecida qualidade científi -
ca dos congressos organizados pelo PPGCR da PUC Goiás foi atestada, 
nesta décima edição, pela parceria celebrada com diferentes e respeita-
das instituições brasileiras, como é o caso da Universidade Metodista de 
São Paulo (UMESP), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), as quais 
participaram conjuntamente na organização do evento.

Em que pese o fato de que o contato entre religião, espiritualidade e 
saúde seja muito estreito desde os primórdios da civilização, há na atuali-
dade uma mudança na forma como é percebido tanto por pesquisadores/
as da área das Ciências da Religião, como por profi ssionais da saúde. Nas 
áreas da saúde, mudanças ocorrem até mesmo na compreensão do próprio 
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conceito “saúde”, com a entrada em cena de novas tecnologias e de novos 
critérios defi nidores da relação médico-paciente. No campo religioso, por 
sua vez, percebe-se a convivência, nem sempre pacífi ca, entre teodiceias 
tradicionais e novas formas de espiritualidade e de expressões religiosas, 
constituindo-se progressivamente em fontes de signifi cados às mais difer-
entes situações do viver e do morrer. 

Nesse contexto, grande parte das investigações disponíveis para con-
sulta analisam as ofertas religiosas de sentido quando há a possibilidade 
de restabelecimento da saúde. Mas o que ocorre com essas relações nos 
casos em que esta possibilidade não está disponível? O que ocorre com os 
familiares daqueles que perderam a batalha contra alguma doença? O que 
ocorre, além disso, com os familiares de alguém cuja vida foi ceifada por 
uma morte violenta? Em resumo, quais são os sentidos possíveis estabeleci-
dos entre religião, espiritualidade e saúde para o viver e o morrer nas mais 
diferentes circunstâncias? Como aparecem tais temáticas nos programas 
de formação dos profi ssionais de saúde? Como tais aspectos são consid-
erados no âmbito das políticas públicas que provêm serviços de atendi-
mento à saúde? A produção de refl exões ao redor dessas questões tornou 
este congresso pertinente e oportuno. Nesse sentido, devemos destacá-lo 
não somente como espaço para a partilha de iniciativas de pesquisa, por 
mestrandos, doutorandos, além de professores já experientes na temáti-
ca, mas também como ocasião para a participação de estudantes de ini-
ciação científi ca, graduandos em cursos da área das ciências da vida e 
da saúde, e da comunidade em geral. Embora se constitua como espaço 
para a discussão qualifi cada e em nível internacional, em nenhum mo-
mento descuidou-se do que aqui podemos chamar de “horizontalização” 
do conhecimento, isto é, sua disseminação para um público mais amplo, 
colaborando no projeto de inserção social do próprio PPGCR a que está 
vinculado.

Enfi m, como forma de atestar a relevância e o impacto dos congressos 
em Ciências da Religião da PUC Goiás para o cenário local e nacion-
al, lembramos que desde 2007 o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científi co e Tecnológico (CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) têm prestado signifi cativo apoio fi nan-
ceiro, sem o qual a realização dos eventos não teria sido possível. A partir 
do congresso de 2012, a iniciativa pôde contar também com a ajuda da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), que viabi-
lizou a continuidade do evento e garantiu maior visibilidade às pesquisas 
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desenvolvidas no Centro-Oeste brasileiro, quer em âmbito nacional, ou, 
mesmo, internacional. Na sequência dos congressos anteriores, portanto, 
a realização do X Congresso Internacional em Ciências da Religião teve 
como um de seus objetivos contribuir para a consolidação do PPGCR e 
o amadurecimento de seus docentes e discentes, sempre envolvidos em 
pesquisas interdisciplinares de interesse amplo. Quis, outrossim, viabilizar 
o esforço que tem sido feito para o fortalecimento dos laços de cooperação 
com instituições parceiras no Brasil e no exterior – o que, como já mencio-
nado, fez-se nesta edição através da coordenação partilhada com outros 
Programas de Pós-Graduação brasileiros – ao motivar o contato entre do-
centes, projetos de pesquisa e de intercâmbio, fatores extremamente im-
portantes para o robustecimento da pesquisa no Centro-Oeste brasileiro. 

Esse último aspecto, aliás, não pode ser desprezado, de forma particu-
lar pela importância do evento para o cenário científi co de Goiânia e do 
Centro-Oeste como um todo, quando, em geral, eventos de tal envergadu-
ra costumam acontecer no eixo sudeste do país. Conquanto na atualidade 
muito possa ser feito virtualmente, com auxílio dos instrumentos digitais e 
em interface via web (e o cenário de reclusão mundial dos últimos meses 
pôde atestá-lo de maneira ainda mais enfática), nada substitui o contato 
pessoal, a partilha do caminho que também se realiza paralelamente às 
atividades científi cas do evento. Desse contato nascem novos projetos, am-
adurecem intuições, delineiam-se novos métodos de abordagem, grupos 
de investigação e redes de colaboração entre pares.

2. Dos capítulos que seguem

Tendo dito essas palavras introdutórias e fazendo jus ao seu papel de 
capítulo inicial da presente edição cooperativa, também gostaríamos de 
dedicar algumas breves palavras à estrutura do material que segue. Como 
transversalmente referido nas páginas anteriores, esta obra constitui o re-
sultado de um esforço mútuo e, ao mesmo tempo, da generosidade de 
todos os seus autores e autoras, que assentiram na disponibilização de suas 
conferências e palestras sob a forma escrita. Tal procedimento nos garante 
ao menos três grandes alcances: a) a posteridade, como registro de uma 
história de conquistas e de muito esforço na consolidação dos congressos 
realizados pelo PPGCR da PUC Goiás – e, nesse sentido, esta obra se 
une às demais que a antecederam; b) o conjunto mais amplo da comuni-
dade científi ca no Brasil e no mundo, alargando o horizonte de diálogo 
para além da oportunidade do congresso imediatamente considerado, fo-
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mentando reações e novos debates, a continuidade de discussões em out-
ros projetos, eventos, publicações, servindo como suporte às disciplinas de 
nossos cursos de graduação e de pós-graduação e embasando novas pro-
duções textuais; c) a viabilidade fi nanceira do X Congresso em Ciências 
da Religião, já que todos sabemos da difi culdade econômica pela qual não 
apenas o Brasil, mas o mundo, tem passado especialmente neste ano de 
2020, com importantes impactos sobre a disponibilidade de assistência das 
agências de fomento e, por isso, ampliando o leque de estratégias imple-
mentadas para que o evento ocorresse de forma tão exitosa.

Quanto aos capítulos que seguem, os trabalhos foram reunidos em 
dois grupos distintos: a) os próximos três capítulos são resultantes das 
conferências realizadas por pesquisadores do Brasil e do exterior; b) os 
demais capítulos expressam o rico debate desenvolvido nas mesas temáti-
cas, a partir das palestras proferidas pelos pesquisadores e pesquisadoras 
nacionais. Tendo em vista a internacionalização do material, ampliando o 
interesse por leitores de diferentes partes do mundo, e, ao mesmo tempo, 
mantendo-nos fi éis ao rigor conceitual expresso pelos autores, os textos em 
língua estrangeira foram publicados conforme constavam nos originais, 
tendo sido feitas apenas adequações quanto à metodologia da redação, 
assegurando um padrão junto aos demais. É o caso do capítulo “Entre 
la sagesse et la prophétie: quelle est le rôle de la théologie dans 
le domaine d’études sur la spiritualité et la santé”, de autoria do 
professor Guy Jobin, titular da Faculdade de Teologia e Ciências Religio-
sas da Universidade de Laval, no Canadá. É também o caso do capítu-
lo “Cuando más felices somos desarrollamos más salud física, 
mental y emocional. Gestión de malestares y sostén espiritual 
en tiempos difíciles”, de Verónica Giménez Béliveau, CEIL/CONI-
CET – Universidad de Buenos Aires, Argentina. Outra conferência que 
também resultou em capítulo desta edição é de autoria de Flávio Senra, da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e atual coordenador da 
área de Teologia e Ciências da Religião junto à CAPES, com título “Da 
morte e do morrer: notas no horizonte de uma espiritualidade 
não religiosa”.

Todos os demais capítulos resultam das discussões que integraram me-
sas com temas aglutinadores ao longo do evento. A primeira delas, com o 
tema Percursos e experiências em religião, saúde e espiritualidade, contou 
com a participação de Sônia Regina Corrêa Lages, da Universidade Fed-
eral de Juiz de Fora, da qual resultou o artigo “Choro, Riso, Esperança 
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e Fé: Vovó Maria Conga sob o olhar da psicologia de Carl Gustav 
Jung”, de Thiago Antonio de Aquino, da Universidade Federal da Paraí-
ba, resultando no artigo “Os sentidos do viver e do morrer na per-
spectiva da logoterapia e análise existencial” e de Carolina Teles 
Lemos, presidente do evento e docente no PPGCR da PUC Goiás, cujo ar-
tigo é “Espiritualidades e os sentidos do morrer”. A segunda mesa 
redonda teve como tema Religião e espiritualidade: os signifi cados das e 
nas limitações humanas, e foi composta por Carlos Frederico, da Pontifí-
cia Universidade Católica de Minas Gerais, resultando no artigo “Per-
scrutando sentidos: manifestações de necessidades espirituais 
em pacientes/famílias sob cuidados paliativos”, de Elisa Pereira 
Gonsalves Possebon, da Universidade Federal da Paraíba, cujo artigo é 
“Educação emocional, saúde e espiritualidade” e de Clóvis Ecco, 
atual coordenador do PPGCR da PUC Goiás, que apresentou seu artigo 
“A religião como referência pessoal, familiar e social”. Da tercei-
ra e última mesa redonda, cujo tema foi Perspectivas de Espiritualidade do 
Cuidado, temos, de Mary Rute Gomes Esperandio, da Pontifícia Univer-
sidade Católica do Paraná, o artigo “Espiritualidade no contexto da 
saúde: uma questão de saúde pública?”. Na organização dos textos, 
a presente edição levou em conta a ordem das apresentações em suas re-
spectivas mesas temáticas. Além de considerar a organicidade relativa ao 
tema geral do congresso, essa opção permite ao leitor aproximar os assun-
tos o mais fi elmente possível de sua exposição original no evento.

Em suma, ao mesmo tempo em que essas palavras introdutórias pre-
tendem estimular a leitura do material, enfatizando a pertinência da dis-
cussão desenvolvida, reconhecer a competência dos autores que o inte-
gram e admitir o seu alto potencial de contribuição tanto para a área de 
Ciências da Religião, quanto para o diálogo com outros campos afi ns, vol-
ta-se igualmente como palavra de gratidão a todos os que prontamente se 
comprometeram com sua exequibilidade. Em primeiro lugar, as coautoras 
e coautores com quem dividimos esse resultado de excelência. O esforço 
ora representado não teria sido possível sem a gentileza dos aceites, o em-
penho na escrita dos textos e remissão aos organizadores, o dispêndio de 
tempo, os custos materiais, emocionais e físicos da viagem, a cessão dos 
direitos, enfi m, todos os inumeráveis componentes que aqui poderiam ser 
evocados. Desejamos que muitos outros projetos resultem dessa semeadu-
ra e que continuemos a contribuir com o mundo a partir de nosso lugar 
de fala, da pesquisa qualifi cada em ciências humanas, sociais e da saúde, 
fazendo nossa parte para a construção de um mundo melhor. 
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Em segundo lugar, mas não menos importante, dedicamos uma pala-
vra de gratidão a todos os demais envolvidos na preparação do X Con-
gresso Internacional em Ciências da Religião da PUC Goiás, integrantes 
das mais diferentes comissões, com trabalhos prévios, simultâneos e pos-
teriores à realização do evento. Este ano de 2020 reservou duras surpre-
sas para todos nós, com a interrupção de nossas atividades ordinárias e, 
até mesmo, com a necessidade de prorrogação dos dias do congresso do 
primeiro para o segundo semestre. Todas as difi culdades, contudo, foram 
superadas com garra e determinação por parte de todos e todas, sem os 
quais certamente não teríamos chegado ao bom êxito. Que as palavras 
registradas na introdução desse livro sejam, portanto, de profundo recon-
hecimento e estima a docentes e discentes, bolsistas e não bolsistas, moni-
tores, membros externos consultores científi cos, líderes dos mais variados 
grupos de trabalho, participantes com ou sem apresentação de comuni-
cação, a toda a comunidade. Nesse ensejo e sem mais delongas, desejamos 
a todos e todas uma ótima experiência de leitura. 
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1. Mise en contexte

Depuis plus de quarante ans, le monde biomédical et clinique occiden-
tal porte un intérêt marqué et grandissant pour l’expérience spirituelle des 
patients. Le nombre de publications dans les revues biomédicales et cliniq-
ues sur ce sujet a connu une croissance quasi exponentielle pour atteindre 
un plateau de près de 5000 articles avec le mot clé “spirituality” entre 2000 
et 2010, soit une moyenne de 500 articles par an4.

Ce nouveau champ de recherche est principalement occupé par les 
disciplines du soin. Sa particularité est le type d’études qui y sont faites. On 
ne sera pas surpris d’apprendre que des recherches sont de nature épidé-
miologique et clinique, ayant pour objectif  l’amélioration de la prise en 
compte de la spiritualité dans les soins. Ce type d’étude suppose que l’ex-
périence spirituelle vécue au moment de la maladie grave, de la maladie 
chronique ou de la mort annoncée et imminente soit considérée comme 
un objet du soin – une réalité de la vie de la personne sur laquelle on peut 
intervenir, comme on le fait déjà sur le corps ou la psyché – ou comme 
un adjuvant du soin, c’est-à-dire comme une ressource qui peut être mo-

3Professeur titulaire, Chaire Religion, spiritualité et santé. Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses, Université 
Laval. Québec (QC) Canada.

4Par comparaison, dans la même période, près de 17 000 articles ont été publiés avec le mot clé “religion”, soit un peu 
plus de trois fois plus.
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bilisée dans les soins en vue d’une amélioration de la situation du patient 
ou de l’atteinte d’objectifs cliniques précis. On y postule donc l’existence 
d’une interaction entre la maladie et l’expérience spirituelle. Ce postulat 
est tributaire de présupposés épistémologiques qui, bien évidemment, con-
ditionnent l’objet en lui donnant une forme et une “image” diff érentes de 
celles qu’il a pu avoir dans les traditions religieuses monothéistes qui ont 
marqué l’Occident.

1.1. Présupposés épistémologiques

Le premier présupposé est que cette expérience est “mesurable”, c’est-
à-dire qu’on peut en identifi er la teneur et les contours de manière stand-
ardisée. C’est ainsi que l’on a vu proliférer, depuis les années 1980, des 
échelles de mesure de l’état spirituel des patients. C’est Ellison qui inaugure 
cette tendance en publiant le Spiritual Well-Being Scale en 1982 (CRAIG, 
1983). Depuis, le geste a été imité à de nombreuses reprises principalement 
dans le monde anglo-saxon5.

Le deuxième présupposé, qui est lié au premier et qui traverse l’ensem-
ble de la production scientifi que issue des cercles biomédicaux et cliniques, 
est celui qui voit l’expérience spirituelle ou religieuse comme un facteur 
contribuant au bien-être de la personne malade. Il associe un jugement de 
valeur positif  à une hypothèse: l’expérience spirituelle ou religieuse posi-
tive est celle qui se traduit en un état de bien-être ressenti. Ce présupposé 
sert d’assise, lui aussi, à l’élaboration d’échelles de mesure de l’état spirituel 
d’une personne par le bien-être expérimenté. Je n’entre pas ici dans les 

3E. Benito, et coll., “Development and validation of  a new tool for the assessment and spiritual care of  palliative care 
patients”,  Journal of  Pain and Symptom Management 47/6 (2014), T. Borneman, B. Ferrell et C. M. Puchalski, “Evaluation of  
the FICA Tool for Spiritual Assessment”, J Pain Symptom Manage 40/2 (2010), A. Bussing et H. G. Koenig, “The BENEFIT 
through spirituality/religiosity scale--a 6-item measure for use in health outcome studies”, International Journal of  Psychiatry in 
Medicine 38/4 (2008), A. D. Clements, et coll., “RSAS-3: validation of  a very brief  measure of  Religious Commitment for use 
in health research”, J Relig Health 54/1 (2015), Timothy P. Daaleman et Bruce B. Frey, “The Spirituality Index of  Well-Being: 
a new instrument for health-related quality-of-life research”, Annals Of  Family Medicine 2/5 (2004), D. Katerndahl et D. 
Oyiriaru, “Assessing the biopsychosociospiritual model in primary care: development of  the biopsychosociospiritual inventory 
(BioPSSI)”, International Journal of  Psychiatry in Medicine 37/4 (2007), Mary Jo Kreitzer, et coll., “The Brief  Serenity Scale: 
A Psychometric Analysis of  a Measure of  Spirituality and Well-Being”, Journal of  Holistic Nursing 27/1 (2009), S. Monod, 
et coll., « Validation of  the Spiritual Distress Assessment Tool in older hospitalized patients », BMC Geriatr 12 (2012), A. H. 
Peterman, et coll., “Measuring spiritual well-being in people with cancer: the functional assessment of  chronic illness thera-
py--Spiritual Well-being Scale (FACIT-Sp)”, Ann Behav Med 24/1 (2002), A. H. Peterman, et coll., “Measuring meaning and 
peace with the FACIT-spiritual well-being scale: distinction without a diff erence?”, Psychol Assess 26/1 (2014), M. Saff ari, et 
coll., “Psychometric properties of  the Persian spiritual coping strategies scale in hemodialysis patients”, J Relig Health 53/4 
(2014), L. G. Underwood et J. A. Teresi, “The daily spiritual experience scale: development, theoretical description, reliability, 
exploratory factor analysis, and preliminary construct validity using health-related data”, Ann Behav Med 24/1 (2002).
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discussions méthodologiques ou épistémologiques que ces outils ont sus-
citées, je me borne à souligner l’existence du phénomène, ce qui est déjà 
éloquent en soi.

Le troisième présupposé concerne les eff ets, sur la culture interne de 
l’établissement, de la prise en compte de la vie spirituelle: il s’agit de l’af-
fi rmation faite dans la littérature clinique, autant que dans la littérature 
scientifi que en management des institutions sanitaires, qui veut que la prise 
en compte de l’expérience spirituelle ou religieuse (qui peut aussi bien être 
celle des patients que celle des soignants) soit un facteur d’humanisation 
de l’établissement, d’une part, et des pratiques cliniques, dont la relation 
soignant-patient, d’autre part.

1.2. Constats

Encore une fois, sans entrer dans tous les détails, il suffi  t de constater 
pour le moment qu’avec le développement de l’intérêt biomédical et clin-
ique pour l’expérience spirituel des patients émergent des représentations 
de la spiritualité et des traditions religieuses, des discours sur ces réalités et 
des pratiques institutionnalisées qui n’ont pratiquement rien à voir avec les 
mêmes “objets” portés par les traditions religieuses qui ont marqué l’Occi-
dent. Le champ de recherche sur la spiritualité et la santé s’instaure et s’in-
stitutionnalise en place en faisant une coupure, de manière consciente ou 
non, avec l’héritage religieux et spirituel de l’Occident. Le mondes des so-
ins semble donc être le lieu d’émergence d’une tradition spirituelle inédite.

On peut se poser la question si l’instauration et l’institutionnalisation 
de ces discours, ces représentations et ces pratiques participent d’une créa-
tion sui generis ou s’il s’agit d’un phénomène lié à un processus plus large 
et plus fondamental qui traverserait de part en part la culture occidentale. 
En fait, le phénomène incarne les deux hypothèses que l’on vient tout juste 
d’évoquer. Voici comment.

D’abord, il semble y avoir un lien entre la tradition spirituelle bi-
omédicale et la culture contemporaine. Se penchant sur le phénomène 
d’émergence et de consolidation de pratiques et de discours spirituels in-
dépendants des traditions religieuses dans la culture occidentale, le socio-
logue français Raphaël Liogier décrit une nouvelle tradition de discours du 
sens, qu’il nomme l’individuo-globalisme (LIOGIER, 2012).
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Cette transformation générale des croyances et des modes de vie, 
ainsi que l’intériorisation d’une nouvelle morale non circonscrite aux 
cercles des fi dèles ou proches des nouveaux mouvements religieux, 
pas même circonscrite aux adeptes ou simples sympathisantes du 
new-age, est révélée par de nombreux indicateurs, parmi lesquels les 
images obsédantes de bien-être “naturel”, l’injonction au dévelop-
pement personnel, psychique, intérieure, bref  individuel d’un côté, 
et de l’autre, symétriquement, au développement durable, humain, 
cosmique, bref  global (LIOGIER, 2012, p. 11).

Dans le monde biomédical et clinique, c’est la personne qui est au cen-
tre de l’intérêt. Pourtant, on commence à voir des préoccupations qui dé-
passent l’individu, dès lors que les politiques de santé publique s’intéressent 
elles aussi à la mobilisation de l’expérience spirituelle (OMAN, 2018). 
Toutefois, il est clair que l’infl uence de la culture globale s’est fait sentir sur 
la manière dont le monde biomédical et clinique comprend la relation et 
la portée de la spiritualité dans l’expérience de la maladie. Jouant à la fois 
sur le binôme individuel/institutionnel et mettant le bien-être au cœur de 
sa défi nition de l’expérience spirituelle, le monde biomédical et clinique 
participe d’un courant culturel plus large.

Pour autant, la “couleur” que prendra cette tradition spirituelle dans 
le monde biomédical et clinique a quelque chose d’unique. C’est ici que 
j’aborde l’aspect sui generis du phénomène. En eff et, l’institutionnalisa-
tion de cette préoccupation pour le bien-être global des patients, en tenant 
compte de leur expérience spirituelle n’a aucun équivalent dans d’autres 
institutions occidentales. En eff et, le vocabulaire pour nommer les états 
spirituels des patients et les outils qualitatifs et semi-quantitatifs par lesquels 
on mesure leur état des patients, lui appartiennent en propre et n’ont rien 
en commun avec les pratiques anciennes d’accompagnement spirituel 
dans les traditions religieuses ou les pratiques actuelles d’épanouissement 
spirituel, tels qu’elles se donnent à voir actuellement.

2. Que vient faire la théologie?

Il peut sembler tout naturel que les disciplines théologiques s’intéressent 
à ce phénomène qui se manifeste hors des cercles religieux, ecclésiaux ou 
théologiques habituels. Ce ne serait pas la première fois qu’un phénomène 
humain se retrouve sous la loupe des disciplines théologiques. Mais en-
core faut-il identifi er les points d’arrimage pour justifi er ce regard au-delà 
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de certains poncifs qui voudraient que toute manifestation collective dans 
les sociétés séculières serait celle d’un “religieux” déguisé, refoulé, etc. En 
somme, pourquoi les disciplines théologiques devraient-elles s’intéresser à 
l’émergence de discours, de représentations et de pratiques spirituels dans 
les établissements de soins?

Avant de répondre à cette question, une courte remarque doit être 
faite. Il vaut mieux parler de “disciplines théologiques”, en lieu et place 
de “la théologie”, puisque le phénomène en question prend des formes 
variées, allant de la proposition d’accompagnement spirituel à l’élabora-
tion et la mise en œuvre de formes de ritualités. C’est pourquoi la théologie 
systématique, la théologie sacramentaire, l’éthique, la théologie spirituelle, 
l’anthropologie théologique, en somme plusieurs disciplines du domaine 
de la théologie peuvent prendre part à la discussion et aborder l’un ou 
l’autre aspect du phénomène. Cette remarque faite, passons maintenant 
aux raisons d’examiner théologiquement le phénomène.

Premièrement, l’intérêt biomédical et clinique pour l’expérience spirit-
uelle ou religieuse des patients remet en cause les modalités traditionnelles 
de saisie et d’interprétation de cette expérience. En prenant pour acquis 
que le “spirituel” dépasse et englobe le “religieux”, c’est la perception tra-
ditionnelle véhiculée par les traditions religieuses et réfl échie par la théol-
ogie de la spiritualité, qui est questionnée. L’affi  rmation fondamentale de 
l’intérêt biomédical et clinique est que l’être humain est anthropologique-
ment spirituel et culturellement, voire accidentellement religieux. Cette 
proposition va dans le sens d’une individualisation et d’une intramondan-
isation de l’expérience spirituelle, identifi ant la nature humaine, et elle 
seule, comme socle de la vie spirituelle. Les disciplines théologiques sont 
directement convoquées à répondre à ce défi  intellectuel et culturel.

Deuxièmement, les conditions culturelles actuelles assignent aux théol-
ogiennes et aux théologiens un cadre particulier de saisie et de réfl exion sur 
le “rôle” de la vie spirituelle. En eff et, le discours sur la vie spirituelle n’est 
plus l’apanage ou la spécialité de la théologie, quelle que soit la confession 
ou la dénomination. Les discours actuels sur la spiritualité mobilisent une 
conception éclatée de celle-ci dont on peut ramener la diversité en deux 
faisceaux, soit les traditions spirituelles laïques-humanistes et les traditions 
spirituelles religieuses. Il est clair qu’en Occident, c’est le premier faisceau 
qui est en croissance et qui, d’une certaine manière, a le haut du pavé dans 
le domaine des publications, grand public. C’est aussi le cas dans la littéra-
ture biomédicale où la croissance des études sur la spiritualité est plus forte 
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que celle sur la religion.

Enfi n, ce n’est pas tous les jours que l’on voit émerger et s’institution-
naliser une tradition spirituelle, en l’occurrence une tradition spirituelle 
laïque. Il y a là un phénomène humain remarquable. Ce qui constitue le 
caractère remarquable du phénomène, c’est que dans plusieurs pays, il ap-
paraît dans un système de soins laïque (Québec, France, Belgique, Canton 
de Genève (Suisse)). Qu’est-ce que ce phénomène dit de la spiritualité? 
Que révèle-t-il, en creux, des traditions spirituelles religieuses? Comment 
ces traditions s’inspirent-elles, consciemment ou non, des traditions reli-
gieuses préalables? Voilà autant de questions qui sont du ressort des disci-
plines théologiques.

Voilà quelques raisons, et ici la liste n’est pas exhaustive, qui peuvent 
justifi er l’intérêt à étudier théologiquement l’émergence de l’intérêt bi-
omédical et clinique pour l’expérience spirituelle/religieuse des patients.

3. De quelle théologie est-il question?

Maintenant, comment aborder théologiquement l’émergence de la 
tradition de langage biomédical et clinique sur l’expérience spirituelle? Y 
aurait-il une posture théologique privilégiée pour analyser, comprendre et, 
éventuellement, porter un jugement sur le phénomène en question?

Cet ensemble de questions n’est pas futile. Dans les travaux de théolo-
giennes et de théologiens qui s’intéressent à ce phénomène, je discerne un 
fondement théologique fort répandu. Il s’agit d’une posture, d’un type de 
rapport à l’objet que je nommerai une posture sapientielle.

3.1. Une posture sapientielle

Dans son ouvrage La sagesse et la prophétie, le théologien français 
Ghislain Lafont présente la posture sapientielle à l’œuvre dans l’analyse du 
réel, ce qu’elle y cherche et comment elle le cherche.

La sagesse […] est discours raisonné du cosmos, pour autant que 
celui-ci soit accessible à l’investigation humaine: les astres et les 
mondes, et notre planète parmi eux; la terre et ses divers règnes 
– minéral, végétal, animal; l’homme qui l’habite, la cultive, la par-
court, l’exploite. À ces niveaux, la sagesse est science… […] Ainsi 
la sagesse cherche-t-elle à comprendre la cohérence de tous et de 
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chacun des niveaux d’être et d’existence, et à percevoir leur harmo-
nie. Contrairement à la prophétie, elle s’attache moins aux ruptures 
qu’aux correspondances, aux articulations, aux harmonies, en un 
mot: à l’ordre (LAFONT, 1999, p. 18-19).

Une posture sapientielle aborde le monde en y cherchant de façon 
rationnelle l’ordre qui l’a façonné et qui le maintient. Le mot le dit la 
catégorie centrale de cette théologie est la sagesse, c’est-à-dire la recherche 
d’un ordre ou d’une cohérence dans la multiplicité des phénomènes qui 
composent ce monde où nous sommes plongés.

En d’autres termes, ce qui apparaît “naturel” ou “anthropologique-
ment fondamental” trouvera une résonance théologique, en vertu de la 
cohérence du monde créé par Dieu et de ce que le concile Vatican II 
nomme la juste autonomie des réalités terrestres (Gaudium et Spes, n. 36). 
L’exemple classique d’une approche sapientielle est la théorie de la loi na-
turelle en morale catholique.

Ne se limitant pas aux aspects strictement anthropologiques, le style 
sapientiel de théologie met l’accent sur la recherche de cohérence entre 
le déploiement de la vie individuelle et de la vie sociale, dans une société 
donnée, et les grandes idées-forces issues d’une tradition religieuse ou spir-
ituelle. Cette recherche théologique particulière a donné lieu à l’apparition 
dans le catholicisme à la théologie des signes des temps (ROUTHIER, 
2011), et à la recherche interdisciplinaire où la théologie fait alliance avec 
d’autres disciplines pour éclairer une réalité humaine fondamentale6.

La posture sapientielle exige une forme de sortie hors des cercles fer-
més de la réfl exion théologique. Elle engage les théologiens sur le terrain 
de l’autre, c’est-à-dire qu’elle oblige à écouter et regarder ce qui se passe 
chez l’autre, avant de poser un jugement qui, sans cette prudence scienti-
fi que minimale, serait de toute façon péremptoire et téméraire. Concrète-
ment, la posture sapientielle demande d’aller vers de nouveaux milieux, 
non traditionnels, du point de vue théologique ou ecclésial.

Cette sortie-de-soi vers l’autre sollicite un déplacement conceptuel. 
Elle mobilise la capacité du discours théologique de se renouveler au con-
tact de phénomènes sociaux inédits. Dans le cas qui nous occupe ici, on 

6On pense au travail interdisciplinaire entre la théologie et diff érentes sciences humaines et sociales comme la sociologie, 
l’anthropologie, la psychologie, l’économie, etc.
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peut constater un renouvellement de certains concepts fondamentaux en 
théologie de la vie spirituelle. Un exemple probant est la défi nition de la 
spiritualité que propose Sandra M. Scheiders, la théologienne étatsuni-
enne bien connue. Elle défi nit la spiritualité comme “the capacity of  per-
sons to transcend themselves through knowledge and love, that is, to reach 
beyond themselves in relationship to others and thus become more than 
self-enclosed material monads” (SCHNEIDERS, 2003, p. 165). Même si 
elle date de quelques années, cette défi nition fonctionnaliste, c’est-à-dire 
qui met l’accent sur le dynamisme spirituel plus que sur la source de cette 
capacité, témoigne d’un changement de vocabulaire, si on le compare avec 
les traités de spiritualité en vigueur dans le catholicisme avant le concile 
Vatican II. Or, le changement n’est pas que cosmétique puisqu’il touche 
aux représentations fondamentales de ce qu’est l’expérience spirituelle. 
D’une certaine manière, le principal changement est l’adoption de l’uni-
versalisation anthropologique de la vie spirituelle, celle-ci passant d’un ef-
fet de la grâce à une capacité inhérente à la nature humaine.

En voulant identifi er l’ordre et les correspondances, la posture 
théologique sapientielle cherchera à comprendre comment la représenta-
tion biomédicale et clinique de la spiritualité peut correspondre à des réal-
ités présentes dans les traditions théologiques et identifi ées par la réfl exion 
théologique.

En résonance avec ce que Schneiders affi  rmait pour son propre do-
maine d’études, la production théologique abordera les questions du sens 
de la vie, de la mort, de la santé et de la maladie – par la religion et la 
spiritualité – s’appuient sur un socle anthropologique commun, une réalité 
humaine universelle, laquelle se décline de diff érentes façons, selon les cul-
tures où ces expressions sont formulées. Les travaux du théologien-médecin 
catholique Daniel P. Sulmasy en sont un exemple, notamment lorsqu’il 
justifi e son modèle biopsychosocial et spirituel en le décrivant comme une 
approche qui honore les relations entre les diverses composantes de l’hu-
main (SULMASY, 2002).

Dans le cas précis qui nous occupe, la posture sapientielle témoigne 
aussi d’une éthique qui prend la forme, en l’occurrence d’une solidarité 
de la communauté théologique de recherche et de discussion avec les per-
sonnes qui sont taraudées par les questions de sens suscitées par la vul-
nérabilisation des personnes, de leur corps et de leurs projets de vie, en 
raison de maladie. Elle témoigne aussi d’une solidarité avec les soignants, 
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eux-mêmes exposés à la vulnérabilité des personnes malades et cherchant 
à comprendre la personne malade dans sa globalité.

La posture sapientielle est aussi l’occasion de contribuer à l’human-
isation des milieux et des pratiques de soins. C’est en raison de la posi-
tion universaliste décrite plus tôt que la posture sapientielle et le discours 
théologique qui en découle peuvent aborder les aspects concrets de l’insti-
tutionnalisation du souci biomédical et clinique pour l’expérience spiritu-
elle au moment de la maladie.

Enfi n, et sans que ce soit un objectif  principal, le travail de réfl exion et 
de recherche fondé sur la posture sapientielle est un exemple d’une certaine 
pertinence du travail théologique dans les institutions du vivre-ensemble.

3.2. Sed contra

Oui, il y a tout de même un “mais” important et il faut le souligner. 
Ce “mais” montre que la posture sapientielle, toute légitime qu’elle soit 
dans le monde de la réfl exion théologique, ne peut prétendre monopoliser 
le regard théologique sur le phénomène de l’institutionnalisation du souci 
soignant pour l’expérience spirituelle des personnes malades. La posture 
sapientielle me semble négliger deux éléments qui se rapportent aux rap-
ports potentiellement confl ictuels entre la vie spirituelle personnelle et col-
lective, d’un côté, et la vie dans les institutions, de l’autre.

Le premier élément est à l’eff et que la vie spirituelle entretient un rap-
port ambigu avec les institutions. La vie spirituelle est, en même temps, 
“institutionnalisable” et réfractaire à l’enfermement dans une forme rigide 
d’institution. Bien sûr, la vie spirituelle peut s’exprimer dans les cadres 
d’une institution – les traditions spirituelles et leurs écoles de pensée en 
témoignent éloquemment –, mais elle peut aussi incarner une forme de 
résistance à l’emmurement des personnes et de la vie dans un cadre or-
ganisationnel rigide qui, de leur point de vue, se sclérose. C’est dans une 
tension féconde entre cette intégration à l’institution et cette résistance à 
l’institution que l’expérience spirituelle crée du jeu, qu’elle introduit de 
l’imprévu, voire de l’inédit dans l’institution. Elle ne se contente pas d’oc-
cuper une place dans l’institution; elle peut en faire craquer les structures 
trop rigides ou celles qui ne semblent plus promouvoir ce que Paul VI a 
appelé le développement intégral des personnes (PAULO VI, Populorum 
Progressio, nn. 5, 42-43).
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Deux exemples le montrent. Premièrement, la création des ordres 
mendiants au 13e siècle témoigne du déplacement qui se passe au sein de 
l’institution de la vie religieuse dans l’Église de cette époque. L’expérience 
spirituelle des fondateurs des ordres dominicain et franciscain a ouvert la 
porte à de nouvelles formes d’organisation et de mission, ainsi qu’à des 
traditions spirituelles riches qui sont alors nées, ont pris de la vigueur et se 
sont déployées. Il y a donc bien eu institutionnalisation, mais aussi création 
de formes nouvelles de vie au sein de l’Église catholique. Deuxièmement, 
plusieurs mouvements contre-culturels reposent sur des expériences spir-
ituelles propres qui se vivent en marge des institutions. Ces spiritualités 
des marges, on pourrait aussi les nommer les spiritualités liminaires, sont 
souvent critiques des courants spirituels offi  ciels, mais surtout des scléroses 
institutionnelles et des injustices structurelles engendrées par les systèmes 
de pouvoir. Kees Waaijmann donne plusieurs exemples d’expériences spir-
ituelles individuelles ou de courants spirituels: la spiritualité de Dorothee 
Sölle, de Dietrich Bonhoeff er, la vie érémitique et des spiritualités escha-
tologiques (WAAIJMAN, 2002, p. 212-303). On peut dire que la vie spir-
ituelle a un potentiel critique, voire subversif  des organisations et de la vie 
institutionnelle en général. 

Le deuxième élément que me semble négliger l’approche sapientielle 
se rapporte à une manière certainement traditionnelle de comprendre la 
dynamique de la vie spirituelle, mais qui fait contrepoint aux thèses an-
thropologiques et universalistes dont on a vu l’infl uence dans la culture 
contemporaine et dans la culture du monde biomédical et clinique. Ain-
si, la vie spirituelle témoigne d’une forme d’altérité en regard des struc-
tures de l’esprit et des ressources psychiques de l’être humain. Sans nier la 
thématique anthropologique des structures d’accueil de l’esprit dans l’être 
humain, il n’en demeure pas moins que dans une vie spirituelle entendue 
sous les auspices de la grâce et du don, ce n’est pas l’être humain qui se 
donne sa vie spirituelle. Il la reçoit d’un autre; elle résulte d’une initiative 
qui échappe à l’individu lui-même. Dans cette compréhension des choses, 
l’être humain qui chemine sur la voie de la spiritualité peut être considéré 
comme précédé.

Sans disqualifi er la posture théologique sapientielle, ces deux éléments 
soulignent le potentiel critique de l’expérience spirituelle, une caractéris-
tique qui peut être reprise dans une posture théologique. C’est cette pos-
ture critique que j’aborde maintenant.
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3.3. Une posture critique

La posture critique prône un point de vue diff érent de la posture sapi-
entielle. Au lieu de repérer les cohérences, les correspondances ou les cor-
rélations entre l’objet à l’étude et des éléments de la tradition théologique 
ou des textes fondateurs du christianisme, une approche critique cherchera 
plutôt à identifi er les ruptures entre la vie usuelle du monde et une concep-
tion religieuse du monde. Les théologies critiques, lesquelles peuvent aussi 
entrer en dialogue avec d’autres disciplines du savoir, jouent ce rôle que 
l’on peut comparer à celui des prophètes du judaïsme qui dénonçaient, 
au nom d’un idéal de l’Alliance et de ses promesses, les pratiques des pu-
issants politiques et économiques en leur temps. Les catégories centrales 
de cette théologie sont la justice, la critique du pouvoir et la critique des 
idoles. Cette posture critique ne se limite évidemment pas au prophétisme 
du judaïsme. Elle fonde aujourd’hui de nombreux courants théologiques 
qui scrutent et analysent les lieux de pouvoirs et les institutions. Parmi ces 
théologies critiques, on peut compter actuellement les diff érentes théolo-
gies de la praxis: les théologies féministes, les écothéologies et les théolo-
gies écoféministes, les théologies de la libération, les nouvelles théologies 
politiques, et j’en passe. Ces discours théologiques soulignent l’écart entre 
l’état “réel” du monde et les promesses de Dieu.

Ne visant pas seulement les actions ou les structures, la posture critique 
s’intéressera aux constructions idéologiques qui soutiennent et engendrent 
les injustices ou qui donnent un caractère “sacré” ou “divin” à des réalités 
humaines, trop humaines.

La posture critique en théologie se prolonge dans une action visant à 
transformer les situations jugées en porte-à-faux avec l’idéal qui fonde le 
regard critique. En ce sens, les courant théologiques évoqués plus tôt ne 
font pas que dénoncer les injustices et critiquer les structures sociales ban-
cales; elles cherchent à en déconstruire les “naturalisations” par la critique 
des idoles et des idéologies.

Maintenant, quel éclairage une posture critique permet-elle de jeter 
sur l’accueil biomédical et clinique de l’expérience spirituelle au moment 
de la maladie? Je n’évoque ici que quelques insights.

Une approche critique soulignera l’impossibilité de faire correspondre 
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l’expérience spirituelle avec une pensée de l’effi  cacité, voire de l’effi  cience. 
Sans négliger le fait historiquement avéré qu’une intuition spirituelle peut 
s’institutionnaliser dans le cadre d’une école de spiritualité – pensons à la 
tradition spirituelle ignatienne –, une posture critique soulignera le fait que 
l’imprévisibilité fait aussi partie de l’expérience spirituelle. En eff et, qui 
peut prévoir ou prédire le moment où il expérimentera l’un ou l’autre état 
spirituel? On pourrait objecter à mon affi  mation que l’ascèse, que l’on voit 
présente dans plusieurs traditions religieuses et spirituelles, est une forme 
de technique spirituelle. Il est vrai que plusieurs traditions comportent ces 
exercices. Il faut toutefois indiquer que leur la fonction est de préparer le 
sujet à vivre l’idéal spirituel proposé, par des pratiques corporelles ou men-
tales réglées, et non à garantir la survenue d’un état spirituel particulier.

Une approche critique fera remarquer que les représentations individ-
ualisantes, universalisantes et essentialistes de la spiritualité font l’impasse 
sur la dimension fondamentalement langagière et communautaire de l’ex-
périence spirituelle. Loin de fl otter au-dessus de l’histoire et de la culture, 
l’expérience spirituelle est intimement liée aux conditions de la vie concrète 
des personnes et des groupes dans une société donnée. Elle se donne à voir 
de manière tangible dans l’épaisseur des relations quotidiennes, teintées 
par “les joies et les espoirs, les peines et les angoisses” (Gaudium et Spes, n. 
1) vécues par chacun. Donc, l’idée qu’il existe une spiritualité universelle, 
intemporelle et imperméable aux aléas des histoires personnelles et collec-
tives, indépendante de toute tradition (religieuse ou laïque), est récusée par 
une approche critique. 

Une approche critique analysera les modalités de l’emprise du biopou-
voir sur l’expérience spirituelle, dès lors que cette dernière est soumise à 
un processus de médicalisation, soit en en faisant un objet de soins, soit en 
la considérant comme un adjuvant du soin7. D’une certaine manière, c’est 
par la médicalisation de l’expérience spirituelle que celle-ci peut ensuite 
être considérée comme un facteur d’effi  cacité ou d’effi  cience. Une pos-
ture critique mettra de l’avant que l’expérience spirituelle des personnes 
malades n’est pas l’objet d’un soin, mais bien l’occasion d’un accompagne-
ment. Cette formulation met l’accent sur le fait que l’expérience spirituelle 
n’est pas d’abord un objet sur lequel on peut agir; elle est d’abord et avant 
tout une réalité qui se meut dans l’horizon du langage et du temps.

7Je reviens sur cette notion de médicalisation dans la dernière partie de ce texte.
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4. Quelques enjeux et hypothèses

Cette courte exploration des postures théologiques montre qu’au moins 
deux approches sont possibles dans l’étude de l’émergence du discours 
biomédical et clinique sur la spiritualité. D’une certaine façon, les disci-
plines théologiques peuvent et doivent se prononcer sur ce phénomène 
qui les concernent à plus d’un titre. Dans quel style théologique s’inscrira 
la recherche sur la question spirituelle dans le monde du soin? Chaque 
chercheur doit se poser la question et être au clair avec l’approche 
théologique qui détermine son geste. Il n’est pas question ici de hiérar-
chiser les styles théologiques et de déterminer le “meilleur” style, le plus 
pertinent ou le plus théologique. Il faut simplement reconnaître ce premier 
niveau de diversités d’approche.

Pour la dernière partie de ce texte, je voudrais signaler deux enjeux 
non encore mentionnés, mais qui n’en sont pas moins importants pour 
autant. Ce sont: 1) l’interprétation de l’expérience spirituelle à partir du 
schéma classique sain/pathologique; 2) le rapport entre santé et salut.

4.1. La spiritualité, le sain, 
le pathologique et la médicalisation

Le discours théologique doit être attentif  au fait que la logique “natur-
elle” de la pensée clinique est de distinguer les situations non probléma-
tiques de celles qui requièrent une forme d’intervention soignante. Afi n 
de ne pas nuire, il faut bien faire la diff érence entre un phénomène sain 
et un autre pathologique. C’est une compétence fondamentale qui doit 
être acquise par tout professionnel des soins. Il faut bien reconnaître que 
ce jugement clinique est aussi appliqué aux états spirituels et religieux qui 
se manifestent en clinique. L’élaboration des concepts cliniques de “bi-
en-être spirituel”, de “besoin spirituel” et de “détresse spirituelle” atteste 
aussi bien de cette tendance que l’élaboration et l’utilisation des échelles de 
mesure, déjà évoquées. Il s’agit là d’une forme que prend la médicalisation 
de l’expérience spirituelle en milieu clinique. Avec Didier Fassin, je défi nis 
la médicalisation ainsi:  le fait de 

conférer une nature médicale à des représentations et des pra-
tiques qui n’étaient jusqu’alors pas socialement appréhendées en 
ces termes. Elle est avant tout la redéfi nition d’un problème existant 
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dans un langage médical. (…) La médicalisation n’est pas en soi l’ap-
propriation par les médecins d’un problème qui, auparavant, ne rel-
evait pas de leurs prérogatives, même si c’est historiquement souvent 
le cas. Elle est une transformation culturelle et non simplement une 
conquête professionnelle (FASSIN, 1998, p. 5).

Il n’y a pas d’équivoque. Nous sommes bel et bien devant un phénomène 
de médicalisation de l’expérience spirituelle. Ce qui vient d’un autre, ce qui 
est l’autre ne saurait si facilement être réduit au statut d’objet à mesurer 
sans lui faire subir une forme de violence. C’est bien ce processus de réduc-
tion opéré sur l’autre que la théologie critique peut à bon droit dénoncer. 
En l’occurrence, la médicalisation impose à l’état spirituel et ses manifes-
tations un cadre binaire d’interprétation qui réduit leur complexité à deux 
états opposés: une expérience saine ou une expérience pathologique.

4.2. La santé et le salut

Ce deuxième enjeu est à mes yeux le plus fondamental. Je le formule 
comme suit: pour que l’expérience spirituelle soit à la fois médicalisée, il 
faut une confi guration particulière du rapport que l’on établit consciem-
ment ou non entre la santé et le salut. Ce rapport est déterminé par deux 
éléments principaux.

4.2.1. Un processus d’intramondanisation

Il faut d’abord que la santé soit devenue l’équivalent intramondain du 
salut. Autrement dit, le salut n’est pas d’abord compris comme une réalité 
qui survient après la mort, mais comme une réalité qui peut être vécue 
dans le monde humain. Il faut en corollaire qu’il y ait transfert, sur la santé 
et la biomédecine, des espérances que dans un monde religieux on plaçait 
sur le salut et sur la grâce divine comme agent du salut. Ce double trans-
fert vers l’ici-bas, rendu possible dans une culture sécularisée, contribue en 
partie du rapport actuel qu’entretient la biomédecine et la clinique avec 
l’expérience spirituelle.

4.2.2. Ontologisation

Le second élément déterminant concerne la nature de ce rapport intra-
mondain entre salut et santé. Il s’agit de l’ontologisation ou de l’essential-
isation du lien entre la santé et le salut. En d’autres mots, c’est tenir pour 
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vrai que la santé globale et la santé spirituelle vont de pair. Il s’agit là, à 
mon avis, d’une nouveauté dans la pensée occidentale, du moins celle in-
fl uencée par le christianisme. En eff et, dans les textes fondateurs autant que 
dans un large pan des traditions chrétiennes occidentales, le rapport entre 
le salut et la santé est un rapport analogique, c’est-à-dire que la restaura-
tion de la condition physique ou psychique par l’action thaumaturgique de 
Jésus est une image, une fi gure du salut off ert par Dieu, en l’occurrence, le 
pardon des péchés. En tant que discours analogique, il y a, à la fois, simili-
tude et diff érence entre les deux réalités. Il y a similitude en ce qu’il y a un 
processus de régénération. Mais là s’arrête la similitude puisqu’il est clair 
que le pardon des péchés n’entraîne pas automatiquement le rétablisse-
ment, la guérison ou, dans le cas des maladies chroniques, une atténuation 
des symptômes. En conséquence, le discours religieux ne peut endosser 
une conception ontologique du rapport entre santé et salut, ni adopter le 
vocabulaire de la “santé spirituelle” sans transgresser une limite, celle du 
rapport analogique entre santé et salut dans les textes évangéliques.

Or, ce qui se profi le dans l’interprétation biomédicale et clinique de 
l’expérience spirituelle, c’est que le rapport entre santé et spiritualité y est 
vu dans un cadre causal, faisant de la spiritualité un objet qui interagit 
directement avec le corps ou la psyché. De plus, toujours selon cette in-
terprétation, l’interaction se déroule de manière bilatérale, la “santé spir-
ituelle” infl uençant l’évolution de la situation problématique et vice-versa. 
Ainsi cette causalité établie entre la santé et la spiritualité est intimement 
liée à la médicalisation de cette dernière.

5. Conclusion

Ces quelques enjeux témoignent d’une transformation majeure du 
statut et du rôle de la vie spirituelle, lorsque celle-ci devient un objet d’intérêt 
pour la biomédecine et la clinique. C’est le rôle des disciplines théologiques 
de comprendre ce phénomène de transformation, de l’analyser et de poser 
un jugement théologique. Quelle que soit la posture théologique retenue 
pour faire ce travail réfl exif, elle fera apparaître des réalités insoupçonnées 
et des aspects plus discrets du phénomène, lesquels permettront de prendre 
conscience de façon plus approfondie des enjeux anthropologiques, clin-
iques et théologiques qui sous-tendent ce phénomène fascinant de l’émer-
gence d’une tradition spirituelle dans les organisations sanitaires occiden-
tales densément bureaucratisées et fortement développées du point de vue 
technologique, ces organisations qui, comme le roi Midas, transforment 
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tout ce qu’elle touchent.
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“CUANDO MÁS FELICES SOMOS 
DESARROLLAMOS MÁS SALUD 

FÍSICA, MENTAL Y EMOCIONAL”. 
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ESPIRITUAL EN TIEMPOS DIFÍCILES

VERÓNICA GIMÉNEZ BÉLIVEAU8

DOI.ORG/10.47237/978-65-88053-02-7/VGB

1. Introducción: la salud en el campo católico emocional

El bienestar de los seres humanos ha sido una preocupación que se 
puede rastrear históricamente en el discurso de las religiones: ciertamente 
no ha sido el único tema, ni siquiera el central en distintos momentos de la 
historia ni en las diversas tradiciones religiosas, pero podemos pensar que 
desde mediados del siglo XX se consolida en occidente un modelo societal 
que destaca el bienestar en distintos planos como uno de los aspectos cen-
trales de la vida y la salud. Las tradiciones religiosas, en consonancia con el 
aire de la época, consolidan imaginarios sobre el bienestar como horizonte 
de posibilidad de las prácticas y las creencias. Esta relación entre bienestar, 
espiritualidad y salud es retomada también por la OMS, organización que 
considera desde 1984 a la espiritualidad como eje dentro de los progra-
mas que sostiene, y que incluye desde 1998 a la dimensión espiritual en la 
defi nición misma de salud, considerada como bienestar en varios planos: 
físico, mental, espiritual y social (GIUMBELLI, TONIOL, 2017). 

En mi trabajo con grupos católicos la asociación entre sanación, salud 
y creencias apareció desde el principio (GIMÉNEZ BÉLIVEAU, 1999, 
2003). Las comunidades de católicos emocionales otorgan un rol de im-

8Doctora en Sociología. Investigadora del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científi cas y Técnicas (CONICET) – Universidad de Buenos Aires.
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portancia al bienestar y a la salud. Éstos son defi nidos de manera abar-
cativa, y suponen una concepción de la persona en distintos planos -físi-
co, psíquico, emocional y espiritual-, y también en términos relacionales, 
sociales, laborales: la concepción nativa de la salud es amplia (OLMOS 
ÁLVAREZ, 2015). 

La asociación entre creencias religiosas, bienestar y salud apareció des-
de los primeros momentos de mi trabajo de campo con católicos emocion-
ales o revivalistas. Lo que llamaremos aquí comunidades de católicos emo-
cionales es un amplio universo compuesto por creyentes que, inspirados 
en las renovaciones y reavivamientos en el campo protestante, desarrollan 
una serie de prácticas basadas en el bautismo en el espíritu, la profusión 
de los dones espirituales y el ejercicio de los carismas por parte de los fi eles 
(STEIL, 2004; CSORDAS, 2012; ORO y ALVES, 2013). Los estudios 
académicos coinciden en situar el origen de los movimientos revivalistas 
católicos en Estados Unidos a fi nes de la década del 1960: allí, en ambientes 
universitarios principalmente, comenzaron a gestarse experiencias comu-
nitarias emocionales y ecuménicas que permitieron el pasaje de prácticas 
y discursos entre denominaciones cristianas (PRANDI, 1997; SONEIRA, 
2001; CSORDAS, 2012). Este es el origen de la Renovación Carismáti-
ca Católica: un movimiento eclesial que, a lo largo de los años y de los 
países, logró capitalizar con mayor claridad el crecimiento del revivalismo 
católico, pero no es el único. Toda una serie de movimientos, ministerios, 
grupos de oración, seminarios y otras formaciones componen un paisaje 
variopinto caracterizado por rituales y prácticas en las que se enfatiza la 
centralidad del cuerpo, la expresión de las emociones y la importancia de 
los signifi cantes ligados a la sanación. En los últimos años hemos asisti-
do a una lenta y progresiva carismatización del catolicismo, que supone 
la difusión de la sensibilidad carismática en múltiples espacios católicos, 
reconocida y destacada incluso por el Papa Francisco (AUBOURG, 2019).

El siguiente artículo se basa en distintos períodos de investigación et-
nográfi ca entre grupos revivalistas católicos en Argentina. Trabajé con 
ellos en la periferia de Buenos Aires entre 1997 y 2003 (en el Santuar-
io del Sagrado Corazón, San Justo; la Comunidad de Convivencias y la 
Renovación Carismática Católica de Argentina, Ciudad de Buenos Aires); 
entre 2013 y 2019 (en tres parroquias en Quilmes, Berazategui y San Isi-
dro), y en 2020 (etnografía virtual de un Ministerio). El trabajo etnográf-
ico, que realicé a lo largo de los años con distinto grado de intensidad y 
siguiendo interrogantes diversos, consistió en la observación de los rituales 
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y las dinámicas organizativas de los grupos, la realización de entrevistas en 
profundidad, la asistencia a encuentros y peregrinaciones. Las considera-
ciones aquí presentadas se basan en una serie de estadías de campo largas 
y sucesivas. He vuelto sobre los mismos actores y ha trabajado con otros 
nuevos, transitando las redes, siguiendo la emergencia de algunos grupos 
y el ocaso de otros. A partir de los datos construidos en estos distintos 
períodos, trabajaré aquí en tres ejes, el primero sobre las formas de con-
cebir la salud en distintos planos, y los diálogos con el discurso biomédico 
dominante sobre el cuerpo y la salud; el segundo sobre las técnicas de 
sanación y sus soportes materiales y conceptuales, y el tercero sobre los 
reacomodamientos que los grupos y los emprendedores religiosos realizan 
en tiempos de pandemia y aislamiento. 

2. Los planos de la salud (física, emocional y espiritual) y el 
diálogo con el mundo biomédico

Los grupos católicos emocionales sostienen concepciones holísticas de 
la salud, entendiendo éstas como articulaciones en donde lo físico y lo 
moral están entrelazados (GIMÉNEZ BÉLIVEAU, 1999; STEIL, 2006; 
OLMOS ÁLVAREZ, 2015). La salud aparece declinada en los discursos 
y las ceremonias en términos de sanación, concepto que aúna bienestar y 
trascendencia, en el que se asocian prácticas terapéuticas sobre el cuerpo, 
trabajo sobre sí e intervenciones en las relaciones sociales, y que no excluye 
el diálogo con el sistema biomédico. 

En las causas de la enfermedad y en los procesos de cura intervie-
nen factores múltiples que los agentes identifi can en distintos planos: des-
de seres suprahumanos como demonios, sentimientos negativamente in-
tencionados como la envidia, agentes biológicos como virus y bacterias, 
procesos psicológicos como el hecho de no perdonar ofensas y heridas de 
la infancia causan malestares, desgracias y enfermedades: si se pretende 
alcanzar un estado de bienestar completo, los malestares deben ser abor-
dados en planos diversos también. Como sostiene Pablo Semán (2006: 53), 
“siempre se suponen una etiología y una cura en la que operan vectores 
místicos, sobrenaturales y donde los agentes de cura pertenecen, en algún 
grado, al orden de los santo”. 

Las enfermedades son pensadas como consecuencia de la infl uencia de 
agentes varios de planos diversos de la existencia (virus, bacterias, espíri-
tus, malos deseos, encantamientos y brujerías, heridas psíquicas no sana-
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das). Las causalidades biológicas y médicas no sólo no se niegan, sino que 
se combinan con causaciones en otros planos: como afi rman los estudios 
sobre brujería en distintos lugares del mundo (FAVRET SAADA, 1977; 
FANCELLO, 2012; BINDI, 2018) una enfermedad puede tener origen 
biológico, pero el encadenamiento de circunstancias infaustas expresan 
problemáticas que deben ser leídas en una escala global, sin contradecir 
necesariamente las explicaciones médico-científi cas. La co-presencia de 
sentidos múltiples se puede rastrear en las conversaciones con los fi eles, en 
la puesta en escena de los rituales y en los libros, talleres, podcast y confer-
encias que consumen y producen los fi eles y seguidores. 

En el campo católico el entrelazamiento en las causalidades de las en-
fermedades suele ser plural y complejo: lo podemos ver en dos escenas 
centrales, los seminarios y talleres de formación y las misas de sanación. 
Desde 2003 una religiosa franciscana, la hermana Inés, dictó Talleres de 
Sanación Interior e Intergeneracional en distintas parroquias del país, y 
llegó a dar dos talleres por mes en Buenos Aires. Estos talleres constituyen 
un emprendimiento relacionado con la salud y el bienestar organizándolos 
en tres planos: la relación con Dios, consigo mismo y con el prójimo. La 
hermana Inés retoma referencias evangélicas para explicar a su amplia 
audiencia los orígenes de las enfermedades y malestares, que no se sitúan 
solamente en el plano individual, sino que se remontan a las generaciones 
pasadas y se extienden al entorno del enfermo. Las infl uencias en el bie-
nestar de las personas descienden de su árbol genealógico y circulan entre 
quienes rodean al sufriente. Es necesario “ir para arriba, para atrás y para 
adelante”9, repite la conferencista, grafi cando espacialmente la necesidad 
de pensar hacia el pasado, y pensar primordialmente los orígenes cultur-
ales de la familia, y hacia el grupo de personas que nos acompañan, para 
poder proyectarse “sanamente” hacia el futuro. 

El legado que enferma tiene fuentes múltiples: la hermana Inés sost-
iene que “en nuestros árboles genealógicos hay luz y sombras, luz y peca-
do, verdad y mentira”10. En el Genograma, el instrumento con el que se 
trabaja en los Talleres de Sanación intergeneracional, se identifi can en el 
árbol genealógico tanto enfermedades como vicios y pecados: esquizofre-
nia, enfermedades del corazón, depresión, obsesiones, cáncer y suicidios 
aparecen catalogadas como enfermedades, y se detallan además vicios y 

9Registro de campo, Taller de Sanación intergeneracional, 23 de septiembre de 2015, San Isidro, Buenos Aires.
10Taller de Sanación intergeneracional, 21 de noviembre de 2011, Parroquia Santo Tomás Moro, Vicente López, Buenos 

Aires, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=18G7thMvWpU.
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pecados: divisiones por herencia, peleas familiares, alcoholismo, robos, in-
credulidad, envidias, abortos, adulterio. Es decir, en este panorama de pro-
cesos negativos que desde los antepasados afectan a los fi eles en el presente 
se cruzan disfuncionalidades en el plano físico, enfermedades psiquiátri-
cas y psicológicas, males morales y problemas en el plano relacional y es-
piritual (obsesiones): Carlos Steil (2006) identifi có procesos similares en 
grupos carismáticos en Brasil, identifi cándolos como “demonios familiares 
y generacionales”. 

Las maldiciones que enferman circulan en la familia no sólo por la sim-
ple presencia de estos males, sino sobre todo por la falta de atención sobre 
ellos: “lo no dicho en la familia termina enfermando”, afi rma la hermana 
Inés11. Los secretos permiten que las experiencias negativas se repitan en 
generaciones posteriores, y llevan a las personas a reiterar las heridas que 
sufrieron. La sanación de la historia familiar o sanación intergeneracional 
constituyen procesos rituales que cierran un trabajo de refl exión en el cual 
los asistentes al taller identifi can enfermedades, vicios, crímenes en el árbol 
genealógico, los perdonan y oran por ellos. Esta acción debe también des-
plegarse hacia las personas del entorno actual del fi el: el acto de perdón a 
quienes los hirieron tiene efectos terapéuticos y corta la circulación de las 
maldiciones hacia las generaciones futuras. 

La segunda escena que me gustaría destacar tiene que ver con las misas 
de sanación, una práctica extendida el catolicismo contemporáneo. Este 
ritual, que se realiza en las comunidades de la Renovación Carismática 
Católica desde los años 1980, se fue extendiendo hacia otros grupos reviv-
alistas y se celebra también en comunidades que no se defi nen como reno-
vadas, testimoniando el proceso de carismatización del catolicismo que fue 
estudiado también en otros contextos (Aubourg, 2019), y al que hicimos 
referencia más arriba. 

La oración carismática es un momento central en las misas de sanación 
y liberación a las que asistí desde 2015 hasta 2019, y que continuaron de 
manera virtual en 2020. Durante este momento del ritual se tramitan es-
pecífi camente las temáticas de salud y sanación, y aparecen combinados 
males que desde distintos planos afectan el bienestar de los fi eles. El sac-
erdote pide la liberación de toda opresión mental, emocional, espiritual 
y física12: sus oraciones están destinadas a sanar el cuerpo, y también las 

11Registro de campo, Taller de Sanación intergeneracional, 7 de octubre de 2015, San Isidro, Buenos Aires.
12Misas de Sanación del padre L., 31 de mayo, 7 y 14 de julio de 2020, difundidas por el canal youtube.
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emociones, y a liberar a los fi eles de las “relaciones tóxicas”, respondiendo 
al esquema de pensar al sujeto en distintos niveles, “Dios, el prójimo y la 
persona”13, es decir los niveles espiritual, relacional e individual. 

Las oraciones carismáticas a la vez especifi can los males de distintos 
niveles y los ordenan en una interpretación integral que les da sentido. En 
las oraciones carismáticas del Padre L., que se formó en un linaje de sac-
erdotes “renovados” en distintas instituciones, aparecen rogativas ligadas a 
los planos físico, psíquico, emocional y espiritual. La misa se abre invocan-
do al Espíritu Santo para que éste traiga “sanidad, sanación, liberación”, y 
rompa “toda cadena de odio, de resentimiento, de amargura, de violencia, 
toda obra de fobia, de angustia, de depresión, de esquizofrenia”. Se pide 
que sane las heridas, “toda herida de abandono, de rechazo, y “que la 
hechicería, la brujería, la maldad, las obras del enemigo sean deshechas 
por la sangre preciosa de Jesús”. Las invocaciones pasan a ser imprecati-
vas, en una performance que afi rma el milagro solicitado y lo anuncia: 
“Bendito seas Jesús porque estás obrando, lo siento. Sana a los enfermos 
ahora mismo, con tu derecha de poder”. Y a la afi rmación performática 
sigue la visión y la profecía: “Dios me muestra que está tocando pulmones, 
que rompe las cadenas de las enfermedades arraigadas en el odio, que 
sana los huesos, toca el cáncer, derrama sanidad sobre todos los cuerpos”. 
Estas afi rmaciones se combinan con momentos de oración en lenguas (glo-
solalia). Cuando la misa termina, el sacerdote se despide pidiendo a Jesús: 
“Líbranos de accidentes, cadenas, ataduras, pestes, virus, enfermedades, 
de los ataques del maligno enemigo”14. Esta articulación se hace presente 
tanto en el discurso de los especialistas como en los fi eles, que oran por 
una salud integral que considera males y enfermedades. Mensajes como 
el siguiente circulan entre las redes en las misas y los encuentros virtuales: 
“¡Señor, Protégenos de todo virus, de todo mal de toda enfermedad a mi y 
a mi familia, amen!”15. 

La atribución de males y enfermedades a causaciones múltiples toma 
en cuenta los diversos planos de la existencia, asume el discurso bioméd-
ico dominante y lo enmarca en un plano más integral. El diálogo que se 
establece con el sistema biomédico e incluso psicológico es tan evidente 
como ineludible: los católicos con los que trabajamos participan plena-

13Esquema enunciado por la Hermana Inés en Taller de Sanación intergeneracional, 21 de noviembre de 2011, Parroquia 
Santo Tomás Moro, Vicente López, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=18G7thMvWpU.

14Misa de Sanación del Padre L., transmitida en su canal de youtube, 14/6/2020.
15Registro de campo, misa del 19/7/2020, canal youtube del Padre L.
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mente de los imaginarios y creencias consolidados de la sociedad periférica 
occidental, en que el modo capitalista de gestión de la salud ubica en el 
centro al sistema médico hospitalario en la gestión de los malestares físicos 
y psicológicos. El mensaje que circula entre los grupos revivalistas tiene 
que ver con la idea que a ese esquema le falta algo, una clave interpretati-
va, un punto ciego dejado de lado por la biomedicina, y que llaman salud 
espiritual y salud emocional. El diálogo con el sistema biomédico admite 
separación de funciones y a la vez complementariedad de terapéuticas e 
intervenciones: se va al médico, al psicólogo al psiquiatra, en la medida de 
las posibilidades, y paralelamente se asiste a seminarios y celebraciones, y 
se participa de oraciones de sanación física. 

El esquema interpretativo afi rma que la espiritualidad es indispensable 
para un bienestar integral: “Cuando más felices somos desarrollamos más 
salud física, mental y emocional”, sostiene uno de los sacerdotes en el Tall-
er de Sanación de vínculos16. El alejamiento de Dios, el “endurecimiento” 
de los  vínculos espirituales, que deberían ser el centro de la vida de las 
personas,  llama a  las enfermedades físicas, psíquicas y espirituales. Y 
análogamente, las prácticas que acercan a lo espiritual generan benefi cios 
físicos. En su libro Todo es posible, el sacerdote Martín Lampa destaca que 
las virtudes del silencio y la oración ayudan a dominar la ansiedad y el es-
trés, fortalecen el sistema inmunológico, controlan los niveles de la presión 
sanguínea, aumentan las dosis de endorfi nas y mejoran la actividad cogni-
tiva (LAMPA, 2020: 60). 

3. Objetos, técnicas y rituales de sanación

Como vimos, tanto desde en la defi nición del origen de los malestares y 
las enfermedades como en las maneras de enfrentarlos los modos de con-
cebir la salud y el bienestar son amplios, mostrando concepciones abiertas 
a infl uencias y relaciones múltiples y provenientes de planos diversos. Los 
rituales, sus técnicas y sus objetos, juegan un rol privilegiado en los modos 
de gestionar la salud, y en la circulación de los imaginarios entre diversos 
espacios simbólicos, la historia familiar, el entorno de los fi eles y los lugares 
donde habitan las personas.  

Siguiendo el esquema del apartado anterior, identifi caremos las técni-
cas y objetos en dos escenas, los seminarios y los rituales. En las celebra-

16Taller de Sanación de Vínculos, transmitido por Instagram el 14 de julio de 2020.
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ciones se recurre a técnicas que movilizan la emoción y ponen al cuerpo en 
el centro: la oración carismática, la glosolalia y la imposición de las manos. 
Estos procesos están informados por la concepción holística de la persona 
que incluye su entorno y sus antepasados, y la sostienen a su vez, reforzan-
do ritualmente los pilares de la misma. Las misas de sanación tienen un 
momento especialmente dedicado a la cura, que se suele distribuir en dos 
segmentos: la oración en lenguas colectiva que se realiza en el marco ritu-
al, antes de la consagración de la eucaristía, y la oración individual que 
sacerdotes, diáconos y laicas/os realizan sobre los fi eles que así lo piden: 
esta oración suele realizarse con imposición de manos. 

En la oración en lenguas en el marco de la misa el ofi ciante utiliza una 
serie de emisiones que no son identifi cadas con ningún lenguaje conocido 
y que se interpretan como un canal especial y único para hablar con Dios. 
Suele comenzar como un susurro que repite ciertas consonantes desde el 
inicial “Ven, Espíritu Santo”, y crece en intensidad transformándose en 
una seguidilla de palabras cuyo sentido no es posible identifi car. La gloso-
lalia, es, para su defi nición clásica, una serie de emisiones desprovistas de 
sentido y con estructuración fonológica, no equiparable a ningún idioma 
conocido pero que el hablante considera una lengua real (COURTINE, 
1988). En ambientes revivalistas evangélicos y católicos, la glosolalia se liga 
directamente con la presencia del Espíritu Santo en la asamblea, a través 
del cuerpo y la voz de quien emite las modulaciones (OSPINA MARTÍN-
EZ, 2004; PARASIE, 2005; MCCLYMOND, 2016). Esta presencia divi-
na, llamada también bautismo en el espíritu, se articula colectivamente 
con oraciones en el mismo tono por parte de la asamblea, e incluso por 
desmayos de los asistentes, llamados “descanso en el espíritu”. Tanto la 
oración, como los cantos en lenguas, y los desmayos testimonian la pres-
encia de la persona divina en los fi eles, considerada terapéutica. El Es-
píritu Santo, la tercera persona sagrada para la teología católica, entra 
en forma de soplo de aire, y sana, arrasando con “maldiciones, enferme-
dades, ataduras”. La acción del Espíritu Santo es el opuesto benéfi co y 
terapéutico de las acciones maléfi cas de agentes humanos y suprahumanos 
(GONZÁLEZ, 2008; GIMÉNEZ BÉLIVEAU, 2020).

La invocación al Espíritu Santo y su “bajada” a la asamblea se com-
plementa con la práctica de la imposición de las manos, en la que agentes 
especializados se encuentran frente a frente con los fi eles, luego de la misa, 
y oran sobre ellos individualmente. La voz de sacerdotes, diáconos y lai-
cos/as consagrados es asimilada también como el soplo del Espíritu, de 
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quienes son vehículo, pero esta vez en forma de palabras con sentido. Las 
personas escuchan la palabra, y sienten las manos de los agentes que tocan 
la cabeza, los brazos y a menudo las partes del cuerpo enfermas: los fi eles 
escuchan, algunos/as caen y son sostenidos por los asistentes, ubicados 
detrás de ellos para prevenir golpes. El desmayo es signo de aceptación del 
Espíritu Santo, y de apertura a la sanación portada por el principio divino. 
Veremos que en las concepciones nativas es sólo el principio, y se necesita 
un trabajo sobre sí por parte del fi el para que el proceso de sanación se 
complete. 

Las prácticas de salud y cura recurren a diversos soportes que funcio-
nan como transmisores: se trata de objetos que, luego de pasar por gestos 
de consagración, se convierten en sacramentos y sacramentales, o en otros 
que adquieren sacralidad en contacto con los primeros. Entre los primer-
os podemos destacar el recurso a la eucaristía, la hostia consagrada que 
es colocada en un ostensorio (llamado el Santísimo, término que se usa 
a la vez para la custodia y para la hostia contenida en ella) y llevada en 
procesión recorriendo toda la Iglesia. Se trata de un objeto sagrado, que 
transmite la sacralidad a las personas o cosas a las que se aproxima: en 
las ceremonias, luego de la consagración un sacerdote camina con la cus-
todia en alto, y los y las fi eles le acercan fotos de miembros de la familia, 
llaves, las manos abiertas. En tanto que sacramento, la hostia consagrada 
debe ser manipulada con extremo cuidado por el sacerdote, los fi eles no 
deberían sacarla de la parroquia. Existen otros elementos que tienen un 
grado menor de sacralidad, los sacramentales. Son diversos objetos y sus-
tancias que transmiten santidad de manera no directa, y que son utilizados 
en distintas prácticas: el agua bendita, la sal, los aceites, las medallas ben-
decidas. En las misas carismáticas se presta especial atención al agua y a la 
sal benditas, a menudo llamadas agua y sal exorcizadas. Éstas se vuelven 
portadoras de salud y santidad especialmente dirigidas a expandir las gra-
cias espirituales a relaciones y lugares alejados de los momentos rituales. 
De hecho, la sacralidad móvil de los objetos permite incluir al entorno en 
las operaciones sagradas relacionadas con la salud: la familia de los fi eles 
y su genealogía, las casas, los autos, los lugares del trabajo reciben los ben-
efi cios de la sanidad emanada de las cosas que estuvieron en contacto con 
lo sagrado, confi rmando así las concepciones de la salud ampliada que 
circula en el entorno de quienes aceptan a Dios. La manipulación de estos 
objetos y el sagrado que transmiten permite una circulación que se alinea 
con el manejo de la salud y el bienestar en diversos espacios de la vida 
cotidiana de los fi eles (Viotti, 2018).
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En los seminarios y talleres de formación las técnicas de sanación y 
circulación de objetos complementan y desarrollan el uso en rituales y 
celebraciones. El objetivo central de estas prácticas es profundizar la idea 
de que la salud y la sanación se obtiene a través de la intervención de la di-
vinidad siempre que los fi eles realicen un trabajo sobre sí para cerrar el cír-
culo de la integración a una vida cristiana plena. Tanto las celebraciones 
dedicadas a la sanación física, como los talleres de sanación emocional e 
intergeneracional demandan que el fi el declare su fe y se entregue para 
que la sanación divina opere: este proceso se fundamenta en las lecturas 
bíblicas, y es enfatizado fi rmemente por los especialistas. No hay sanación 
sin trabajo sobre sí, pensado como una relectura de la vida, una refl exión 
minuciosa que examina la propia vida a la luz del Evangelio. Esta práctica, 
que hunde sus raíces en la “revisión de vida” desarrollada extensivamente 
por la Acción Católica y por las acciones católicas especializadas (MALL-
IMACI, 1991; FAVIER, 2019), es retomada y declinada por los grupos 
revivalistas enfatizando el examen de las propias emociones y los vínculos 
con el prójimo. La refl exión sobre los lazos de familia, el destrabar rela-
ciones dolorosas y abrir secretos familiares sana enfermedades físicas y 
psíquicas: “ampliar la red de vínculos nos da salud emocional” se afi rma 
en un Taller de Sanación de vínculos17. Y si la cura de enfermedades físicas 
puede ser interpretada en términos del milagro, de la directa intervención 
divina, el manejo de las emociones se relaciona con un trabajo sobre sí que 
requiere compromiso, entrega y persistencia, el cual a la vez confi rma y 
actualiza la presencia de la divinidad. 

Observando los rituales en un arco temporal entre fi nes de la década 
del 1990 y fi nes de la década de 2010 se puede constatar un proceso de 
especifi cación: en el primer polo temporal las misas de sanación rogaban 
por los males en su conjunto, en el segundo polo encontramos misas de 
sanación física, sanación espiritual y misas de liberación que se presentan 
como respuestas rituales a males que se distinguen. Se han especializado 
también los agentes que se dedican a atender unos y otros malestares: hay 
sacerdotes y religiosas que se dedican a la sanación física, otros y otras a la 
sanación espiritual y liberación, y estas diversas vocaciones son relatadas 
en términos de respuestas a llamados de Dios. De hecho entre los especial-
istas la concepción de la salud es más restringida y específi ca y se distingue 
entre salud física, psíquica, espiritual, mientras que se vuelve amplia en la 

17Taller de Sanación de Vínculos emitido por Instagram, 14 de julio de 2020.
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base de los grupos y los asistentes a las misas. 
4. Refl exiones fi nales: sostener y transmitir 
bienestar en tiempos de pandemia (año 2020)

Las religiones han demostrado gran versatilidad discursiva y organiza-
cional frente a la pandemia. Desde las interpretaciones cosmológicas de la 
enfermedad hasta la puesta a disposición de espacios para internación de 
enfermos leves y la organización de redes de comedores y distribución de 
cuidados, durante la pandemia de Covid-19 hemos conocido la renovada 
apuesta de las organizaciones religiosas para proponer sus concepciones 
sobre la salud, la enfermedad y la subsidiariedad en la gestión de los cui-
dados. 

Desde que en marzo de 2020 se declaró en muchos países del mun-
do, entre ellos la Argentina, el confi namiento de las personas, los agen-
tes religiosos de diversas tradiciones y distintos grados de responsabilidad 
buscaron la manera de mantener vivas las relaciones entre la feligresía. 
Estos contactos, viabilizados por las redes sociales pero no solo por ellas, se 
montaron sobre redes y técnicas preexistentes e impulsaron la interacción 
virtual. Numerosos grupos revivalistas católicos desplegaron seminarios 
especializados on-line, conectados e inspirados en experiencias en otros 
países, consolidaron ministerios especializados en sanación y liderazgo, y 
alinearon sus técnicas de desarrollo personal y mindfullness a la situación 
que tenía a muchos de sus fi eles y a potenciales seguidores en situación de 
encierro, miedo a la enfermedad y a la muerte, soledad y desorganización 
de la vida cotidiana. 

Uno de los sacerdotes que seguí durante años en su parroquia en el con-
urbano Sur de Buenos Aires fundó, entre 2018 y 2019, un Ministerio ded-
icado al desarrollo personal, y centrado en la sanación de las emociones. 
Usando los canales youtube e Instagram, organizó retiros de Sanidad de 
21 días de Sanación interior y crecimiento espiritual (que comenzaron en 
abril y se repitieron en junio y julio de 2020), encuentros dedicados a “de-
sarrollar fortaleza emocional en tiempos de crisis” y “manejar la ansiedad 
y el aislamiento” (fi nes de marzo de 2020), y publicó regularmente frases 
motivadoras relacionando la Biblia con los tiempos presentes. “Descar-
guen en él todas sus preocupaciones, ya que él se ocupa de ustedes”, “No 
se angustien por nada, y en cualquier circunstancia recurran a la oración y 
a la súplica, entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pen-
sar, tomará bajo su cuidado a los corazones y los pensamientos de ustedes 
en Cristo Jesús”, son sentencias tomadas de las Escrituras y publicadas en 
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Instagram con la intención explícita de sostener a los que sufrían el incipi-
ente aislamiento y consolarlos reforzando las prácticas espirituales. 

¿Qué transformaciones trajo la pandemia a los procesos que ya venían 
desarrollándose? Inscribiéndose en la experiencia previa de los líderes y 
sus grupos de seguidores, acentuó algunas prácticas, e impulsó a aquel-
los que ya habían comenzado a pensar el catolicismo emocional en clave 
virtual hacia una transformación cuantitativa: los que estaban listos para 
dar el salto a la virtualidad pudieron acumular audiencias dispuestas y 
disponibles. El padre L. pasó de celebrar una misa de sanación mensual 
a celebrarla cada domingo, transmitiéndola por su canal youtube. Estos 
emprendedores y emprendedoras se vieron benefi ciados por la pandemia, 
que dio la oportunidad para que algunas de estas iniciativas, ya pensadas 
y en desarrollo, se profundizaran y crecieran. En el caso del padre L., el 
salto a la virtualidad se sostiene en un discurso profético: Dios le mostró, a 
través de la lectura e interpretación de la Biblia, que luego de un período 
de oscuridad vendrían tiempos de gran pesca. 

El recurso a objetos transmisores garantizó la circulación de la sacrali-
dad en tiempos de aislamiento: en las misas de sanación el sacerdote con-
sagra el agua y la sal que los fi eles ubican delante de sus pantallas. Los 
sacramentales son usados luego para bendecir a la familia, consagrar la 
casa y llevar santidad allí donde los fi eles estén. Los espacios virtuales de 
encuentro lograron crear sentido de comunidad: se ora colectivamente por 
la salud en momentos en que ésta se ve amenazada, se bendice a los en-
fermos, se reza por los difuntos por Covid-19, se ruega por los agentes de 
salud. En julio de 2020 el sacerdote propuso “orar especialmente por la 
pandemia, oramos por los médicos, los biólogos, los bioquímicos, todos los 
que están desarrollando la vacuna”. 

Para cerrar, nos interesa destacar tres puntos que surgen de la ob-
servación de las prácticas que relacionan religión y salud entre los gru-
pos católicos revivalistas. El primero, la familia aparece como el espacio 
central hacia el cual se dirigen las preocupaciones y las prácticas rituales. 
Esto se acentuó en momentos de aislamiento obligatorio, cuando las so-
ciabilidades de muchas personas se redujeron al hogar, y éste se volvió el 
centro de confl ictos y encuentros, y también una oportunidad para operar 
religiosamente sobre los vínculos. 

El segundo punto se relaciona con los profundos diálogos con el mundo 
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biomédico. Como vimos, los agentes religiosos articulan sus discursos con 
la medicina en términos de complementariedad y cooperación. Los lazos 
con las terapias psi son menos explícitos pero no por ello menos evidentes. 
Buscar en los antecedentes familiares esquemas de repetición de conduc-
tas, destacar los traumas emocionales de la infancia como causantes de 
los diagnósticos y las terapias psicológicas espejan las interpretaciones psi 
sobre las etapas y las modalidades de constitución de la subjetividad (VI-
OTTI, 2014; GIORDAN, 2020).

El tercer punto se relaciona con la cuestión de la autoridad: siguiendo 
a Papalini (2017), la cuestión de la efi cacia y de la autoridad están en el 
centro de la asociación entre relación y salud. La efi cacia porque actualiza 
los límites de la complementariedad de los discursos, y la autoridad porque 
la misma búsqueda del bienestar holístico erosiona la autoridad de los es-
pecialistas en distintos espacios. La construcción del sacerdote como espe-
cialista en bienestar dialoga y compite con otros especialistas que ponen en 
cuestión una y otra vez los límites de las prácticas. Por otro lado, interesa 
preguntarnos qué reformulaciones de la autoridad religiosa vendrán luego 
de un largo período en que se desplegaron rituales y técnicas que se apoy-
aban en la autonomía de los sujetos para seguir sosteniendo el mensaje y 
los contenidos católicos? Las sociedades de la post-pandemia se verán sin 
duda marcadas por los tiempos complejos y singulares de la pandemia del 
2020. 
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DA MORTE E DO MORRER: 
NOTAS NO HORIZONTE DE UMA 

ESPIRITUALIDADE NÃO RELIGIOSA
FLÁVIO SENRA18

DOI.ORG/10.47237/978-65-88053-02-7/FS

O não sentido do sofrimento, e não o sofrimento, 
é o grande problema de que sofre a humanidade (Nietzsche)

1. Introdução

O tema que aqui desenvolvo recebeu a sua primeira elaboração ainda 
em minha etapa de formação acadêmica19. Contudo, foi antes mesmo de 
sequer imaginar o caminho de minha atividade intelectual que o tema da 
morte e do morrer recebeu de minha parte uma consideração crítica face 
ao que posteriormente problematizei como interpretação do cristianismo 
ascético sobre a morte.

O cristianismo ascético, como cultura platônica20, está caracterizado 
pela vontade de ser moral e verdadeiro, opositor do caráter essencial da 
arte que, enquanto tal, foi relegado ao mundo tomado como mentira. Tal 
modo de valorar impôs uma desvalorização da vida tomada como enfer-
ma.

O horizonte da refl exão que aqui apresento está atravessado pela 

18Doutor em Filosofi a. Professor do Departamento de Ciências da Religião e do Programa de Pós-graduação em Ciências 
da Religião da PUC Minas. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq.

19O tema do evento foi ocasião para revisitar algumas refl exões do tempo de minha formação acadêmica, bem como 
algumas das publicações decorrentes dos estudos e orientações de trabalhos sobre Nietzsche, presentes em diversos artigos em 
revistas científi cas da área. Registro aqui a versão revisitada dessa refl exão, a qual foi publicada em Senra (2005).

20O evento socrático-platônico signifi cou uma ruptura com o sentido trágico dado à existência. Sua função era a de tornar 
o mundo compreensível e regular a partir da busca do essencial, do imutável e do eterno. Nele a razão tornava-se uma forma 
de aceder ao mundo verdade, ao reino puro do bem, do belo e do justo, um meio de correção da vida.
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21“Tresvaloração dos valores”, tradução que assumi em meus trabalhos sobre Nietzsche, está de acordo com a tradução 
adotada por Paulo César de Souza para Umwertung der Werte. O substantivo Umwertung corresponde ao verbo umwer-
ten. Wertem signifi ca avaliar, valorar, ao passo que o prefi xo um indica movimento circular, retorno, queda ou mudança. Cf. 
Nietzsche (1995, p. 119-120). Na difundida coleção “Os Pensadores”, no volume dedicado a Nietzsche, encontramos o termo 
“transvaloração”. Neste caso, Rubens Rodrigues Torres Filho traduz Umwertung como um “movimento para além ou através 
de”. Encontram-se entre outras traduções: “transmutation des valeurs” em Deleuze, “inversion des valeurs” para Jean-Claude 
Hémery, “transvaloración de los valores” para Andrés Sánchez Pascual e “revaluation of  values” segundo Walter Kaufmann. 
Segundo Paulo César de Souza, todas essas traduções são justifi cáveis em maior ou menor grau.

22A tradução brasileira se refere à obra como Genealogia da Moral, expressão com a qual nos referiremos ao trabalho 
neste texto. A citação de partes dessa obra especifi cará, além do modelo autor/data, em alguns casos, o capítulo e o parágrafo 
correspondente. Assim, por exemplo, ao citar Genealogia da Moral, III, § 28, estaremos nos referindo à terceira dissertação da 
Genealogia da Moral, parágrafo 28. 

temática do sofrimento, está atravessado ademais pelo pensador que me 
ajudou a construir uma posição teórica a respeito da crítica ao princípio 
ascético presente na já mencionada interpretação cristã. O autor é o fi ló-
sofo alemão Friedrich Nietzsche. Já o tema é o do ascetismo, um tema 
bastante presente em minha refl exão fi losófi ca sobre a religião. 

O fi lósofo, em seu diagnóstico sobre o ideal ascético, tematiza o prob-
lema do ressentimento e da culpa, temas fundamentais para a crítica ao 
cristianismo como religião ascética – temas esses que desenvolvi na primei-
ra etapa da minha trajetória acadêmica. Em linhas gerais, na perspecti-
va da temática do sofrimento, foi identifi cada no cristianismo uma tres-
valoração21 dos ideais afi rmativos da cultura trágica ou dionisíaca, aqueles 
que constituem o eixo do projeto nietzscheano caracterizado na doutri-
na da vontade de poder, do eterno retorno e do além-do-homem (Über-
mensch). Estes são temas que, como se sabe, ocupam um espaço precioso 
da literatura nietzscheana. 

O que ora se apresenta, a título de uma abordagem fi losófi ca e não-re-
ligiosa, diz respeito à refl exão sobre a interpretação que produziu um diag-
nóstico da existência como sofrimento, seja a partir do que essa dimensão 
representa para a pessoa humana em seu cotidiano, seja a partir da inter-
pretação cristã do sofrimento e da busca da razão para o sofrer na vida. 
Para desenvolver essa refl exão, tomemos como referência a obra Genealo-
gia da moral e sua posição sobre a questão22.

2. O sofrimento e a dramatização cristã ascética
da morte – a hora do julgamento

Na primeira dissertação da Genealogia da moral é possível colher uma 
posição de Nietzsche (2001) sobre os caracteres com os quais a crença na 
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salvação ou condenação se apresenta no modelo ascético. Não obstante, o 
tema do sofrimento nos conduz a uma dupla interpretação através da qual 
se poderá distinguir a interpretação ascética da afi rmação trágica. 

O ideal trágico pode ser identifi cado, considerada a perspectiva gene-
alógica, na existência de um ideal nobre que afi rma a vida, ou seja, o ideal 
guerreiro de povos antigos. Nessas culturas, o fi lósofo identifi ca um tipo de 
relação com o sofrimento que é expressão da afi rmação da própria vida. 
Com o processo civilizatório, com a domesticação do animal-humano, 
com o avanço do ideal contemplativo sobre o ideal guerreiro, passou-se a 
negar o sofrimento e, em especial, o sofrimento sem sentido. E aqui apre-
senta-se o problema levantado pelo fi lósofo: o que mais incomoda o ser hu-
mano? O sofrer propriamente ou a ausência do sentido para o sofrimento? 

O problema, que se revela desde as sociedades arcaicas, cresce em 
refi namento na experiência religiosa. O ódio, a luta e a destruição são 
manifestações da vontade de poder que se interiorizara até se transformar 
em consciência de pecado. O processo que aqui se manifesta, aprofunda 
Nietzsche (2001) em sua crítica ao princípio ascético na fi losofi a, nas artes 
e na religião cristã, está relacionado a um querer identifi car a causa da ex-
istência como sofrimento, ou ainda, a um querer encontrar o sentido para 
o sofrer. A hipótese genealógica nietzscheana encontrará essa resposta na 
estrutura da culpa. O animal que se sente culpado sentir-se-á devedor e se 
martirizará de modo a pagar cada quinhão da sua cota para com o credor, 
seja este a comunidade, um antepassado ou um deus. 

O ser humano que vive sua vida como culpa, procura dar uma respos-
ta ao problema da angústia e do sofrimento, ou seja, procura apresentar 
um sentido, procura encontrar uma razão para o problema do sofrer. Ao 
contrário dessa necessidade de encontrar o sentido, Nietzsche (2001) con-
trapõe o ideal trágico, que também chamaríamos dionisíaco - um con-
traponto ao que o fi lósofo critica na formulação cristã ascética. 

Há cerca de cinquenta anos autores como Duval (1969; 1972; 1976), 
Morel (1968; 1970), Goedert (1977) e, particularmente, Valadier (1979; 
1982), dentre outros no âmbito da teologia cristã23, se dedicaram ao estudo 

23Veja-se o número dedicado a Nietzsche e o cristianismo pela revista Concilium (1981). Não pretendemos aqui elencar 
o conjunto da produção bibliográfi ca dos autores ou autoras que se dedicaram a esse tema ou sequer pretendemos um estado 
da arte a respeito. Situamos apenas um marco temporal no qual identifi camos uma nova postura que considera o fi lósofo como 
um interlocutor para pensar criticamente a posição cristã nessa temática
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da crítica nietzscheana ao cristianismo como religião ascética. A refl exão 
que aqui desenvolvo se fi lia, de certo modo, a essa trajetória que, como se 
pode notar, não é muito comum no âmbito de autores de alguma forma 
fi liados ou de alguma forma envolvidos por essa tradição. 

Considerada a refl exão do fi lósofo sobre o problema do sofrimento, tal 
como aqui temos desenvolvido, faz-se necessário tematizar complemen-
tarmente acerca do discurso sobre a morte, a crença no julgamento e a 
questão da culpabilidade. Tal crítica incidirá sobre o processo de formação 
do ser humano, desempenhado pelo cristianismo, que, ao relacionar estes 
aspectos ao longo da história, demonstrou o seu lado perverso na formação 
da consciência moral, tornando o animal humano ainda mais enfermo. 

Embora toda refl exão sobre a existência leve em consideração o pen-
samento acerca da morte, cabe-nos aqui, a partir de Nietzsche (2001), 
identifi car, a partir de uma certa dramatização dessa realidade natural, a 
produção de cultura fundamentada na culpa, desde quanto a realidade da 
morte passa a ser vivenciada como o momento do julgamento. A morte, 
para o crente desse cristianismo focado na noção de culpa, é a porta para 
a felicidade ou para a condenação eterna. 

Ao se investigar o que Nietzsche (2001, p. 40-43) absorve da mensagem 
cristã sobre a morte e sua relação com o julgamento, a partir do qual a 
pessoa ganharia a condenação eterna ou o paraíso celeste, identifi ca-se 
uma afi rmação do fi lósofo segundo a qual o poeta Dante teria cometido 
um grande erro ao inscrever na porta do seu inferno a frase: “também a 
mim me criou o eterno amor” e sobre a porta do céu: “beatitude eterna”. 
Aos olhos do fi lósofo, seria correto inscrever sobre a porta do paraíso cris-
tão: “a mim também criou o ódio eterno”. Para Santo Tomás de Aquino, 
exemplifi ca Nietzsche, os bem-aventurados contemplam do alto do seu 
gozo eterno os eternos suplícios dos maus, para que o seu prazer seja ain-
da maior. Conclui Nietzsche (2001, p. 40-43), no parágrafo quinze de sua 
Genealogia da moral que a beatitude desse paraíso é o mais refi nado sen-
timento de vingança e ódio.

Outro texto, destaca Nietzsche neste mesmo parágrafo 15 de Gene-
alogia da moral, toma o Reino de Deus como fruto do mais profundo 
ódio. Ao desaconselhar os cristãos a tomar parte dos espetáculos públicos, 
Tertuliano, em De Spectaculis. Segundo Tertuliano, afi rma o fi lósofo, o 
dia do julgamento será o dia de um grande espetáculo ainda não visto e 
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nem esperado pelas nações. Dia em que o fogo queimará gerações, sábios 
fi lósofos e divindades que antes eram adoradas. Os que perseguiam, agora 
são perseguidos pelo fogo eterno.

Nietzsche denuncia a dramatização cristã da morte que, em sua visão, 
serve essencialmente para uma negação daquilo que o indivíduo encontra 
espontaneamente. Nestas páginas de Nietzsche, a identifi cação da causa 
do sofrimento se encontra em tudo aquilo que, nesta vida, causa prazer 
e felicidade. Essa negação da vida torna a realidade da morte associada 
ao julgamento. A necessidade da negação da vida esteve, e talvez ainda 
esteja associada à possibilidade de galgar alegrias eternas. A ameaça do 
julgamento convidava, senão convida ainda hoje à conversão e estimula a 
fi delidade do crente, muito embora este uso da realidade da morte torne 
o animal humano em um animal doente, um indivíduo que tanto se de-
fende do desejo, quanto cria um abismo sobre as aparências inocentes do 
instante. A dramatização cristã da morte e sua signifi cação e valorização, a 
partir de um julgamento, é o referencial contra o qual Nietzsche se insurge 
em sua crítica ao princípio ascético presente no cristianismo. 

“Que o vosso morrer não seja uma blasfêmia contra os homens e a ter-
ra” (NIETZSCHE, 2011, p. 71), lembra o fi lósofo em seu Zaratustra, no 
discurso intitulado Da morte voluntária24. Para Nietzsche (2011), a morte 
deve ser vista como a chegada da tarde, uma recompensa. A vida deve 
ser vivida como o grande meio-dia. A morte deve deixar de ser um mal 
a evitar, um convite ao comparecimento diante de um tribunal ou sequer 
a partida para um mundo melhor como alívio da dor da existência. En-
sina Zaratustra que a morte deve vir como uma “festa”. Como destaca o 
fi lósofo nesse discurso/poema “Em vosso morrer devem ainda refulgir o 
vosso espírito e a vossa virtude, como um crepúsculo a incendiar a terra: 
ou então o vosso morrer terá malogrado”. (NIETZSCHE, 2011, p. 71).

Contudo, no parecer de Nietzsche (2006) em seu Crepúsculo dos ído-
los, no capítulo intitulado O problema de Sócrates, o juízo dos sábios as-
céticos da tradição fi losófi ca, artística e religiosa está repleto de uma con-
sideração negativa sobre a vida. Para o autor, 

Em todos os tempos, os homens mais sábios fi zeram o mesmo julga-
mento da vida: ela não vale nada... Sempre, em toda parte, ouviu-se 

24Veja-se, sobre a obra Assim falou Zaratustra, a perspectiva de Machado (1997). 
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de sua boca o mesmo tom — um tom repleto de dúvida, de mel-
ancolia, de cansaço da vida, de resistência à vida. (NIETZSCHE, 
2006, p. 17). 

Para Nietzsche (2001), o pensamento sobre a morte conduz a estados 
de morbidez ou os favorece. Neste sentido, como expressa em sua Gaia 
ciência, melhor que uma consideração sobre a morte, mais digno é o pen-
samento sobre a vida. No entanto, a morte continua sendo o grande tema, 
mesmo tendo passado mais de cem anos da morte do grande crítico da 
tradição ascética do cristianismo25. O pensamento da vida e do meio-dia, 
ensinados no Zaratustra, ainda não substituíram a dramatização cristã 
da morte. Talvez seja oportuno perguntar: por que o cristianismo ascéti-
co conseguiu se infi ltrar na alma humana e aí construir residência? Para 
Nietzsche26, o mal maior não está ainda na relação morte/julgamento, 
mas, no sentimento de culpabilidade em que tal relação se fundamenta.

3. O sofrimento e o sentido do sofrimento

Trazemos ao debate a refl exão nietzscheana de que a formação moral 
do ocidente cristão ascético está marcada pela concepção segundo a qual 
este mundo deve ser negado e que todas as afi rmações do instante, assim 
como todas as alegrias terrenas27. Acorrentado por si mesmo, o ser huma-
no não pode deixar de encontrar a causa de seu mal e de dar-lhe sentido. 
Tal é a lógica do animal humano enfermo.

A descoberta das estruturas do sentimento de culpabilidade demonstra, 
aos olhos do enfermo, sua própria enfermidade. A culpa é a resposta que 
o indivíduo tenta dar à mais obscura e angustiante questão do sofrimento. 
De um lado, o sofrimento aparece como suplício e, de outro, compensa a 
falta. O sofrimento cessa de ser uma maldição contra a vida, para se tornar 
um meio ao serviço dela, segundo o ideal ascético. Em face de tal reação, 
Nietzsche vai pesquisar os motivos que levam o animal humano a negar 
o sofrimento, procurando superá-lo na criação de um sofrimento ainda 
maior, que se caracteriza como sentimento de culpabilidade. 

Tal enfermidade encontrará a satisfação de sua desordem não ao lado 
dos fortes e dos criadores, mas ao lado dos enfermos. Em relação a esse 

25Veja-se PIMENTA, 2008.
26Sobre este aspecto, pode-se consultar Genealogia da Moral, II.
27Veja-se CORDÒN, 2001.
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dado, pode-se afi rmar que o sofrimento vai surgir como uma contradição 
entre o desejo e as condições humanas da vida, ou seja, de um lado os 
sonhos e, de outro, a vida real. Os movimentos da vida farão com que o 
animal humano procure uma realidade fi xa e imutável, que lhe permita 
resistir ao tempo e mesmo dominá-lo, relativizando a morte e acabando 
com a crueldade. 

Segundo a tradição cristã, o ser humano foi criado livre, feliz, inocente 
e imortal. Porém, a desobediência trouxe à humanidade o sofrimento, a 
infelicidade, a necessidade do trabalho para o sustento e a manutenção 
da vida. Na esteira dessa refl exão de cunho religioso, vida presente é fal-
sa, submetida ao pecado, e, logo, um suplício, conclui o fi lósofo. Nessa 
concepção, tanto o sofrimento, quanto o trabalho, a luta e a morte serão 
consideradas inimigos, objeções contra a vida, algo contrário à natureza, 
um meio de salvação e de purifi cação. 

No cristianismo ascético, aos olhos de Nietzsche (2001), encontra-se 
uma revolta contra as condições fundamentais da vida. A falta do sentido, 
que vai ser interpretada e acalmada pelo ideal ascético, acarreta à huma-
nidade um sofrimento ainda maior, embora o ser humano se sinta salvo e 
justifi cado. Esse animal humano, lembra Nietzsche (2001, p. 149), ao fi nal 
da terceira dissertação da Genealogia da moral, “a partir de então não 
era mais uma folha ao vento, um brinquedo do absurdo, do sem-sentido, 
ele podia querer algo”, mesmo que o seu querer tenha a ver com um ódio 
contra o humano, o instinto, o animal, os sentidos, a felicidade, a beleza, 
o efêmero28. 

A contradição entre o ideal e o real, que gera uma revolta contra as 
condições naturais da vida, traduz a experiência de uma impotência, de 
uma doença: o indivíduo se sente incapaz de querer o que é, compreender 
o que se passou, afi rmar o que vem, compreender a morte, abrir mão de 
suas verdades, cair no rumo da noite29. Tudo o que é exterior ao querer 
passa a ser assumido como um limite, um obstáculo, uma ameaça de de-
struição, porque não revela um sentido e não oferece uma fi nalidade. Al-
guma coisa falta, algo envolve o ser humano, uma lacuna imensa, incapaz 
de se justifi car. 

28Veja-se, a respeito da negação do efêmero pela vontade de verdade, em SENRA; DINIZ JR, 2011. 
29Veja-se de Nietzsche (2011), em seu Assim falou Zaratustra, os discursos Da morte livre; Da redenção; O canto da 

melancolia. As citações desta obra, além do modelo autor/data, trazem o título da obra e o título do discurso a que se faz 
referência. O mesmo recurso foi aplicado para as citações relativas ao livro Crepúsculo dos ídolos.
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Em termos nietzscheanos, como destacamos na epígrafe a esse texto, 
o animal humano, como animal enfermo, sofre do problema do sentido 
de sua existência, ele chega até a admitir o sofrimento, desde que saiba o 
sentido do seu sofrer. Aqui se encontra a essência do que signifi ca o ideal 
ascético para o fi lósofo. Afi rma Nietzsche (2001), na terceira dissertação de 
sua Genealogia da moral, que: 

O ideal ascético signifi ca precisamente isto: que algo faltava, que 
uma monstruosa lacuna circundava o homem - ele não sabia jus-
tifi car, explicar, afi rmar a si mesmo, ele sofria do problema do seu 
sentido (...), era sobretudo um animal doente: mas seu problema não 
era o sofrer mesmo, e sim que lhe faltasse a resposta para o clamor 
da pergunta “para que sofrer?”. (...) O ideal ascético lhe ofereceu um 
sentido! Foi até agora o único sentido (...). Colocou todo sofrimento 
sob a perspectiva da culpa.

 Nesse horizonte da posição nietzscheana, o ideal ascético afi rma que é 
preciso sempre querer, mesmo sendo impotente. A vontade não pode deix-
ar de querer. Assim sendo, a vontade se transforma em vontade de nada ou 
em vontade de vingança, ressentimento, culpabilidade30.

 O problema do sentido do sofrimento procede de uma fraqueza 
para o enfrentamento da vida: seja quando se sente dominado por um 
mais forte, seja pela indeterminação característica da vida humana e da 
sua destinação31. Fraqueza ou doença, a questão do sentido do sofrimen-
to pressupõe uma situação de impotência do desejo, não o seu fi m. Para 
Nietzsche, o sofrimento só tem o seu fi m com o termo da própria vida. 
Não se trata de uma supressão, mas de uma impotência, uma transfor-
mação do desejo da vida em desejo de vingança ou ressentimento. 

Nietzsche (2001), ao remontar à rebelião dos ressentidos no âmbito da 
moral em sua Genealogia da moral, na primeira dissertação, afi rma que a 
vingança é a refl exão do ser humano acerca do problema do sofrimento, 
pois o sofrimento para o animal humano do ressentimento deve ser visto 
sempre como um castigo, ou melhor, a vida inteira deve ser vista como 
um castigo. Ao contrário, a redenção deve ser compreendida como uma 
afi rmação da vontade, por isso o rancor é a mais solitária angústia da von-

30Veja-se Nietzsche (2001), Genealogia da moral, III, §§ 7, 8 e 10.
31Veja-se de Nietzsche (2001, 1996 e 2011, respectivamente): Genealogia da moral, III, §§ 13 e 14; Além do Bem e do Mal, 

§ 62; Assim falou Zaratustra, Da virtude dadivosa.
32Veja-se de Nietzsche (2011), Assim falou Zaratustra, Da redenção.
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tade impotente que se prende àquilo que já foi32. Na busca do sentido do 
sofrimento não há somente uma interrogação dolorosa, inofensiva e não 
violenta, mas um ataque contra o que é afi rmativo frente a uma vida que 
degenera. 

Ao contrário, a proposta do pensamento afi rmativo que encontramos 
em Nietzsche aponta para uma nova posição frente à compreensão do 
mundo. Desprovidos da valoração moral do ascetismo socrático-platôni-
co-cristão, a vida passa a ser experimentada como devir, ou seja, liberdade 
da afi rmação do que é, um convite ao superar e reconstruir do movimento 
próprio da vida em seu jogo. Ao que cabe conceber e viver segundo esse 
horizonte de valoração da vida, a transcendência fi ca resgatada no contín-
uo ultrapassamento de si, o que em Nietzsche se manifesta como criativa 
forma de dizer sim à existência, o amor fati. Abre-se, nesse contexto, um 
horizonte de criação na afi rmação amorosa da totalidade do fenômeno 
vida. 

Uma nova valoração implica a ruína da razão calculadora que limita 
a verdade do mundo à vontade de conservação de uma humanidade in-
abilitada para o jogo da criação e da afi rmação. Tal consideração impli-
ca tresvalorar os princípios que até então nortearam a cultura, os valores 
e os princípios fi losófi cos e científi cos da tradição que os tornou impre-
scindíveis, ou seja, em valores supremos, verdade absoluta.

4. Considerações fi nais

O princípio ascético de nossa cultura tem sua origem em uma tres-
valoração dos valores (Umwertung der Werte), tal como dissemos ao in-
ício deste trabalho, ou seja, do modo de valorar afi rmativo, ao modo de 
valoração reativo. Aqui se contrapõe a vontade afi rmativa e a vontade 
reativa. Por isso, considerando que, para Nietzsche (2006), tal como se 
expressa o fi lósofo no pequeno capítulo sobre Os quatro grandes erros, em 
seu Crepúsculo dos ídolos, “que ninguém dá ao ser humano suas carac-
terísticas, nem Deus, nem a sociedade, nem seus pais e ancestrais, nem ele 
próprio (...). Ninguém é responsável pelo fato de existir.” NIETZSCHE, 
2006, p. 46). Portanto, a fatalidade de sua vida se encontra com a fatali-
dade de tudo o que foi e sempre será. Em termos da crítica nietzscheana 
aos ideais ascéticos, as categorias fi losófi cas intencionalidade, fi nalidade ou 
causalidade, são apenas metáforas, são uma crença e fruto da vontade. A 
contraposição ao ideal ascético é o princípio trágico, o qual traz consigo 
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o valor do que é transitório e passageiro, portanto, do que é temporário e 
efêmero. Resta pensar o que é, o ser como devir, como trânsito, fl uxo, mov-
imento, contínuo vir a ser de forças em confronto. Face ao sofrimento e à 
pergunta pelo sentido do sofrer ou do morrer, o horizonte do pensamento 
trágico antepõe um difícil sim.
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1. Introdução

O mito da democracia racial, que teve por objetivo impedir a con-
strução de uma consciência racial no Brasil, contou com estratégias po-
derosas para que o sentimento de igualdade entre brancos e negros fosse 
internalizado e aceito por grande parte da sociedade brasileira até nossos 
dias. Dentre elas, destaca-se a ideologia do branqueamento, que apoiada 
no racismo científi co que vigorava na Europa, do século XIX até mea-
dos do século XX, considerava que o homem branco era o portador das 
qualidades que defi niam o padrão genético superior da raça humana, e, 
portanto, de maior competência civilizacional. No Brasil, a chegada de 
milhares de imigrantes europeus veio atender a expectativa das elites na-
cionais e do próprio Estado de que a miscigenação racial colocaria o país 
no rumo do desenvolvimento uma vez que, aos poucos, os negros seriam 
extintos. Além do incentivo à miscigenação, a população negra no Brasil 
diminui progressivamente devido a outros fatores como o alto índice de 
mortalidade devido às más condições de vida e saúde.

A ideologia do branqueamento foi muito efi ciente, uma vez que, colo-
cando o branco como modelo universal de humanidade, fez com que o ne-
gro se sentisse desconfortável com sua condição de negro. Esse desconforto 
com sua própria identidade o leva à busca pela identifi cação com o branco 

33Doutora e pós-doutora em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social pela UFRJ. Docente no curso de Gradu-
ação e Pós-Graduação no Departamento de Ciência da Religião na UFJF.
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através da miscigenação, diluindo, assim, suas características raciais. Ser 
branco passa a ser um padrão de referência, e a branquitude passa a ser 
algo que se deseja alcançar, uma vez que inclui a inteligência, a beleza, 
as virtudes, as melhores possibilidades no mercado de trabalho e em to-
dos os espaços da vida. O “outro lado dessa moeda, é o investimento na 
construção de um imaginário extremamente negativo sobre o negro, que 
solapa sua identidade racial, danifi ca sua autoestima, culpa-o pela discrim-
inação que sofre, e por fi m, justifi ca as desigualdades raciais”, diz Bento 
(2003, p. 26).

Se, por um lado, o racismo hierarquiza a sociedade brasileira, colocan-
do no patamar mais baixo as pessoas de pele preta, em todos os âmbitos, 
seja o do acesso ao trabalho, à educação, à qualidade vida, à saúde, com 
os maiores índices de mortalidade, por outro lado, essas pessoas sofrem ao 
longo da vida, uma sistemática negação e afastamento de seus valores orig-
inais, de sua identidade histórico-existencial e de seus símbolos culturais. 
Afi rma Silva (2017, p.82), “que a maior vitória do racismo está em sua 
dimensão psicológica, na medida em que sua lógica é invisibilizar, crimi-
nalizar, subalternizar, inferiorizar pessoas, grupos e povos, reduzindo-os a 
uma condição sub-humana”. E é bem óbvio que isso causa um efeito, pois 
viver assim, tendo que enfrentar cotidianamente os constrangimentos e 
humilhações, desde o seu nascimento, e que desqualifi cam os sujeitos por 
sua cor, afeta a saúde física e mental. 

Mas podemos também afi rmar que, apesar de tanta opressão e ob-
stáculos, a cultura negra sempre resistiu, e um dos espaços dessa resistência 
é o campo religioso afro-brasileiro em suas diferentes denominações – can-
domblé, umbanda, tambor de mina, batuque, dentre outras. As comuni-
dades de terreiro, e aqui recebe destaque a umbanda, podem ser consid-
erados espaços de saúde, uma vez que recebem em seus terreiros pessoas 
que buscam tratamento para suas doenças físicas, mentais e espirituais. É 
nesse espaço sagrado que a presença dos espíritos ancestrais, através do 
fenômeno da incorporação, se apodera do corpo do médium e passam 
seus conhecimentos. A relação da umbanda com a saúde tem sido apon-
tada por autores que enfatizam a estreita relação entre essas comunidades, 
os espíritos ancestrais e a saúde mental. (SCORSOLINI-COMIN, 2014; 
SIMONI, 2014; LAGES, 2012; MONTERO, 1985, dentre outros). É a 
partir dessa perspectiva que esse artigo apresenta a preta-velha Vovó Ma-
ria Conga, através de seu pontos cantados, que denominei aqui de Maria 
Conga, choro, riso, esperança e fé, a possibilidade de os fi lhos de santo en-
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contrarem nessa entidade espiritual, a força para manter sua integridade 
psíquica e espiritual nas lutas cotidianas contra as opressões que recebem. 
O ponto cantado será analisado através da psicologia de Carl Gustav Jung.

2. Vovó Maria Conga, choro, riso, esperança e fé

Os terreiros de umbanda se distribuem pelo país afora, cada um com 
sua autonomia, com suas narrativas próprias sobre a origem da umbanda, 
alguns se abrindo para receber o povo da rua – exu e as pomba-giras, out-
ros mais vinculados ao kardecismo, quando essas entidades espirituais são 
consideradas inferiores e assim, são afastadas. Mas pode-se afi rmar que as 
comunidades de terreiro umbandistas têm entidades que são seus pilares, 
e destes não abrem mão – pretos e pretas velhos, cabocos e caboclas, e 
as crianças. Essas entidades são espíritos de antepassados que retornam 
aos corpos viventes no hoje para fazer caridade, trabalhar para ajudar 
seus fi lhos e fi lhas em suas afl ições, sejam físicas, psíquicas ou espirituais. 
Nas giras as entidades são invocadas através dos pontos cantados, que são 
orações em forma de canto dirigidas aos espíritos, chamando-os para se 
juntarem a seus fi lhos e fi lhas de santo no congá. Nos pontos cantados 
estão registradas a história da entidade, suas habilidades e o para que veio.

A compreensão umbandista sobre a saúde e a doença parte de uma 
percepção do ser humano como um ser integral, que vive no mundo, e que 
por ele é afetado. As relações humanas e sociais, o desemprego, o estresse 
cotidiano, os estilos de vida, os problemas amorosos e os espíritos obses-
sores que retornam à terra para atormentar os humanos adoecem as pes-
soas. As entidades espirituais, no momento da consulta, tanto levantam o 
diagnóstico quanto passam o tratamento que a pessoas devem seguir. Para 
tanto, fazem uso de rezas, passes, defumações, banhos e chás de diferentes 
plantas. Mas o tratamento é mais complexo, envolvendo o acolhimento 
que é oferecido pelas entidades espirituais, a escuta atenciosa, a paciência, 
o aconselhamento, o não julgamento, a compaixão, bem como as pala-
vras de confi ança na capacidade de superação do sujeito. (DOMINGUES, 
2016; CORRÊA e MELLO, 2013; LAGES, 2012).

Dentre as entidades que descem ao terreiro, uma delas se apresenta 
com o corpo curvado, com as mãos nas cadeiras, passo lento, fuma um ca-
chimbo e se senta em banquinhos para atender seus fi lhos e fi lhas em suas 
demandas. É chamada de vó, de vô, de pai e de mãe. Não há como des-
vincular essa fi gura da representação religiosa do preto velho, de um negro 
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que foi escravizado. Dias e Bairrão (2011) compreendem os pretos e pretas 
velhas, tal como incorporados pelos umbandistas, como um produto de 

   
sacralização e mitifi cação de personagens e fatos históricos, calcados 
na necessidade de reatualização e expressão de memórias profunda-
mente arraigadas no âmago das comunidades (DIAS e BAIRRÃO, 
2011, p. 148).

Essa memória retrocede no tempo e alcança a distante África e suas 
diferentes regiões que se sustentam nos nomes das entidades e nos pontos 
cantados – Pai Joaquim de Angola, Vovó Maria Conga, Pai Francisco da 
Guiné, Pai Francisco de Aruanda. Os pretos e pretas velhas reatualizam 
e ressignifi cam a diáspora negra nos terreiros de umbanda e não deix-
am seus fi lhos e fi lhas esquecerem de onde vieram nem de sua história 
em terras brasileiras. Essa memória levanta a questão das identidades que 
sofreram tentativas de invisibilização pelo processo racista colonizador, o 
que colocou em confronto essas identidades, de um lado a religiosidade 
africana e do outro, a cristã, que investiu e tem investido de forma violenta 
contra as crenças de matriz africana.

O preconceito e a discriminação contra as religiões de matriz africana 
causam sofrimento mental aos sujeitos por não conseguirem, muitas vez-
es, assumirem sua religiosidade livremente, com receio de serem alvos de 
violência física e moral. Mas se por um lado, existe uma opressão social e 
cultural que não reconhece a religiosidade de forma positiva, por outro, a 
umbanda oferece um rico arsenal simbólico que apoia as pessoas fi liadas 
a esse campo religioso a resistirem a essa forma de opressão. A narrativa 
mitológica é capaz de produzir sentidos à existência dos sujeitos, uma vez 
que tem contato direto com a emoção, com a subjetividade.

 Para Jung os mitos possibilitam externar, através de uma lin-
guagem simbólica, a realidade psíquica que muitas vezes não pode ser 
confrontada, pois são demasiadamente densos já que se acumularam ao 
longo da existência humana e dizem respeito às diferentes experiências, 
seja com os riscos naturais, com a injustiça, com os diversos poderes, com 
a sexualidade, com a política, com o prazer, com a religião, com a busca 
pelo sentido da vida, sobre o que é o mal e o bem, dentre outras. O mito, 
em sua função psicológica, expressa a realidade humana e seus confl itos, 
ao mesmo tempo que oferece soluções para essas tensões que podem ser 
pessoais ou coletivas. Para o autor, “os mitos dos povos são os verdadeiros 
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expoentes do inconsciente coletivo” (JUNG, 1986, p. 90). O inconsciente 
coletivo é, pois, um reservatório de imagens, denominadas de arquétipos, 
presentes em cada pessoa. Os arquétipos se expressam em mitos, sonhos, 
fantasias, e representam essencialmente “um conteúdo inconsciente, o qual 
se modifi ca através de sua conscientização e percepção, assumindo matizes 
que variam de acordo com a consciência individual na qual se manifesta” 
(JUNG, 1986, p. 17).  Esses conteúdos são responsáveis pelas relações que 
se estabelecem entre os grupos de uma mesma ou de diferentes culturas.

Assim, as narrativas míticas presentes nos pontos cantados de Vovó 
Maria Conga têm o poder de reatualizar o potencial emocional da ex-
periência vivida, têm a capacidade de reconectar o sujeito às situações 
de sofrimento, e ao mesmo tempo despertar no sujeito sua capacidade 
de resistência, sua criatividade e ações para o enfretamento das situações 
cotidianas, sejam subjetivas ou sociais. Essa capacidade de renovação do 
sujeito é possível pois a narrativa mítica mobiliza emoções, pensamentos, 
ideias, propiciando uma atitude de refl exividade diante das imagens que 
lhes chegam à consciência. Os cantos em louvor à Vovó Maria Conga 
lançam o sujeito no tempo da cruel experiência da diáspora no Atlântico 
negro, que lhe causou um profundo sofrimento e que atingiu o seu espírito, 
o seu corpo, a sua mente e o seu povo. Mas também abastece os sujeitos 
de uma energia restauradora que lhes faz fazer frente às engrenagens da 
hierarquia racial. 

Diante dessa temática, pretendemos analisar, a partir da psicologia de 
Carl Gustav Jung, o arquétipo da Grande Mãe presente em um ponto can-
tado de Vovó Maria Conga, denominado Rainha do Cateretê (BATUKE, 
s/d). Para esse autor os arquétipos são registros na psique das experiências 
pelas quais a humanidade já passou, eles habitam o inconsciente coletivo, 
“não se tratando de ideias herdadas, mas de suas possibilidades” (JUNG, 
2014, p. 76). O inconsciente coletivo se difere do inconsciente pessoal onde 
estão registrados a experiência pessoal, individual, formado por conteúdos 
que já estiveram na consciência, mas por alguma razão foram esquecidos 
ou recalcados. 

Dentre os diferentes arquétipos está a experiência da maternidade, 
representada, simbolicamente, pelo arquétipo da Grande Mãe. Este ar-
quétipo fala de uma experiência primordial, “e não se refere a uma im-
agem concreta que existe no tempo e no espaço, mas a uma imagem inte-
rior em operação na psique humana” (NEUMANN, 2006, p. 19).
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A narrativa mais constante nos terreiros sobre Maria Conga diz que 
ela nasceu no Congo e aos nove anos de idade foi escravizada e trazida 
para o Brasil, quando foi separada dos seus pais na cidade de Salvador. 
Lá foi vendida para Magé, Rio de Janeiro, e permaneceu até os trinta e 
cinco anos quando recebeu a carta de alforria. Ela teve uma vida sofrida, 
sem familiares, sendo alvo de violência sexual por parte do senhor da fa-
zenda, e presenciando os sofrimentos do seu povo como escravizados. Ao 
receber a alforria, Maria Conga escolheu deixar a fazenda e foi morar 
numa mata fechada onde construiu sua casa, que se tornou um quilombo. 
Ela protegia os negros que conseguiam fugir das fazendas e ir até ela. É 
considerada uma guerreira, uma heroína, que dedicou sua vida à luta pela 
liberdade. Em 2007, a Fundação Palmares reconheceu como comunidade 
remanescente de quilombo, o quilombo Maria Conga, que conta hoje com 
um centro cultural para preservar a história da comunidade quilombola 
(CARVALHO, 2016).

Nos terreiros de umbanda, Vovó Maria Conga desce ao som dos atab-
aques e dos cantos que convocam sua presença no congá. 

Todo dia era dia de muito choro e de muita dor
Mesmo assim uma escravizada chegava de bom humor
Quem chorava começava a sorrir
Quem caia fi ca de pé
Ela era a esperança, o amor e a fé
Na passagem de um mundo pro outro
Seu povo sentiu e aquela alegria não mais existiu
Ela disse que iria voltar, precisando pode me chamar
Pra Aruanda atabaque pode tocar
Conga, vovó Maria Conga
Estou chamando por você
Conga, vovó Maria Conga
Tive saudades de você
Preta-velha feiticeira
Rainha do caterêrê.

Como todo arquétipo, o materno possui uma variedade enorme de 
aspectos. Ele pode se referir à própria mãe e à avó, à madrasta e à sogra, à 
madrinha, à ama-de-leite; ou num sentido mais amplo à igreja, à univer-
sidade, à árvore, à um poço profundo; ou aos animais domésticos, dentre 
outros. Todos esses símbolos possuem um sentido positivo, negativo ou 
nefasto, quando se refere ao que devora, engloba, como a profundidade 
das águas, a morte, o pesadelo (JUNG, 2000, p. 92).
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No ponto cantado para Maria Conga, a trajetória da guerreira tem uma 
forte presença. Ele fala do sofrimento e das lágrimas que a escravização 
causou, mas que encontrou consolo e resistência na vovó Maria Conga. 
O arquétipo da Grande Mãe, aqui, aparece como avó, o materno pri-
mordial, em seu sentido protetor – a paciência, a calma, o consolo, e no 
canto, as palavras choro e riso, esperança, amor e fé circulam em torno da 
vó Maria Conga. Esse aspecto da avó tem a possibilidade de despertar a 
psique para seu potencial resiliente. O canto, ao mesmo tempo que fala de 
uma experiência coletiva, real, da dor de todo um povo que foi causada na 
passagem de um mundo para o outro, e podemos entender aqui da África 
para o Brasil, ele também se refere ao mundo espiritual, à Aruanda. É lá 
que a vovó está, e por assim ser, ela está para sempre disponível para seus 
fi lhos e fi lhas, o mundo espiritual é acessível a qualquer pessoa, é de cada 
um. O canto agora, então, individualiza o sujeito em seu sofrimento: “vovó 
Maria Conga, estou chamando por você, tive saudades de você”. E a avó 
garante que volta para socorrer e acalentar seus fi lhos, que precisando 
podem chamá-la. 

A imagem arquetípica da avó, que se expressa simbolicamente na enti-
dade preta-velha da umbanda em seu sentido positivo, é fonte inesgotável 
de energia psíquica. Ela atua como proteção, força, coragem, restauração. 
E é o símbolo vó Maria Conga que fará a conexão entre o inconsciente e 
a consciência, ligando o mundo interno e subjetivo à realidade concreta. 
Quando existe, por parte do fi lho ou fi lha de santo, uma atitude partici-
pativa e receptiva desse símbolo, ele irá atuar a partir de sua função tran-
scendente. 

Para Jung, a consciência e o inconsciente nunca estão em acordo no 
que se refere aos conteúdos e tendências. A consciência é um processo de 
adaptação à realidade, e o inconsciente contém não só o que foi esquecido 
ou rejeitado do passado individual, mas contêm, também, a lembrança das 
experiências pelas quais a humanidade passou. Dessa forma, os conteúdos 
inconscientes estão excluídos da consciência. (JUNG, 1986). Existe, pois, 
uma oposição de opostos, que leva os sujeitos a ter atitudes e pensamentos 
unilaterais. A unilateralidade pode levar a pessoa, por exemplo, a assumir 
as normas sociais de forma acrítica, e tentar a todo custo se adaptar, mes-
mo com prejuízo às suas próprias necessidades. Afi rma Jung que: 

A atitude coletiva capacita o indivíduo a se ajustar, sem atritos, à socie-
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dade, desde que ela age sobre ele, como qualquer outra condição da vida. 
Mas a difi culdade do paciente consiste precisamente no fato de que um 
problema pessoal não pode enquadrar-se em uma norma coletiva, requer-
endo uma solução individual do confl ito, caso a totalidade da personali-
dade deva se conservar viável (JUNG, 1986, p. 5).

A dor pelo cruel processo de escravização fez com que sujeitos tentas-
sem esquecer esse sofrimento, e passaram a acreditar no mito da democ-
racia racial, na ideologia do branqueamento e da meritocracia, e a apoiar 
políticos que vão contra os seus direitos e que pretendem mantê-los na sua 
condição de excluídos. Essa negação exclui conteúdos importantes que 
levariam o sujeito a refl etir sobre sua situação individual e histórica e se 
posicionassem no mundo de forma crítica.

Mas o símbolo tem uma função transcendente, ele não exclui nenhum 
desses polos que fazem oposição, realizando a coniunctiun, e isto é possível 
devido à função transcendente do símbolo, que através do alternar-se de 
argumentos e de afetos, irá possibilitar a aproximação daqueles conteúdos 
díspares, retirando a psique de uma posição unilateral. Ela é chamada 
transcendente porque torna possível a passagem de uma atitude a outra 
sem perda do inconsciente, possibilitando a ampliação da consciência e 
uma renovada visão de mundo.

Mas a integração de conteúdos opostos só é possível através da refl ex-
ão – voltar-se para dentro, curvar-se, inclinar-se para trás. A refl exão ou 
consideração é que transforma o impulso, a excitação, em um conteúdo 
consciente, possibilitando uma nova experiência, uma nova atitude diante 
dos mesmos acontecimentos. 

Assim, a entidade vovó Maria Conga, de forma simbólica pode al-
cançar o sofrimento dos seus fi lhos e fi lhas, exercendo uma função tran-
scendente, que se torna terapêutica pois reconecta o sujeito com o que ele 
mais temia e escondia, a memória de sua história pessoal e social. Diz o 
canto: “Na passagem de um mundo pro outro, seu povo sentiu e aquela 
alegria não mais existiu”.

Mas o canto não acaba aí, e vovó Maria Conga é convocada agora sob 
um outro aspecto, o de feiticeira:

Estou chamando por você
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Conga, vovó Maria Conga
Tive saudades de você
Preta-velha feiticeira
Rainha do caterêrê.

Os pretos e pretas velhas podem aparecer nos terreiros a partir de uma 
outra performance, o de feiticeiro, distante daquela que na maioria das 
vezes se apresentam, pacientes, bondosos e resignados. As religiões af-
ro-brasileiras, de uma forma geral, sempre foram associadas à feitiçaria, e 
seus adeptos chamados de macumbeiros. Essa categoria foi criada a “par-
tir do século XVI pelos missionários católicos na África para dar conta das 
falsas crenças encontradas nos ritos nativos. Foi preciso muitos séculos e 
muitas disputas para que essas práticas viessem percebidas pela sociedade 
como religiões afro brasileiras” (MONTERO, 2010, p. 128-129). 

O que acontece é que muitos terreiros incorporaram essa catego-
ria, como no caso do preto-velho feiticeiro, mas aqui num outro sentido 
simbólico, associado à memória de resistência, na luta dos escravizados 
pela liberdade. Tais memórias “estão presentes na umbanda na forma de 
espíritos que se auto referem como quilombolas e fugitivos (DIAS e BAIR-
RÃO, 2014, p. 175).  A pesquisa de Dias e Bairrão (2014) em um terreiro 
de umbanda na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, fala dos pre-
tos-velhos da mata que se apresentam de maneira bem diferente, altivos, 
vestindo roupas verdes, fi cam em pé ao lado de caldeirões de ferro com 
ervas, e não gostam de serem chamados de vô, tia, pai. Esses pretos-velhos 
da mata estariam mais próximos de Exu, demonstrando esperteza, força, 
rebeldia, mais próximos da memória dos negros que enfrentaram o poder 
escravagista, fugiram, embrenharam nas matas e fundaram quilombos.

E é assim que vovó Maria Conga é evocada: “estou chamando por você, 
preta-velha feiticeira”, fi cando evidente um outro aspecto do arquétipo da 
Grande Mãe, o daquela que tem o domínio sobre o sobrenatural, que 
manipula o bem e o mal para atingir objetivos específi cos, a que possui 
um conhecimento oculto que as pessoas comuns não têm acesso. De uma 
forma geral, a feiticeira aparece nos contos desempenhando apenas o lado 
destrutivo da Grande Mãe, ela faz intriga, envenena. Diz von Franz que a 
bruxa é uma fi gura arquetípica, representante da Grande Mãe, como Isis, 
a deusa egípcia, a mãe redentora que protege e tudo concede, e quando 
irada é altamente destrutiva. O arquétipo aqui é compreendido em sua 
ambivalência. Já o cristianismo ao santifi car a Virgem Maria, um dos sím-
bolos da Grande Mãe, a destituiu da ambivalência, ela é só santa e mãe 
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bondosa. O aspecto terrível do símbolo foi projetado nas mulheres, que se 
tornaram portadoras do mal. (von FRANZ, 2002). 

Podemos então pensar a categoria bruxa como uma construção históri-
ca que desdenhou o conhecimento que as mulheres sempre possuíam so-
bre os ciclos da vida, sobre o corpo, sobre a natureza, sobre os nascimentos 
e a morte. A feitiçaria no Brasil Colônia estava sempre associada às curas 
mágicas realizadas pelos negros e negras, que faziam uso de amuletos, 
do conhecimento que possuíam sobre as plantas medicinais para fazer os 
unguentos que curavam as feridas e doenças dos escravizados, assim como 
dançavam e oravam para os orixás e espíritos africanos, pedindo proteção 
e cura. (FIGUEIREDO, 2006). As beberagens, a reza forte e as adivin-
hações eram instrumentos poderosos e amplamente utilizados para com-
bater os infortúnios, as doenças e a opressão colonial. (FURTADO, 2001). 
E vovó Maria Conga era conhecedora de tudo o que foi denominado de 
feitiçaria. A narrativa mítica disse que ela se embrenhou na mata, fundou 
um quilombo e acolheu os negros que se rebelaram. 

Para Jung “uma imagem primordial só pode ser determinada quanto 
ao seu conteúdo, no caso de tornar-se consciente, e, portanto, preenchida 
com o material da experiência consciente” (JUNG, 2000, p. 91). Assim, 
embora a fi gura da mãe e a experiência da maternidade seja universal, o 
signifi cado desse arquétipo será relativo a cada cultura. Podemos ler, en-
tão, o aspecto negativo do arquétipo da Grande Mãe, e aqui no caso, como 
feiticeira, como sendo a maneira como o arquétipo da mãe foi projetado 
em determinada cultura e contexto histórico. 

Para o povo umbandista que canta para vovó Maria Conga e diz sen-
tir saudades da preta-velha feiticeira, fi ca evidente que a performance 
mediúnica da referida entidade, nesta expressão simbólica, se difere de 
outras chaves de leitura que viram na feiticeira o mal. Maria Conga feiti-
ceira é avó protetora. E ela é rainha do cateretê. Rainha é um símbolo 
que se refere ao poder e à liderança; e cateretê é uma dança em roda, 
de origem indígena. A entidade pode ser interpretada, também, e, ainda, 
como rainha da alegria, da dança, da vontade de viver.

Do ponto de vista da psicologia analítica, diferentes aspectos do ar-
quétipo da Grande Mãe foram projetados no símbolo vovó Maria Conga 
na umbanda, ela é ao mesmo bondosa e feiticeira. Para Jung a experiência 
dos arquétipos só se dá através dos símbolos que, exercendo sua função 
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transcendente, refl etem a dinâmica do inconsciente coletivo. É o símbolo 
que conduz a imagem do inconsciente para a consciência, ele é a pon-
te. Para Jung a superação dos opostos entre consciência e inconsciente é 
denominada de função transcendente, e é assim chamada, “porque tor-
na possível a passagem de uma atitude para outra, sem perda do incon-
sciente” (JUNG, 1986, p. 6).

 Assim, a atenção psicológica à atuação das entidades espirituais na 
umbanda aponta para a sua importância na experiência social e subjetiva 
de seus praticantes. No canto, vovó Maria Conga deixa viva a memória 
coletiva da escravização, pois os temas arquetípicos do sofrimento em 
diásporas, da necessidade de compaixão e acolhimento, e da necessidade 
de reação, enfrentamento e confronto, encontraram na entidade sua for-
ma de expressão. Cantar e dançar ao som dos atabaques para vovó Maria 
Conga tem um efeito terapêutico, uma vez que o ponto cantado conduz a 
uma refl exão sobre a constituição da identidade individual e cultural dos 
sujeitos fi lhos e fi lhas de santo umbandistas. O terapêutico aqui diz respei-
to à afi rmação da identidade racial e à consciência das lutas que foram e 
que serão necessárias para o reconhecimento positivo de sua identidade 
religiosa.
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1. Introdução

O objetivo do presente ensaio foi abordar os sentidos do viver e do 
morrer na perspectiva da Logoterapia e Análise Existencial de Viktor 
Frankl. O autor em foco foi um médico psiquiatra e neurologista de Viena 
fundador da terceira escola de psicoterapia; também foi um sobrevivente 
do holocausto nazista, tornando-se um dos grandes nomes da psiquiatria 
existencial do século XX. Para alcançar o escopo desse manuscrito, to-
mou-se em conta a seguinte pergunta norteadora: Qual o signifi cado dos 
sentidos da vida e da morte na concepção desse pensador? Para tanto, 
revisitou-se as principais obras em que o autor aborda os fundamentos 
antropológicos de sua teoria. 

De forma geral, o sentido da vida é um objeto de preocupação univer-
sal. Em diversos lugares e épocas, o ser humano sempre levantou o seguin-
te questionamento: Qual o sentido da vida? Qual o sentido último da vida? 
Decerto podemos constatar que quem deveria responder a essa pergunta 
é o próprio sujeito, posto que ele é, ao mesmo tempo, o interrogador e o 
interrogado. Indubitavelmente, o ser humano é o único ente que tem a 
consciência que é um ser para a morte, por conseguinte, busca os sentidos 
do viver e do morrer, uma vez que não se satisfaz e nem se conforma em 
apenas estar no mundo.

34Professor Associado da Universidade Federal da Paraíba. Líder do grupo LAPLAE: Laboratório de Pesquisa em Logo-
terapia e Análise Existencial. Membro do Grupo de Trabalho (GT) Psicologia e Religião da ANPEPP.
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Ademais, sua constituição existencial é marcada por uma inserção na 
temporalidade na qual se constitui como seu campo de atuação existen-
cial, onde se pode agir, pensar e se posicionar. Seguindo esta sequência, o 
texto foi dividido em três partes: A primeira discorreu acerca dos sentidos 
do viver conforme a Logoterapia e Análise Existencial de Viktor Frankl; 
a segunda apontou a relação entre a temporalidade e a confi guração do 
sentido do ser e, por fi m, refl etiu-se acerca do sentido do morrer.

2. Os sentidos do viver na perspectiva de Viktor Frankl

A Logoterapia se constitui como um saber prático e teórico orienta-
do para a dimensão espiritual, ou seja, centrado na pessoa existencial. O 
espiritual, segundo Frankl (1989, 2011), constitui-se como o núcleo em 
que se originam os fenômenos genuinamente humanos. Compreende-se, 
dessa forma, que o ser humano é um ente que possui um núcleo espiritual 
onde se originam o amor, a busca de sentido e do sentido último, atos de 
consciência valorativa, tomada de posições. Para o autor em foco, o es-
pírito não é compreendido como substância, mas como puro movimento 
de uma dimensão mais profunda do ser, como os atos criativos e artísticos 
(FRANKL, 1978).

Para o fundador da Logoterapia, todos os fenômenos especifi camente 
humanos possuem duas características antropológicas: autotranscendên-
cia e autodistanciamento (FRANKL, 2011). A primeira particularidade 
diz respeito ao caráter de abertura para o mundo, tendo em vista que o 
que humaniza o ser humano é o fato de estar direcionado para algo ou 
alguém (por exemplo: amor, pois todo ser humano que ama, ama alguém; 
e consciência, pois toda consciência aponta sempre para algo que tenha 
valor). Deste modo, compreende-se que o homem é “um ser que se move 
numa busca para além de si mesmo” (Frankl, 2011, p. 17-18).  

Já a segunda particularidade, o autodistanciamento, signifi ca que 
a dimensão espiritual pode se contrapor ao psicofísico (antagonismo 
noopsíquico), como se pode perceber nos fenômenos do heroísmo e do 
humor (FRANKL, 2011). Segundo o autor, a palavra “Ex-sistir quer dizer 
sair de si mesmo e colocar-se diante de si mesmo” (FRANKL, 1995, p. 63).

O Eros, o ethos e o estético têm suas fontes na dimensão mais profun-
da da pessoa espiritual e se constituem como fenômenos pré-lógicos, ou 
seja, são puramente intuitivos. Dessa forma, o ser humano capta o poder 
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ser de um tu (amor), o dever-ser da situação (consciência ética) e acessa as 
suas fontes criativas (estéticas) de forma imediata (FRANKL, 1995). Para 
Hessen (1967), um valor pode encarnar na esfera do real, segundo pensa: 

[...] um valor estético converte-se em existencial no quadro do pin-
tor; o valor ético, na ação do homem virtuoso. O quadro do pintor 
passa então a chamar-se “belo”; a ação do homem, a chamar-se 
“boa”. Isto é: os valores, portanto, só podem tornar-se existenciais 
sob a forma de qualidades, características, modos de ser (HESSEN, 
1967, p. 57).

Segundo o pensador supracitado, no ato da realização dos valores, es-
tes passam de uma condição ideal para a esfera do real, pois assumem 
existência (Dasein). Viktor Frankl, por sua vez, considera essa dinâmica 
espiritual como uma condição necessária para a realização do sentido do 
ser:

Só na medida em que nos entregamos, nos sacrifi camos e nos aban-
donamos ao mundo e aos conteúdos e exigências que a partir dele 
se introduzem em nossas vidas, só na medida em que nos impor-
ta o mundo de aí fora e os objetos, mas não nós mesmos ou nos-
sas próprias necessidades, só na medida em que cumprimos com 
obrigações e exigências e realizamos sentido e valores, nessa medida 
nos realizamos a nós mesmos (FRANKL, 1995, p. 104-105).   

O autor compreende que o ser humano pode encontrar sentidos em 
sua existência por meio de três categorias valorativas: vivenciais, criativas e 
atitudinais. A primeira concerne ao homo amans, que recebe algo de belo 
do mundo, como o amor e a contemplação estética; a segunda diz respeito 
ao homo faber, com a sua capacidade de criar algo para o mundo, como 
obras artísticas, científi cas e interesses práticos.

Por fi m, a última categoria refere-se àqueles momentos em que o ser 
humano se encontra em um “destino sofrido” e se posiciona interiormente 
de uma forma digna, crescendo em sua verticalidade interior (FRANKL, 
2015). Nas palavras do próprio pensador: “A capacidade de suportar o 
próprio sofrimento, contudo, não é nada mais do que a capacidade de re-
alizar o que chamo de valores de atitude” (FRANKL, 2015, p. 73). O homo 
patiens caminha entre dois polos: por um lado a realização e, por outro, o 
desespero; destarte, para suportar o sofrimento, torna-se necessário encon-
trar um sentido para ele (FRANKL, 2015). 
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Além disso, torna-se relevante distinguir dois tipos de sofrimentos, o 
sofrimento evitável e o inevitável. Na primeira categoria pode-se encon-
trar o masoquismo, que intenciona o sofrimento, e, no segundo, o escap-
ista, que foge do sofrimento necessário. Assim, pondera-se que “o sofri-
mento para ter fi nalidade, não pode bastar-se a si mesmo. Do contrário, 
tornar-se-á masoquismo. Sofrimento signifi cativo equivale a ‘amor por’” 
(FRANKL, 1978, p. 243). O intelectual, que sofreu os horrores dos cam-
pos de concentração, compreende que o resultante do sofrimento (inev-
itável) deve ser o amadurecimento, ou seja, o elevar-se acima de si mesmo 
(FRANKL, 1978). Por conseguinte, chega-se à seguinte formulação: “o 
sofrimento converte o homem em visionário e torna o mundo transpar-
ente. A existência, por assim dizer, transparece numa dimensionalidade 
metafísica” (FRANKL, 1978, p. 241). Apenas esse sofrimento inevitável 
pode proporcionar um crescimento interior, o que, em última instância, 
signifi caria uma realização humana ou um valor de atitude. 

No tocante à axiologia, Viktor Frankl foi profundamente infl uenciado 
por Max Scheler (1874-1928). Sobre a gnosiologia dos valores na perspec-
tiva desse último autor, comenta Hessen (1964, p. 130):

Scheler repele assim toda a interpretação intelectualista na captação 
dos valores. Com Pascal, denomina o mundo dos valores um Ordre 
Du coeur, uma esfera emocional, um mundo só aberto aos senti-
mentos do homem (Gemüt).

Entusiasmado pelo realismo valorativo de Scheler, Frankl (1989, 2011) 
compreendeu que os sentidos são concretos e estão no mundo, latentes em 
cada situação; ademais, são pessoais e situacionais. Para captar tais valores, 
o ser humano conta com a sua consciência (Gewissen). Essa instância se-
ria responsável pela antecipação espiritual do “ser que deveria ser”, por 
esse motivo, concebe-se que tenha uma função intuitiva (FRANKL, 1992). 
Logo, pode-se defi ni-la da seguinte forma:

A consciência faz parte dos fenômenos especifi camente humanos. 
Poderíamos defi ni-la como a capacidade intuitiva para seguir o ra-
stro do sentido irrepetível e único que se esconde em cada situação. 
Numa palavra: a consciência é o órgão do sentido (FRANKL, 1989, 
p. 76).

Outrossim, o autor alerta que o ser humano não é propulsado por sua 
consciência moral, mas atraído pelos valores em sua esfera emocional, em 
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última instância, a pessoa espiritual decide até mesmo perante a sua con-
sciência, posto que sempre possui uma liberdade da vontade (FRANKL, 
1995, 2011). 

A aspiração do ser humano pelos valores foi denominada de vonta-
de de sentido. O pai da Logoterapia explica que o homo humanus anela 
por um sentido transcendente, mesmo que seja desconhecido. Destarte, há 
uma intuição ou uma fé nele, o que poderia ser interpretada como uma 
categoria transcendental kantiana (FRANKL, 1992).

Por conseguinte, o ser humano não se constitui do nada, ele se con-
fi gura a partir dos valores que estão dispostos em sua área de liberdade 
conforme as possibilidades de ser. Para Frankl (1978), o homem é um ser 
que decide, logo, é também um ser responsável por seu ser no mundo. 
A primeira consequência dessa concepção é que “o homem nunca de-
cide somente sobre algo, mas ao mesmo tempo sobre si mesmo. Toda de-
cisão é autodecisiva. E toda autodecisão é simultaneamente autocriação” 
(FRANKL, 1978, p. 237). Na medida em que decide, o homo existencialis 
escolhe quem ele é, dessa forma, “o sentido da vida é que o homem realize 
sua essência na existência” (FRANKL, 1978, p. 232). Conforme pensa:

O homem, efetivamente, assemelha-se a um escultor que trabalha 
com cinzel e martelo a pedra informe, de modo que a faz adquirir 
forma pouco a pouco. É como se o homem fosse modelando o ma-
terial com que o destino o brinda: ora criando, ora experimentando 
vivências ou sofrendo, o homem procura ‘arrancar’ valores da vida 
‘a golpes’, para a transformar quando possível em valores criadores, 
vivenciais ou de atitude (FRANKL, 1989, p. 110).

Ao comparar a existência com a construção de uma escultura, che-
ga-se a uma segunda consideração acerca do sentido, a de que “O sentido 
da vida é a própria vida” (FRANKL, 1978, p. 231). Nessa frase, a palavra 
vida apresenta dois signifi cados: (1) aquilo que já foi extraído da escultura 
e (2) aquilo que ainda está por vir, as possibilidades de ser da própria escul-
tura. Essas duas partes da “escultura” constituem uma tensão, pois o ser 
homem signifi ca destinar-se ao seu poder ser.  

Além do que, “o homem é [...] um ser que está no meio entre potentia 
e actus” (FRANKL, 1978, p. 100). Por meio da ação (actus) o ser humano 
transpõe o que está em potência (potentia) para à realidade (FRANKL, 
1995). Ao agir, o ser humano se constitui como pessoa existencial/es-
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piritual e, por conseguinte, defi ne a sua própria essência. Tendo em conta 
a relação entre temporalidade e sentido da vida, torna-se importante dis-
cutir a compreensão da teoria ontológica do tempo contida na Logotera-
pia e Análise Existencial, tema que será discorrido a seguir.

3. Temporalidade e sentidos

A consciência da transitoriedade da vida faz com que o ser humano 
se questione acerca do sentido do seu viver. Nessa direção, a Logotera-
pia aborda o sentido em uma perspectiva temporal e histórica. Para uma 
melhor compreensão de sua concepção do tempo, Viktor Frankl (1989b) 
utiliza a imagem da ampulheta. A parte superior da ampulheta seria o 
futuro, que contém as possibilidades de ser, enquanto que a parte inferior 
seria o passado, o que o ser humano já concretizou. A abertura estreita 
onde escorre a areia seria o presente. 

Desse modo, o presente seria a fronteira entre o futuro e o passado, ou 
seja, a fronteira entre o ser e o nada, onde se pode eleger o que irá per-
manecer real (eternizado) ou perecer na transitoriedade. Por conseguinte, 
compreende-se que o passado é perene quando comparado com o futuro, 
que se constitui apenas de possibilidades transitórias (FRANKL, 1989b). 
Apesar disso, apenas o futuro pode modifi car e constituir a essência do 
ser, conforme explica Lukas (2005, p. 159): “Dia a dia, do poço do futuro, 
do que-ainda-não-é, colhemos possibilidades e as levamos à realização, 
ao passado, ao eternizado, ao que permanece verdadeiro para sempre”. 
Segundo a Análise Existencial, a vida é um zeitgestalten ou como um ta-
pete que se desdobra e forma gradativamente uma fi gura. Dessa manei-
ra, pode-se dizer que o ser humano se cria a si mesmo (FRANKL, 2011, 
1995).  

Ao fazer uma análise da relação do homem com o mundo, Viktor 
Frankl constatou que a vida sempre pergunta e que cabe ao ser humano 
responder às demandas da existência, pois o ser humano é um ser que de-
cide e sempre precisa fazer escolhas. Logo, “o que caracteriza o seu existir 
(Dasein) como tal é a multiplicidade de distintas possibilidades, dentre as 
quais apenas uma única realiza no seu ser” (FRANKL, 1989, p. 121).

Concebe-se, então, que o ser humano se constitui a partir do futuro, 
por esse motivo, Frankl (1989b) defendia tanto o otimismo do passado – 
pois os valores e sentidos que foram concretizados estariam resguardados 
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da transitoriedade – quanto o ativismo do futuro; tal concepção se encon-
tra em consonância com a concepção da cultura hebraica: 

O hebreu não para nunca, ele é tão apaixonado pelo futuro, que 
o indizível nome de Deus, o tetragrama, nada mais é do que uma 
forma verbal do futuro – um será, que mostra esperança e afi rma o 
que ainda não é (FRANKL; LAPIDE, 2013, p. 147).

Na sua experiência nos campos de concentração nazistas, Frankl com-
provou vivencialmente a sua intuição acerca da relevância da capacidade 
prospectiva do ser humano: “[...] aqueles mais propensos a sobreviver 
eram os orientados para o futuro, para um sentido, cuja realização os 
aguardava no por vir” (FRANKL, 2010, p. 115). Já o passado teria uma 
função de um farol da existência, posto que “se nós olharmos para trás 
no passado, a gente pode derivar um curso mais ou menos correto para o 
futuro” (FRANKL; LAPIDE, 2013, p. 149), ou seja, o passado pode ilumi-
nar o presente (FRANKL, 2010b). 

Por outro lado, levando em consideração o fl uxo do tempo, o autor 
assinala que o futuro será o passado do ser. Nessa relação dialética entre fu-
turo e passado, a teoria ontológica do tempo, contida na Logoterapia, pro-
porciona uma guinada na percepção do temporal; assim, o tempo escorre 
do futuro para o passado, conforme o leitor pode observar na Figura 1.

Dentre as várias possibilidades do poder ser, apenas uma pode pen-
etrar no ser, e a cada momento há sempre um poder ser mais valoroso, 
que se torna aquilo que deveria ser realizado e que é captado por meio da 
consciência (Gewissen). Além disso, aquilo que atua sobre o ser é exclusivo 
para ele, o que o torna único e singular.

Figura 1 – Relação dialética entre o ser e o poder ser



ORGANIZADORES: CAROLINA TELES LEMOS E JOSÉ REINALDO F. MARTINS FILHO

91

Outra constatação é que as pessoas apenas podem viver na perspec-
tiva de cada situação, atuando somente no momento presente, o que as 
impediria de perceber o sentido da totalidade. Entretanto, “se pudessem 
ver a totalidade, suas vidas não teriam desafi os” (FRANKL, 2006, p. 49). 
Dessa forma, faz-se necessário uma distinção entre o sentido na vida, que 
se refere ao sentido do momento presente, e o sentido da vida, que aponta 
para a totalidade da existência (historicidade). Entretanto, ambos estão 
imbricados, já que o sentido da vida é constituído pelos sentidos na vida. O 
sentido da totalidade da vida apenas seria compreendido no seu término. 
Dessa forma, indaga-se: como conciliar o sentido da vida com o sentido 
da morte? Essa inquietação acerca da fi nitude da existência será abordada 
no próximo tópico. 

4. O sentido do morrer

Em torno dos quatro anos de idade, Viktor Frankl questionou se a 
morte retiraria o sentido da vida. Sua resposta a essa inquietação espiritual 
foi elaborada em sua maturidade intelectual. Com o fi ndar da existência, 
perde-se apenas as possibilidades de ser, posto que “cedo ou tarde, cada 
ser humano único morre, e, com sua morte, vão-se também todas as opor-
tunidades irrepetíveis de realização de sentido” (FRANKL, 2011, p. 73). 
Contudo, se o moribundo olhar apenas para o “campo desnudo da tran-
sitoriedade” a morte torna-se trágica. Mas se olhar para o celeiro repleto 
da “colheita da sua vida”, constituídos por sentidos e valores, o trágico se 
torna um motivo de realização. 

Assim, na morte, tudo que penetrou no passado do ser permanece de 
forma inexaurível, perdem-se apenas as possibilidades de ser (FRANKL, 
1989b). “A pessoa não tem mais nada à sua disposição: nem mente, nem 
corpo, ela perdeu seu ego psicológico. O que lhe resta é o self, o eu es-
piritual” (FRANKL, 1989b, p. 101). Em outras palavras, ao fi ndar o seu 
monumento, a pessoa se torna o que decidiu e escolheu para migrar das 
possibilidades para o seu passado.

Conforme aponta o autor, até mesmo nas suas últimas áreas de liber-
dade, o ser humano busca um sentido último. Com base no seu experi-
mentum crucis, Frankl argumenta:

Os homens que chegaram perto da morte perceberam que o sac-
rifício é capaz de dar sentido a ela. Os moribundos lutam interior-
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mente para consagrar seu sofrimento e sua morte como sacrifício. 
Por isso, não é motivo de espanto que, entre homens que se encon-
tram no cativeiro dos campos de concentração, se discutam questões 
fi losófi cas ou se argumente sobre a concepção do mundo. É a auto-
conservação espiritual que leva a esse comportamento.  [...] diante 
da ameaça da morte, trata-se de lutar pelo sentido da morte... a 
caminhar para ela de cabeça erguida (FRANKL, 1978, p. 246).

De forma geral, pode-se estabelecer a seguinte comparação: “O 
homem vivente tem passado e futuro; o moribundo já não tem futuro, 
apenas lhe resta o passado. O morto é seu próprio passado” (FRANKL, 
1988, p. 57). Nesse último caso, nasce ontologicamente o ser. Por esse mo-
tivo, conclui-se que “[...] ter sido é a mais segura forma de ser” (FRANKL, 
2010b, p. 144).

Assim, no pensamento de Frankl, a morte não aniquilaria o sentido da 
existência, mas, em última análise, o constituiria. Para tanto, ele argumen-
ta que se a vida fosse infi nita o ser humano não preencheria o seu passado, 
pois adiaria suas ações no mundo ad infi nitum. O ser humano, ao con-
trário, por ser fi nito, é encorajado a aproveitar os momentos irrepetíveis 
de sua existência de forma consciente e responsável justamente por ser um 
ser-para-a-morte. 

Para Viktor Frankl (1989a), no princípio a vida é apenas substância 
que vai se consumindo ao longo da temporalidade para se converter em 
historicidade (fatos, vivências e sofrimento), destarte, “o essencial não é a 
duração da vida, mas a plenitude do sentido” (FRANKL, 1978, p. 246). A 
consciência da morte teria um efeito pedagógico, pois convocaria a pessoa 
a realizar valores em sua existência, e, por conseguinte, a concretizar o 
sentido da sua vida (FRANKL, 1978). Por esse motivo: 

[...] o mais importante não é ter que se despedir, pois mais cedo 
ou mais tarde chegará a hora para cada um de nós. Importa, isto 
sim, que exista alguma coisa da qual precisamos nos despedir-nos. 
Algo que podemos deixar no mundo, com que podemos realizar um 
sentido e a nós mesmos no dia em que se completam os nossos dias 
(FRANKL, 1992, p. 73).    

Essa postura resultaria no “amor fati”, ou seja, amor ao destino. Para 
alcançar essa consciência, Frankl propõe uma nova formulação do im-
perativo de Thomas Hobbes, Primum vivere, deinde philosophare, para: 
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Primum philosophari, deinde mori. (FRANKL, 1978, p. 246). Ou seja, 
o primordial é viver aquilo que acredita, tendo em conta que ao fi nal de 
sua vida o ser humano será a sua própria biografi a na qual constituiu, 
por meio de suas escolhas, o seu próprio céu ou o seu próprio inferno 
(FRANKL, 1988). 

Outra consequência desse pensamento é que, no plano físico, o ser 
humano entra na temporalidade na sua concepção e sai exatamente no 
momento da morte. Assim, assevera que: “[...] a eternidade não é um 
tempo que se prolonga até o infi nito, senão que está por cima do espaço 
e tempo” (FRANKL, 2000, p. 79). Por fi m, o autor faz uma analogia da 
morte com um círculo:

Assim como um círculo representa uma fi gura fechada em si – sem 
princípio e sem fi m, e apesar de completamente fi nito, ainda assim 
ilimitado – também a vida do homem, e, com ela o “seu” mundo, 
é fechada em si, logo que ele morre. Como uma linha circular se 
fecha sobre si mesma, assim o faz no momento da morte (FRANKL, 
1978, p. 153).

5. Considerações fi nais

O objetivo do presente ensaio foi abordar os sentidos do viver e do mor-
rer na perspectiva da Logoterapia e Análise Existencial de Viktor Frankl. 
De forma geral, encontrou-se que o autor abordou de forma sistemática os 
sentidos do viver e do morrer, apontando que o aparente paradoxo entre 
a vida e a morte se harmoniza como duas faces de uma mesma moeda. 
Constatou-se, dessa forma, que o ser é constituído a partir do futuro e 
que na morte congelam-se as possibilidades na forma de historicidade, 
sendo o homem aquilo que ele elegeu ser. Nisso consiste tanto o sentido 
da existência quanto a responsabilidade do existir humano, pois todo ente 
espiritual se confi gura a si mesmo e, em última análise, caminha para ser, 
no momento da morte, o seu próprio passado.
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1. Introdução

O tema a que nos propomos refl etir apresenta-se a nós com inúmeras 
facetas, todas elas desafi antes em termos de compreensão: a morte. Como 
pensá-la no contexto atual, em que, segundo a Organização Mundial da 
Saúde, todo ano, 1,4 milhão de pessoas ao redor do mundo perdem suas 
vidas para a violência. São mais de 3.800 pessoas mortas todos os dias no 
Mundo, vítimas das violências atribuídas às ações humanas. Destaca-se que 
maior número de vítimas da violência se encontra em países pobres, esta-
belecendo uma estreita relação entre mortes violentas e pobreza (WHO, 
2018)37. No caso do Brasil, somente do ano de 2008 ao ano de 2018, cerca 
de um milhão de vidas foram ceifadas brutalmente (CÁCERES, 2019). No 
ambiente social, político, econômico e cultural em que essas mortes violen-
tas ocorrem, o ter e o poder são aspectos signifi cativos na composição das 
identidades pessoais e sociais. Esse aspecto torna a refl exão sobre a morte 
um desafi o. Se temos e podemos tudo, o que a morte vem fazer aqui? Ela 
precisa justifi car-se, dizer a que vem. 

Por outro lado, ou em consonância com o contexto acima, estamos 
imersos em um universo povoado de deuses, espíritos do bem e do mal, 
instituições e movimentos religiosos, diferentes formas e expressões de es-

35Versão atualizada do artigo Morte: um espaço de ressignifi cação da vida e das relações sociais no meio rural, redigido 
por Carolina Teles Lemos e João Moreira Júnior, publicado em: Estudos de Religião (IMS), v. 24, p. 164-180, 2010

36Doutora em Ciências Sociais e da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP). Professora efetiva no 
Programa de Pós-Graduação – Stricto Sensu – em Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Presi-
dente da Comissão Organizadora do X Congresso Internacional em Ciências da Religião – Religião, espiritualidade e saúde: 
os sentidos do viver e do morrer, em 2020.

37WHO. International classifi cation of  diseases, 10th revision. Geneva: World Health Organization, 2007. http://www.
who.int/ classifi cations/icd/en/ (acesso em 31 de janeiro de 2020).
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piritualidade, todas elas ansiosas para oferecer um signifi cado convincente 
às nossas experiências de morte. O medo e a esperança são elementos con-
stituintes dessas formas de espiritualidade que fornecem sentidos ao viver 
e ao morrer ao longo da história. 

Medo do desconhecido, do mistério terrível, do fi nito diante do infi ni-
to, de perder o que se tem e de perder-se no processo de morrer. Esperança 
de que a morte faça sentido, por situar a vida em um contexto cada vez 
mais amplo, onde a integração com um todo maior seja uma realidade que 
já se inicia aqui e agora, mas que será intensifi cada e aprofundada com o 
processo do morrer. 

Como se dá a percepção e a relação com o tema da morte no meio 
rural? A quais aspectos da cultura ela se correlaciona? Buscando encon-
trar respostas a essas questões, este trabalho ateve-se a lançar um olhar 
sobre os ritos relativos à morte no referido meio, no Estado de Goiás, mais 
particularmente em duas regiões geografi camente distintas, sendo uma a 
região de São Luiz do Norte, abrangendo o município de Goianésia, e a 
outra o município de Abadiânia e entorno. A técnica aplicada para a co-
leta de informações foi a da entrevista dirigida especifi camente ao tema, 
de forma mista: livre e orientada; com moradores de áreas rurais, mais es-
pecifi camente minifúndios, habitados e geridos por famílias nucleares nas 
quais o padrão se enquadrava de forma mista entre a subsistência direta 
da terra, por meio do cultivo e da criação, bem como outros meios, entre 
eles as aposentadorias, trabalhos assalariados fi xos ou temporários e aux-
ílios governamentais, como renda cidadã etc. A pergunta central referia-se 
às memórias que os sujeitos tinham de vivências relacionadas à morte ou 
funerais de familiares ou membros da comunidade, ao longo de suas tra-
jetórias de vida. Utilizou-se a gravação convencional por meio de gravador 
portátil, tipo “cassete” e posterior decupagem do material colhido. Este 
artigo apresenta as principais descobertas realizadas nessa investigação e 
se organiza em duas partes principais: uma discussão sobre o medo da 
morte, construído ao longo da história e ainda presente na cultura ociden-
tal; a análise da relação entre as concepções de morte e outras dimensões 
da cultura presentes no meio rural, na região investigada.

2. Ter e poder na vida e o medo da morte

Não tenho medo da morte
Mas medo de morrer, sim
A morte é depois de mim
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Mas quem vai morrer sou eu
O derradeiro ato meu

E eu terei de estar presente
Assim como um presidente

Dando posse ao sucessor
Terei de morrer vivendo
Sabendo que já me vou

Não Tenho Medo da Morte
Gilberto Gil

A sociedade contemporânea ocidental é caracterizada por um discurso 
polissêmico sobre quem é o ser humano. Sendo assim, cabe ao indivíduo 
a busca por aquilo que lhe defi na e, consequentemente, lhe sirva de norte. 
No entanto, apesar de toda essa liberdade, existe uma lei, a qual todos 
devem seguir: a lei do mercado. Para grande parte das pessoas, o mercado 
se apresenta como uma forma de sentido à vida, moldando a “personali-
dade” dos indivíduos e construindo os seus valores.

Mas, o que está à venda nesse grande mercado? Temos quase tudo: de-
scobertas científi cas deslumbrantes e altas tecnologias, mercadorias sofi sti-
cadas, informações assombrosas, conquista do cosmo e da longevidade 
humana, encurtamento dos espaços e a supressão do tempo, o gozo virtual 
e as guerras fantásticas, serviços os mais diversos. Nesse contexto, a pessoa 
não vale pelo que é, mas pelo que possui e consome. É bem verdade que 
muitas pessoas não têm acesso a todas essas mercadorias, mas muitas delas 
alimentam-se cotidianamente do desejo de tê-las. 

Nesse contexto, a temática da morte e do morrer se apresenta como 
algo inconveniente e inoportuno. Colocá-la em pauta signifi ca olhar e sen-
tir velhos medos escondidos nos recôncavos da cultura e da vida humana.

Para Elias (1993a; 1993b; 2001), medo pode signifi car pavor, terror, 
mas também pode signifi car angústia em relação ao desconhecido, ao que 
está por vir. A intensidade do medo está, portanto, relacionada com o 
nível de conhecimento do homem sobre aquilo que lhe causa o medo, 
indo desde o medo imediato das ações de outros homens, medo de sofrer 
violência física imediata, pavor, terror, passando a um tipo de angústia em 
relação ao desconhecido, ao que poderá vir. Essa relação torna-se mais 
visível quando o homem se depara com os perigos advindos da natureza 
não humana. 
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Em perspectiva semelhante à de Elias, Delumeau (1989, p. 25) afi r-
ma que a psiquiatria separou, no plano individual, o medo e a angústia, 
“outrora confundidos pela psicologia clássica”. Medo e angústia são “dois 
polos em torno dos quais gravitam palavras e fatos psíquicos ao mesmo 
tempo semelhantes e diferentes”. O temor, o espanto, o pavor ou o terror 
devem ser considerados como medo; já os sentimentos de inquietação, de 
ansiedade e de melancolia devem ser considerados como angústia. A difer-
ença está em que o medo possui “um objeto determinado ao qual se pode 
fazer frente”, pois se refere a algo conhecido. Já a angústia não possui, nem 
conhece esse objeto, sendo “vivida como uma espera dolorosa diante de 
um perigo tanto mais temível quanto menos claramente identifi cado: é um 
sentimento global de insegurança” (DELUMEAU, 1989, p. 25).

Pelo que se pode apreender da leitura dos autores acima, a história 
do ser humano é uma história de embates e diálogos permanentes com 
o medo (DELUMEAU, 1989, p. 12), pois a necessidade de segurança é 
fundamental e está na base da afetividade e da moral humana; a “inse-
gurança é símbolo de morte e a segurança é símbolo da vida” (p. 19). 
É, portanto, um erro não levar a análise da angústia até o enraizamento 
na necessidade de conservação ameaçada pela previsão da morte. O ser 
humano é o único ser que sabe que morrerá e é também o único ser no 
mundo a conhecer o medo num grau tão temível e duradouro (p. 19). Com 
esta afi rmação, Delumeau (1989) faz uma estreita relação entre o medo, 
essa “emoção-choque, frequentemente precedida de surpresa, provocada 
pela tomada de consciência de um perigo presente e urgente que ameaça, 
cremos nós, nossa conservação” (p. 23) e a certeza da morte como aspectos 
correlatos da condição humana. Sendo assim, a história de enfrentamen-
tos e de diálogos com o medo se constitui também em uma história de 
enfrentamentos e de diálogos com a morte. Nesse mesmo sentido afi rma 
também Bauman:

[...] a maior descoberta feita pela espécie humana, descoberta que a 
tornou tão especial e sua paz de espírito, sua sensação de segurança, 
tão difícil de alcançar, foi a da fatalidade da morte, universal, inev-
itável e intratável, a aguardar todos os indivíduos. O ser humano é a 
única criatura que sabe que vai morrer e que não há como escapar 
da morte (BAUMAN, 2000, p. 39).

A experiência real da morte é individual e solitária. O ser humano é 
o único que pode antever a morte e fi losofar sobre ela. É o único que tem 
consciência da morte e, por isso, segundo Edgar Morin (1997), teme a 
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morte por medo da desintegração de sua individualidade. Nessa individ-
ualidade encontramos os nossos desejos, a afi rmação do nosso eu, quem 
somos, o que queremos, o que fi zemos, quem amamos, tudo aquilo que 
acreditamos que nos pertence e, portanto, constrói e legitima a nossa ex-
istência. Vivemos em confl ito entre a constatação de que somos seres mor-
tais e o desejo da imortalidade. Este confl ito, segundo Morin, gera uma 
tensão que resulta em angústia: “a ideia da morte surge a partir de uma 
emoção, de um sentimento, de uma consciência da perda da individuali-
dade” (MORIN, 1997, p. 33).

As tradições religiosas ao longo do tempo incutiram nas diferentes cul-
turas, de alguma forma, crenças e valores sobre a morte, a considerar que 
os mortos devem ser colocados em lugares determinados de acordo com o 
comportamento em vida. Especifi camente, a tradição cristã propaga que 
aqueles que foram bons durante a vida irão para um lugar eterno, e os que 
se comportaram de uma forma má, aqui na terra, descem para as profun-
dezas e permanecem pagando pelos seus pecados. 

Nesse sentido, Chauí (1987, pp. 36-9), em ensaio sobre o medo, após 
elencar os diferentes signifi cados conferidos ao mesmo, afi rma que todos 
os tipos de medo convergem, em todos os tempos, para o principal deles, o 
medo da morte e “de todos os males que possam simbolizá-la, antecipá-la, 
recordá-la aos mortais”, e de todos “os entes reais e imaginários que sabe-
mos ou cremos dotados de poder de vida e de extermínio”, tais como, a 
“cólera de Deus”, a “manha do Diabo”, a “crueldade do tirano”, a peste, 
a fome, o fogo, as guerras (CHAUÍ, 1987, p. 36).

Para Elias, atualmente há uma tendência à crença na imortalidade e 
ao afastamento da ideia da morte. Comparada a outros momentos históri-
cos, a expectativa de vida tornou-se mais elevada, através dos avanços da 
medicina, da prevenção e do tratamento das doenças. A vida tornou-se 
mais previsível, exigindo maior grau de antecipação e de autocontrole. 
Diversamente dos séculos anteriores, quando o espetáculo da morte era 
corriqueiro e familiar, a morte passou a ser ocultada por trás dos basti-
dores da vida social. Os sentimentos e sua expressão se transformaram, a 
morte deixou de ser tema frequente em conversas, como já o foi em outros 
tempos. Portanto, quem quer pensar na morte hoje em dia, se temos tanta 
vida pela frente? Se há tanto ainda para usufruir? Muitas pessoas pensam 
ter a vida e dispor de muito tempo para consumi-la: “Eu não sou, eu pos-
so e tenho”. Sentimo-nos imortais. Para se evitar o desconforto de falar e 
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de pensar nela, a morte e o morrer foram banidos do nosso quotidiano. 
Valorizamos a juventude, a saúde, a imortalidade. Qual é o sentido de 
dedicarmos tempo e dinheiro pensando na morte e no morrer? Já bem 
dizia Max Weber (1999), religião, para que vás muito bem e vivas muitos 
e muitos anos sobre a face da terra. 

No entanto, se há algo de que o ser humano não pode escapar, é da 
certeza de que irá morrer. “A ideia da morte e o medo que ela inspira 
perseguem o animal humano como nenhuma outra coisa”, representando, 
em realidade, “uma proposição universal da condição humana” (BECK-
ER, 2007, p. 11). E, como o ser humano é um ser carente de sentidos 
(BERGER, 1985), nem as interdições impostas à morte o isentou da busca 
de sentidos a ser-lhe conferida, pois “a angústia da morte é a angústia 
característica, a mais intensa angústia do homem” (BECKER, 2007, p. 
96). Esta tem sido uma árdua tarefa das diferentes civilizações e culturas, e 
principalmente das religiões e espiritualidades ao longo da história huma-
na. Norbert Elias (1982) aponta que todos os grupos sociais e sociedades 
construíram ideias específi cas e rituais correspondentes sobre a morte, que 
se tornam um dos aspectos do processo de socialização: ideias e ritos co-
muns unem pessoas e grupos. Nesse sentido, nos perguntamos: como as 
culturas rurais manejaram os sentidos do viver e do morrer? Quais foram e 
são as formas por eles encontradas para expressar e vivenciar tais sentidos?

3. Relações estabelecidas entre os signifi cados 
conferidos à morte e demais aspectos 
da culturano meio rural 

Uma das formas de entender os sentidos conferidos ao viver e ao mor-
rer no meio rural é tentar compreendê-los em seu contexto cultural mais 
amplo. Brandão (1992), ao realizar estudos sobre a cultura no meio rural, 
destaca, entre seus aspectos principais, a necessidade de socialização. Para 
o autor, o espaço privilegiado para a ocorrência da socialização é a família, 
sendo ela estatisticamente a detentora da maior porção do tempo de con-
vivência e de trabalho de seus membros. Mais que isso, é a unidade de 
referência para o meio da vizinhança ou de esferas ainda mais abrangentes 
de relacionamentos no interior da comunidade camponesa.

Destacando a importância da família para a cultura rural, percebe-
mos que o autor (BRANDÃO, 1992) vai além, desvendando a motivação 
que institui os laços familiares na comunidade camponesa, quais sejam: a 
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partilha, a necessidade de estar juntos, de fugir da solidão. Por essa neces-
sidade, o camponês organiza sua vida em família, parentesco, vizinhança, 
grupos de idade, grupos de interesse, comunidade. O estar com o outro é 
a situação culturalmente natural de ser e estar. Todos se queixam quando 
a solidão é longa; são solidários nos momentos de difi culdades e são fes-
teiros nos momentos de festas. A solidão não é um costume camponês. O 
solitário é defi nido como triste, um infeliz, um coitado, alguém que está 
sempre alheio à vida útil da comunidade.

Se o camponês não quiser estar só, a família garantirá o estar juntos 
de forma mais signifi cativa. Aliás, a família é tão importante na concepção 
das relações camponesas que é apresentada como modelo das relações 
ideais. Ou seja, se alguma relação é boa, ela é igual a uma família. Sendo 
assim, a Morte de um familiar no meio rural representa uma experiência 
sociocultural e religiosa, uma oportunidade para expressar a solidariedade 
e rezar juntos, compartilhar o que há de mais importante e signifi cativo na 
vida: o estar juntos.

3.1. O funeral como um espaço de reforço 
dos laços de solidariedade social

Um aspecto relevante que se destaca nos espaços de morte e funeral 
no meio rural é a prática da solidariedade. Isso ocorre porque a morte 
envolve contingentes de testemunhos solidários. No decorrer do funeral 
aglomeram-se em torno do morto pessoas envolvidas num sentimento de 
solidariedade e pungente contrição, em que a tessitura de laços presentes 
de parentesco e de amizade é reforçada no sentimento de solidariedade 
espontânea e pelo próprio ritual, como bem o defi ne a seguinte fala, re-
latando como eram os velórios em sua comunidade:

A pessoa fi cava na casa, os vizinhos reunia ali mesmo. Uns fazia o 
caixão de tábua, e rumava pra li mesmo […]. Chamava os vizinhos 
e aí uns dava banho, outros fazia o caixão, passava a noite rezando 
com o defunto. Aí, no outro dia enterrava, carregava nas costas e en-
terrava. (Divino “Cachimbinho”, Capoeira Chata, Abadiânia, GO; 
entrevista concedida a Moreira e Rodrigues, 2009).

O reforço dos laços de solidariedade, que acontece no espaço dos fu-
nerais no meio rural, como bem o demonstra a fala que acabamos de ver, 
pode ser mais bem entendido à luz do pensamento de Neves. A referida 
autora, ao analisar o papel social desempenhado pelos funerais, afi rma 
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que a relevância do sistema simbólico que defi ne as concepções de morte 
e as condutas diante do ocorrido pode ser observada nos velórios, quando 
os indivíduos próximos ao falecido (familiares, parentes, amigos etc.) se 
reúnem para homenageá-lo. Afi rma a autora que 

[...] esta reunião em torno do falecido garante a afi rmação do grupo 
pelo fortalecimento das relações sociais e dos valores, regras e cos-
tumes. O sistema cultural de morte confi gura-se, portanto, como 
uma instituição de coesão social, expressa pela solidariedade entre 
indivíduos diante da morte (NEVES, 2004, p. 4).

A forma como os laços de solidariedade são reforçados nos espaços 
de morte e de funerais no meio rural remete ao não estar só, como car-
acterística central da cultura dessa população. No entanto, o estar com o 
outro no meio rural, como em qualquer outro espaço social, traz consigo 
a necessidade de conviver com as diferenças de posturas e de concepções 
sobre os mais diferentes aspectos que compõem a vida social, inclusive as 
formas de conceber a morte e os rituais funerários, como veremos a seguir.

3.2. O funeral como um espaço de expressão da 
complexidade das relações sociais cotidianas no meio rural

Nota-se que o evento “morte” constitui um tempo e um espaço mar-
cados por manifestações de solidariedade, mas também de reafi rmação ou 
mesmo de agudização de diferenças, pautadas nos confl itos individuais ou 
de grupos, em que os elementos simbólicos se ressignifi cam nestes arranjos 
estruturais de sistemas locais. Pode-se verifi car isto na fala de D. Nezinha 
e de sua fi lha, ao se referirem a uma tragédia ocorrida na área rural de 
Abadiânia, GO, em 1982, com o desabamento da igreja onde estava sen-
do realizado o casamento de Hélio. Na referida tragédia morreram três 
pessoas, entre elas a fi lha de D. Nezinha: “É, a desgraça aconteceu no 
casamento daquele traste do Hélio, aquilo não presta não. Minha fi lha foi 
no casamento dele só pra morrer. Da família dele não morreu ninguém” 
(Dona Nezinha, Capoeira Chata, Abadiânia, GO; entrevista concedida a 
Moreira e Rodrigues, 2009).

Como se pode perceber, se a morte e o funeral se apresentam como es-
paços de reforço dos laços de solidariedade social, são também espaços em 
que a complexidade das relações cotidianas aparece com mais nitidez. Um 
dos aspectos complexos nas relações cotidianas naquele meio é a convivên-
cia nem sempre pacífi ca entre diversas formas de expressões religiosas. 



ORGANIZADORES: CAROLINA TELES LEMOS E JOSÉ REINALDO F. MARTINS FILHO

103

Afi rma Neves (2004, p. 4) que as formas como as sociedades se organizam 
para domar o evento da morte expressam as diferenças presentes no inte-
rior das formações sociais. Nelas estão presentes, além da coexistência de 
formas diversas de atribuição de sentidos à morte, as condições reais de 
existência das pessoas que delimitam as possibilidades de realização dos 
rituais de morte e que compreendem a estrutura e a organização das so-
ciedades humanas. Em nosso campo de pesquisa, percebemos que é nesses 
momentos (de morte e funeral) que a estrutura social das desavenças, das 
intrigas e dos embates de crença de cunho religioso se apresenta. Trata-se 
do caso acima referido, das três mortes ocorridas pelo desabamento da ig-
reja durante um casamento. Entre os três mortos estava a fi lha de D. Nez-
inha, católica praticante, a fi lha de D. Maria, também católica, e a fi lha do 
compadre Nego (este compadre de D. Maria), mas adventista. O interes-
sante é que, em meio à comoção pelas perdas, nos primeiros momentos, 
com a remoção e preparo dos corpos, bem como durante as questões le-
gais que antecedem sua liberação (trâmites no IML, no caso destas mortes, 
desabamento em local público), nem os católicos, nem os adventistas se 
tocaram para as particularidades do espaço sagrado onde seriam veladas 
as defuntas; o confl ito afl orou apenas na hora dos ritos. Ressalte-se ainda o 
fato de que os adventistas, por questões solidárias e por laços de afi nidade, 
encontravam-se na igreja católica para a cerimônia de casamento do dito 
Hélio, antes da catástrofe:

O velório das três foi na igreja. Quando já foi perto da meia-noite, 
eu falei pra mulher do Nipolino: “Dona Maria, não fi zeram oração 
pra ele, aquele é crente; a minha (fi lha) até agora nós não fi zemos pra 
ela”. Ela [Dona Maria] falou: “Vou falar pro compadre Nego…” 
Ela falou: “Oh, compadre Nego, você não acha ruim. Você não fez 
nada pra sua (fi lha)… nós vamos rezar um terço pras meninas”. 
Quando principiou a reza do terço, ele pegou a dele e levou pra 
igreja dos crentes. Falou assim: “Eu falei pra vocês não… E falou 
assim: que pra ela não ir pros caminhos dos inferno, ela foi pra igreja 
deles. (Dona Nezinha, Capoeira Chata, Abadiânia, GO; entrevista 
concedida a Moreira e Rodrigues, 2009).

Estas falas vão expressando os diferentes signifi cados conferidos ao 
bem e ao mal, ao inferno e ao céu, e mesmo à crença na felicidade eterna 
do morto no outro mundo. Felicidade esta que já está sendo manifesta-
da aos vivos na fi gura do defunto pela expressão de sua face, pois “Todo 
mundo falou que quando levou ela pra lá, pra outra igreja, a deles, ela até 
mudou de feição, ela mudou de jeito” (Maria, fi lha da Nezinha, no mesmo 
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diálogo; Capoeira Chata, Abadiânia, GO; entrevista concedida a Moreira 
e Rodrigues, 2009); ou ainda: “E lá nesse outro lugar, lá junto com a minha 
fi lha, ela tava com sorriso bonito, essa mulher; e quando levou pra lá, disse 
que ela fi cou triste, acabou a feição dela” (Dona Nezinha, Capoeira Chata, 
Abadiânia, GO; entrevista concedida a Moreira e Rodrigues, 2009).

Neste caso, os signifi cados conferidos aos signos do local do velório 
expressam-se na leitura feita a partir das expressões faciais dos mortos. O 
signifi cado de felicidade, de céu e de inferno, evidenciado nas expressões 
faciais dos fi nados, indica o que, para aquela população, é caracterizado 
como melhor ou pior. Como as faces dos mortos exprimiram alegria, esse 
fator despertou nos fi éis um sentimento de bem-estar. 

Sentimento oposto a esse é o evidenciado na fala do Senhor Luiz, espo-
so de Marcelina, que manifestou repulsa e ao mesmo tempo comiseração 
diante de uma morte violenta, no caso do suicídio de uma senhora mental-
mente perturbada. O referido informante foi testemunha do fato aconte-
cido e participou do translado e do sepultamento do corpo em condições, 
como ele mesmo descreve, totalmente atípicas, representando mesmo um 
quadro macabro. No entanto, pelo que pudemos perceber por meio de sua 
fala, a lembrança agora distante do fato traz em sua descrição uma ponta 
de pilhéria, que disfarça o pavor gerado antanho:

Morria gente aí, era cerradão, geralzão. Onde fi cava mais perto, en-
terrava aí mesmo… Eu era molequinho novo, 16 anos. Morreu uma 
mulher enforcada lá, e choooovendo rapaz. Ela era meio adoentada 
da cabeça. Amarrou uma corda perto e subiu num fogãozinho assim 
ó. E chuuuva rapaz… e chuva rapaz, que Deus dava assim, olhe! Aí 
fui eu, meu pai e mais dois caras lá. O rio tava cheio, não tinha jeito 
de ir pra lugar nenhum. Não tinha carro, não tinha cavalo também 
não. Não tinha jeito de sair não, não tinha estrada, não tinha nada. 
Ia tudo a cavalo, como é que faz? O velho pegou um pau, amar-
rou uma corda na velha assim, botou um lençol. Eu, moleque novo, 
rapaz! Fui ajudar a carregar a velha. A velha com a cabeça bal-
ançando assim, olha! Rapaz, fi quei com pena… não dormi de jeito 
nenhum. Fiquei acordado, vendo a velha balançá assim. (Sr. Luiz, 
Córrego do Cigano, São Luiz do Norte, GO; entrevista concedida a 
Moreira e Rodrigues, 2009).

Esta narrativa expressa a dureza dos sentimentos experienciados di-
ante da precariedade da vida, tanto em relação à carência material (ne-
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cessidade de transporte adequado e de estradas para poder transportar o 
morto) como ao próprio respeito devido aos mortos. Estas outras narrativas 
apontam para sentimento semelhante em relação à precariedade da vida 
cotidiana, que se torna mais evidente nos momentos de morte e funeral:

Eu já passei noite assim com defunto, foi muito… Outro enterrava 
era no meio do cerrado, não levava pro cemitério nada… Arrumava 
no meio do cerrado, e plantava o caboclo lá. Arrumava o cruzeiro 
lá. (Divino “Cachimbinho”, Capoeira Chata, Abadiânia, GO; en-
trevista concedida a Moreira e Rodrigues, 2009).

Ou

Ficaram esperando a família dela toda a vida, e ela foi passando 
de hora, né. Aí eles enterraram aí mesmo. (Marcelina, Córrego do 
Cigano, São Luiz do Norte, GO; entrevista concedida a Moreira e 
Rodrigues, 2009).

No caso descrito pelas pessoas por nós entrevistadas, faz sentido a afi r-
mação de Hertz (1978) de que a dimensão coletiva e a dependência de con-
cepções e ritos em relação à morte confi guram um sistema que tem como 
objeto de elaboração a própria morte. Ao fazer isso, afi rmam-se e repro-
duzem-se as estruturas e as lógicas das concepções de vida e de relações da 
população em questão. Sendo assim, pensamos não ser necessário desta-
car aqui a intensidade da dor que acompanha essas experiências, consider-
ando o peso dado à religiosidade na cultura camponesa. Entendemos que 
se para o camponês a religiosidade é um elemento ativo em sua cultura, a 
morte e o cuidado com os mortos são aspectos centrais na religiosidade da 
referida população. 

3.3. Morte e funeral: espaços que refl etem 
mudanças no tratamento dado às questões 
centrais da cultura camponesa

Como vimos refl etindo até agora, a morte e o funeral são espaços de 
expressão e de ressignifi cação dos laços sociais daquela população. E, en-
quanto espaço de expressão do que ocorre na vida cotidiana do meio ru-
ral, a morte e o funeral atualmente se apresentam como um espaço que 
evidencia as muitas mudanças por que passa a cultura rural em outras 
dimensões da organização da vida social. Os depoimentos que analisamos 
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até agora se referem às mortes que ocorrem em casa dos familiares do mor-
to e o funeral é organizado também por seus familiares, parentes, amigos e 
a vizinhança. Considerando a centralidade da fi gura da família e também 
o peso conferido à religiosidade nas comunidades rurais, a experiência da 
morte e a realização dos funerais nesses moldes constituíam-se espaços 
privilegiados de consolidação dos aspectos principais da referida cultura. 
É como afi rma Neves (2004, p. 6):

[...] o “morrer em casa” é tão signifi cativo para o moribundo quanto 
para a família. Não se trata apenas de uma atitude, representa uma 
prática reconhecida socialmente, que inspira dignidade à família. 
Ou seja, ao aprovar e assumir a atitude de “morrer em casa”, a 
família distingue-se perante o grupo social como sujeitos “habilita-
dos” no trato com a morte e pela solidariedade com o moribundo, 
sendo creditada ao tomar para si o encargo com o processo mórbido 
e irreversível que resultou na morte. A rede social mobilizada re-
força a solidariedade para com a família e o respeito que alegam ter 
resultado dessa experiência na comunidade.

Visando destacar a importância da morte em casa para as pessoas, 
afi rma ainda a autora que “a casa fi gura como o espaço da vida social no 
qual se expressa o domínio da história pessoal e é onde se é reconheci-
do em sua singularidade. As relações sociais que aí se desenrolam são de 
natureza diferente, dispensam o formalismo” (NEVES, 2004, p. 7). No 
mesmo sentido segue o pensamento de Da Matta (1985), para quem o 
domínio da casa e das relações parentais é demarcado pela dimensão afe-
tiva. Essa dimensão se reforça em situação de morte, pois nessas situações 
se concentram as formas de afeição, apoio, cuidados, atenção e de ajuda 
a bem morrer. Para Da Matta (1985), embora os confl itos e desavenças 
também possam emergir nas experiências de enfrentamento da morte “em 
casa”, esta permanece sendo o lugar de morrer perto dos que podem re-
alizar os rituais necessários ao encaminhamento da alma para a salvação, 
para a vida além-túmulo.

Se assim o é, a cultura rural passa atualmente por grandes perdas em 
sua riqueza cultural, pois nas informações colhidas em campo, podemos 
averiguar que grandes mudanças estão ocorrendo ali em relação à morte 
e aos funerais. 

Naquele meio social, até a década de 1960, os sepultamentos ocorri-
am sem as formalidades legais – como o atestado e a certidão de óbito, 
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hoje exigidos – sendo classifi cados como “enterramentos clandestinos”. 
Em sua quase totalidade aconteciam também sem a assistência eclesial, 
pois a igreja nestas regiões sempre se mostrou ausente ou esporadicamente 
presente (somente em situações especiais, como festas religiosas, missões de 
desobriga e santas missões). 

A partir de então, a morte paulatinamente passou a se institucionalizar 
no meio rural, tanto pela necessidade de enquadramento de aposentado-
rias, como o antigo Funrural, como pela legalização de posses e heranças, 
além das leis rígidas que coíbem estes tipos de sepultamentos. Nota-se, en-
tão, uma ressignifi cação de todos os ritos relativos à assistência aos doentes, 
passando estes a serem atendidos em centros de referência. Agravando-se 
o estado de saúde das pessoas, elas são transferidas para hospitais, e ao se 
desdobrar em morte, passa esta a ocorrer nos hospitais. Sendo assim, as 
mortes mudam seu lugar de ocorrência. A morte agora é no hospital, fora 
da família e longe do circuito social do doente: futuro moribundo e defun-
to. E, como afi rma Neves (2004, p. 8), 

[...] a permanência do doente no hospital delimita a ameaça da 
morte aos domínios do serviço de saúde e ao âmbito do sujeito 
acometido. A família participa do processo, mas a morte ocorre no 
âmbito hospitalar. Com a morte aciona-se uma rede de agentes re-
sponsáveis pelo tratamento a ser dado ao cadáver (maquiagem para 
disfarçar os sinais da morte, por exemplo) e as casas funerárias, para 
o velório e o sepultamento.

Nessa perspectiva, quando o prognóstico é a morte sem os indicativos 
de “morrer em casa”, como no caso dos “desenganados” ou “terminais”, 
entra em cena a assistência das funerárias, que removem o cadáver, pro-
movem o velório e sepultamento dentro dos moldes mínimos e corrique-
iros dos acontecimentos similares urbanos. Portanto, pelo que estamos 
percebendo em nossa pesquisa, na cultura camponesa está ocorrendo o 
que afi rma Neves (2004, p. 9):

[...] diferentemente de pequenas sociedades, nas formações sociais 
modernas o esforço de superação da morte está restrito ao círcu-
lo daqueles que estão próximos ao que morre, de maneira que são 
eles os responsáveis em conter o perigo que a morte representa. Os 
esforços familiares buscam, por um lado, conservar a unidade do 
grupo e, por outro lado, contornar a negatividade da morte. Para 
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tanto, utilizam práticas sociais que transformam os impulsos nega-
tivos provocados pelo evento em benefícios para o grupo ou para a 
sociedade.

Persiste, no entanto, o aparato simbólico religioso, com a observância 
do tempo mínimo de velório do morto, das velas, das rezas, agora mais 
persistentemente das missas de corpo presente ou de sétimo dia, da visita 
de sétimo dia à sepultura, da instalação da cruz ou de um arranjo mais 
trabalhado do espaço do morto (sepultura). No entanto, o congraçamento 
de amigos e parentes mais distantes foi difi cultado pelos deslocamentos aos 
meios urbanos onde geralmente se dão estes velórios. Os comes e bebes 
destes eventos, segundo depoimentos colhidos, limitam-se a água e cafez-
inhos, fornecidos no pacote funerário. Não são mais como antigamente, 
como relatam os seguintes entrevistados: “[…] o povo vinha tudo. Matava 
boi, fazia biscoito pro povo comer a noite toda […] e as rezadeiras vinham 
rezar, né. Passava noite inteirinha elas rezando, bebendo cachaça, era o 
que tinha, e comendo biscoito, tomando café” (Dona Nezinha, Capoei-
ra Chata, Abadiânia, GO; entrevista concedida a Moreira e Rodrigues, 
2009); ou ainda “Tinha que dar janta pro pessoal que passava a noite […] 
quem fazia a janta era a dona da casa mais outras mulheres que vinham 
[…] eu já passei noite assim com defunto foi muito” (Divino “Cachimbin-
ho”, Capoeira Chata, Abadiânia, GO; entrevista concedida a Moreira e 
Rodrigues, 2009).

No entanto, se a mudança do local da morte e dos funerais signifi -
cou perdas para a riqueza cultural do camponês, seja na centralidade da 
família, no desejo de não estar só e na religiosidade, tal passagem, segun-
do os entrevistados, também trouxe ganhos em termos de praticidade. A 
impressão geral passada pelos informantes é de que este novo sistema veio 
facilitar em muito a vida da família do morto, tanto no que diz respeito às 
encomendas do corpo, quanto ao transporte para um lugar determinado 
e coletivo. Além disso, sabe-se ao lado de quem e com quem o morto será 
sepultado. Sendo assim, independentemente da distância ou do lugar de 
morada, os laços de afetividade parental estarão assegurados na eterni-
dade por um lugar único, determinado, coletivo e sagrado, de forma in-
stitucional e religiosa – “O campo santo urbano”, o cemitério municipal. 
Desta forma, o indivíduo do meio rural hoje, quer pelo morto, quer pelos 
vivos via morto, é um munícipe. 

Há ainda que se reparar que, mesmo simplifi cando e escamoteando 
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grande parte dos ritos, o camponês, aquém dos custos e, ao que parece, um 
compensando o outro, sente-se confortável com as novas regras e com as 
adaptações rituais modernas que o meio urbano, nesta fronteira rural-ur-
bana, oferece ao homem do campo. Vejamos estes depoimentos: “o moti-
vo de enterrar ali é que de primeiro não tinha carro aqui, era difícil. Agora 
não, tem a funerária que pega leva aonde for enterrar. De primeiro não, 
o povo carregava era na cacunda” (Natália, Porto Leocádio, Goianésia, 
GO; entrevista concedida a Moreira e Rodrigues, 2009); ou “nesse tempo 
carregava era na rede, não tinha esse negócio de carro, não tinha nada. 
Punha lá na rede e punha no pau, punha na cacunda e vai levando. Agora 
tá melhor, tem funerária e cemitério do município” (Marcelina, Córrego 
do Cigano, São Luiz do Norte, GO; entrevista concedida a Moreira e 
Rodrigues, 2009).

Os depoimentos acima nos remetem ao pensamento de Neves, quando 
a autora se refere às mudanças socioculturais que ocorrem na atualidade 
quanto às concepções de morte aos rituais funerários. Afi rma a autora que:

Na perspectiva contemporânea, as práticas funerárias têm assumido 
um caráter pragmático, consequência da vida moderna (a restrição 
do espaço nos cemitérios, a tendência à incineração, velórios realiza-
dos nas funerárias etc.), o que não impossibilita o empreendimento 
cultural sobre o fenômeno da morte, mas lhe fornece outra confi g-
uração. Estamos, de qualquer forma, dando um destino aos nossos 
mortos, coerente com o que as sociedades modernas têm elabora-
do para exorcizar o fenômeno e promover a aceitação dos vivos 
(NEVES, 2004, p. 9).

Portanto, embora as mudanças socioculturais destacadas por Neves 
também possam ser perceptíveis em nosso campo de investigação, também 
há nele uma preocupação de que os signifi cados conferidos à morte e aos 
ritos funerários, ainda que em contextos de mudança e de fronteira entre o 
rural e o urbano, não percam suas dimensões integradoras, de expressão e 
de ressignifi cação das relações sociais daquela população.

4. Ideias conclusivas

Iniciamos nossa refl exão afi rmando que, em um contexto em que as 
mortes violentas marcam o cotidiano da vida social, e em que os valores 
do ter, do consumir e do prazer são colocados em destaque por grande 
parte das pessoas, na atualidade, pensar a morte se apresenta como de-
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safi o. Avançamos na refl exão, apresentando o pensamento de autores que 
destacaram a presença do medo da morte povoando tanto a história antiga 
como a atual. Lançamos a questão: como tais características socioculturais 
aparecem nas formas como as pessoas no meio rural compreendem e sig-
nifi cam a morte. A análise desse último aspecto nos levou à percepção de 
que, de forma sincrônica e diacrônica, os ritos de morte vão perdendo ou 
ressignifi cando suas categorias simbólicas. Tal como destacado por Morin 
(1997, p. 31), no meio rural observado, ao sufragar seu morto, a família e 
os amigos não deixam de exprimir os momentos de tensão e confl ito deste 
singular evento e da comunidade em que ele ocorre. Desta forma, a cul-
tura atual não se estrutura apesar da morte e contra ela, mas contendo-a 
em si, pois “só existe organização pela, com e na morte” (MORIN, 1997, 
p. 12-3).

 A trajetória da investigação aponta para o fato de que as comu-
nidades camponesas evidenciam que as experiências de morte de um fa-
miliar ou membro da comunidade representa um espaço de expressão da 
forma como a comunidade e as famílias se organizam e convivem, típicas 
da cultura rural, marcada por práticas de solidariedade, por confl itos e por 
um alto grau de socialização, de estar juntos. No entanto, a modernização 
nos processos de funerais, ao trazer o morto para os funerais e enterros 
nos cemitérios urbanos, seguindo a ritualística própria desses espaços já 
se fazem presentes, modifi cando substancialmente as concepções e práti-
cas anteriores. Se tais mudanças apontam para perdas na qualidade e na 
modalidade de socialização tradicionais, apontam também para aspectos 
práticos e para a agregação de novas simbologias nos rituais de morte nas 
comunidades rurais.
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PERSCRUTANDO SENTIDOS: 
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Apreciar o potencial desvelador da metáfora é se dar conta 
que os pacientes não necessitam especifi camente de uma lin-
guagem religiosa para expressar suas concepções espirituais e 
construir as ‘estórias’ que trazem signifi cado para suas vidas. 
(STANWORTH, 2007, p. 16).

1. Introdução

 Tendo em vista a temática do X Congresso Internacional de Ciên-
cias da Religião, Religião, espiritualidade e saúde: os sentidos do viver e 
do morrer, organizado pela PUC Goiás, em parceria com a PUC Minas, 
UFJF e a UMESP, este artigo se propõe a discutir o papel da espiritual-
idade nos processos de Cuidados Paliativos. Sobretudo, o papel da identi-
fi cação das necessidades espirituais que, no contexto dos procedimentos e 
processos de acompanhamento dos pacientes que se encontram sob este 
tipo de cuidado, possuem um lugar primordial. Isto quer dizer, portanto, 
que este artigo trabalhará com a temática do diagnóstico espiritual.

Segundo Cicely Saunders, com seu conceito de dor total, sofrimento 
global ou dor global (global pain), caracterizado “como uma miríade de 
problemas físicos, sociais, psíquicos e espirituais, a que se chamou de dor 
física, dor psíquica, dor social e dor espiritual, fortemente inter-relacio-

38Professor Adjunto IV da PUC Minas e membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião 
da PUC Minas. Professor das disciplinas “Aspectos religiosos da morte e do morrer” e “Espiritualidade e saúde”, do curso de 
pós-graduação lato sensu em Cuidados Paliativos da Faculdade Unimed.
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39Embora ainda seja um conceito pouco preciso para muitos e pouco compartilhado entre profi ssionais de saúde, sendo 
que, muitas vezes, é compreendido de formas diversas entre estes profi ssionais. Cf. ANJOS, 2008, p. 23-25; SOUZA, 2020, p. 
125-129 e HEFTI; ESPERANDIO, 2016, p. 15-18, em que se procura caracterizar as formas com que os conceitos “espiritua-
lidade” e “cuidado espiritual” têm sido compreendidos e usados. E ainda, para alguns, este conceito pode ser entendido como 
um obstáculo para a comunicação, mais que uma ajuda nos processos de cuidados em saúde.

nados e produtores de um considerável sofrimento global”  (CAPELAS, 
2008, p. 10), a espiritualidade, com as realidades a ela associadas, ganha 
cidadania na área de saúde39 e se torna uma dimensão a ser cuidada na 
vida dos enfermos. Principalmente porque, em certas situações, não se 
consegue tratar a dor física sem que se lide com outros fatores geradores de 
sofrimento. Mais ainda: na medida em que os processos de adoecimento 
avançam e o corpo declina, dimensões como a das relações interpessoais 
e a espiritual são acrescidas de sentido e propósito, adquirindo uma nova 
perspectiva caracterizada pela urgência. (cf. CITY; LABYAK, in: KEAR-
NEY; MOUNT, 2000, p. 15). Além do mais, como Robert Twycross afi r-
ma, a importância da dimensão espiritual dos seres humanos se deve à sua 
capacidade de integrar as dimensões física, social e psicológica das pes-
soas. (TWYCROSS, 2003, p. 57). E, neste sentido, pode-se afi rmar com 
Anna-Leila Willians que propiciar atenção a esta dimensão humana é, 
segundo diversos autores, “o maior indicador de boa assistência no fi nal da 
vida” (WILLIANS, 2006, p. 408), porque se situa no “centro da crise exist-
encial que é a doença terminal. Quando nossa abordagem dos cuidados de 
saúde ignoram o espiritual, nós seriamente limitamos nosso entendimento 
da, e nossa resposta para, a doença do paciente”. (KEARNEY; MOUNT, 
2000, p. 357, tradução nossa). Além disso, como afi rma Joseph F. O’Don-
nel, “Recordai que somos seres espirituais e nosso trabalho em cuidados 
paliativos é um trabalho profundamente espiritual, cheio de sentido e, por 
sua vez, uma grande oportunidade de trabalhar conosco mesmo na busca 
de nossa integridade e plenitude”. (O’DONNEL, apud BALFOUR, 2006, 
p. 50).

E esta dimensão, apesar de importantíssima, muitas vezes manifesta-se 
de forma sutil, exigindo do profi ssional de saúde uma perspicácia e capaci-
dade singular para percebê-la, sob o risco de perder o “tempo” do paciente 
e a possibilidade de ouvi-lo, propiciar-lhe interiorização e voz:

Desde que a situação é sempre única, com um sentido que é também 
necessariamente único, segue-se que a “possibilidade de fazer 
qualquer coisa com relação à situação” é também única, porque é 
transitória. Ela possui uma qualidade kairós, isso é, se não aprove-
itarmos a oportunidade de dinamizar o sentido intrínseco e como 
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que mergulhado na situação, o sentido passará e irá embora para 
sempre. [...]. Desde que tenhamos realizado a possibilidade ofereci-
da pela situação, desde que tenhamos dinamizado o sentido que a 
situação tem em si, nós teremos transformado aquela possibilidade 
em uma realidade e teremos agido assim de uma vez para sempre. 
(FRANKL, 2005, p. 32).

Porém, como identifi car esta dimensão na vida dos pacientes e de seus 
familiares? Trata-se de uma questão essencial para profi ssionais de saúde 
que em sua lide diária se proponham a uma escuta diferenciada em sua 
prestação de serviço. Isto porque as pessoas, em geral, em processos de 
percepção da terminalidade da vida, vão encontrar força, esperança, sen-
tido, signifi cado e paz em seus valores e concepções mais profundas. Assim, 

identifi car crenças e valores espirituais compõe uma etapa impor-
tante da anamnese dos pacientes/famílias em cuidados paliativos. 
Primeiro, porque é necessário que os profi ssionais de saúde este-
jam preparados para ouvir e compartilhar decisões no processo do 
cuidado. Segundo, para que eles possam atender às solicitações de 
cuidado espiritual e/ou religioso do paciente/família. (DEZORZI; 
RAYMUNDO; GOLDIM, 2016, p. 7).

Neste sentido, este artigo proporá alguns pontos a serem observados 
nas falas das pessoas que se encontram na condição de receptores dos cui-
dados de saúde, bem como em seus silêncios, seus corpos e ambientes hab-
itados (mesmo temporários), uma vez que é a partir deles que se manifesta 
a sua espiritualidade.

Assim sendo, num primeiro momento abordar-se-á o que é espiritual-
idade, com o intuito de se balizar o que se está querendo dizer no teor deste 
artigo quando se utiliza este conceito. Na sequência, apresentar-se-á o que 
são as necessidades espirituais, que são necessidades a serem percebidas 
em termos diagnósticos e que orientam o acompanhamento espiritual em 
seguida. Por fi m, o foco dirá respeito às manifestações ou formas de ex-
pressão com as quais a espiritualidade e suas necessidades se manifestam e 
que podem ser observadas, mesmo que os pacientes e seus familiares não 
se expressem explícita e conscientemente em linguagens e posturas mais 
propriamente identifi cadas com a espiritualidade.

2. Espiritualidade e necessidades espirituais
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Por espiritualidade, no âmbito deste artigo, entender-se-á uma di-
mensão humana entre outras40 que se relaciona com: a) as buscas de 
signifi cado e propósito profundos na vida; b) as buscas por conexão in-
trapessoal (consigo mesmo), interpessoal (com os outros e a natureza) e 
transpessoal (com o Transcendente, seja ele religioso ou não religioso). 
Neste aspecto, embora a espiritualidade possa se relacionar com o campo 
das tradições religiosas, está para além delas e não é delas dependente. (cf. 
DEZORZI; RAYMUNDO; GOLDIM, 2016, p. 6; TAYLOR, 2010, p. 
647; COMTE-SPONVILLE, 2007).

Como um de seus aspectos essenciais, a espiritualidade possui uma 
dimensão singular no espectro das dimensões humanas, no sentido de 
propiciar a integração destas diversas dimensões por meio da capacidade 
de gerar conexões e por trabalhar numa perspectiva de descoberta e de 
criação de signifi cados e sentidos profundos. Desta feita, ela não é oposta 
nem se encontra em contradição ou confl ito com as demais dimensões 
humanas, mas é possibilidade de integração, articulação e projeção destas 
mesmas dimensões, na medida em que lhes possibilita signifi cados profun-
dos.41 Neste sentido, a espiritualidade é uma grande possibilidade,42 “capaz 

40Pode-se pensar que na vida humana se apresentam diversas dimensões: a físico-biológica; a sociocultural; a familiar-fi -
nanceira; a psíquica; a existencial; e a espiritual (cf. SAPORETTI, 2009, p. 270-271). Procurando entender a complexidade da 
pessoa, Eric Cassell analisa de forma interessante também as diversas dimensões possíveis de se gerar sofrimento a um ser hu-
mano, acrescendo outras para além das mencionadas acima. (CASSELL, 2004, p.36-42). Cf. CITY; LABYAK in: FERRELL; 
COYLE, 2010, p. 26-27, que também afi rmará diversas dimensões: física / sintomática; funcional; interpessoal; de bem-estar; 
e transcendente. Em síntese, todas estas referências compreendem os seres humanos como habitados e portadores de múltiplas 
dimensões, sendo a espiritualidade e a transcendência uma delas.

41Apesar dessa concepção, muitos ainda pensam a espiritualidade de uma forma dualista, opondo corpo/espírito. Neste 
sentido, Pedro Casaldáliga e José Maria Vigil apontam para os riscos do conceito de espiritualidade como utilizado hodier-
namente em diversos setores da sociedade e, sobretudo, das tradições religiosas. Afi rmam estes autores: “‘Espiritualidade’, 
decididamente, é uma palavra infeliz. [...] poderá signifi car algo distante da vida real, inútil e talvez até odioso. [...] A palavra 
espiritualidade deriva de ‘espírito’. E, na mentalidade mais comum, espírito se opõe à matéria. Os ‘espíritos’ são seres imate-
riais, sem corpo, muito diferentes de nós. Nesse sentido, será espiritual o que não é material, o que não tem corpo. E se dirá 
que uma pessoa é ‘espiritual’ ou ‘muito espiritual’ se vive sem se preocupar com o material, nem sequer com seu próprio cor-
po, procurando viver unicamente de realidades espirituais. (VIGIL; CASALDÁLIGA,1993, p. 21). Por sua vez, Paulo Sérgio 
Carrara, também abordando diferentes usos e compreensões da espiritualidade (alguns interessantes, outros não), indica que 
ela “se torna uma força motriz de crescimento e cura, porque põe a pessoa em movimento para fora de si mesma. Caminho 
bem diferente daquele seguido por certas espiritualidades de massa da pós-modernidade, que querem apenas trazer consolo, 
conforto e segurança, tornando Deus (a transcendência) mero meio para atingir um fi m: a realização de desejos e necessida-
des egoístas e marcadamente narcísicas. Infelizmente, em nosso contexto, parece ser esse o traço coletivo mais marcante da 
espiritualidade que, em sua acepção mais saudável e autêntica, supõe encontro com uma realidade outra que descentraliza das 
projeções e exigências pessoais infantis. A saúde psíquica que a espiritualidade permite alcançar [...] é aquela que ajuda a pessoa 
a se encontrar consigo mesma, favorecendo outro olhar sobre seu passado, sua situação atual e sobre o mundo à sua volta. A 
espiritualidade postula sempre o encontro com a transcendência, no mais profundo do próprio eu, ou seja, na imanência, mo-
difi cando a relação da pessoa com o mundo e os outros”. (CARRARA, 2016, p. 80-81). Portanto, tem potencial “para iluminar 
a vida e sofrimento”. (CARRARA, 2016, p. 78). Estes riscos são reais e ocorrem na vida de muitas pessoas. Apontam, também, 
para um empobrecimento do conceito de espiritualidade a partir de uma visão dualista e pouco realista da vida, que não dá 
conta de propiciar uma experiência integral aos seres humanos de si mesmo e de suas vidas no seio da natureza e em sociedade.

42A respeito da espiritualidade ser uma “possibilidade” de crescimento, cf. o belíssimo texto de Nise H. Yamaguchi (2019, 
p. 30-36), que apresentará os momentos de adoecimento na vida das pessoas como oportunidades de revisão de vida e, aos 
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de ajudar o sujeito na reconstrução de seu equilíbrio psíquico-existencial. 
Mas ela só é saudável quando descentra a pessoa de si mesma, de seus 
confl itos interiores numa experiência de autotranscendência que desperta 
um novo olhar sobre a vida e o sofrimento”. (CARRARA, 2016, p. 82). O 
que implica assumir uma perspectiva de saudável autoesquecimento43 e a 
descoberta de uma missão, uma tarefa, um propósito a realizar na vida,44 

pois “A saúde psíquica não decorre [...] de um toque de varinha mágica, 
como são as orações supersticiosas, mas engaja a liberdade e a responsa-
bilidade da pessoa, que decide, à luz de uma espiritualidade, redirecionar 
sua vida”. (CARRARA, 2016, p. 81).

A respeito dos signifi cados e sentidos na vida de uma pessoa, é inter-
essante perceber que eles são sempre mutáveis durante o percurso exist-
encial, o que indica que também a espiritualidade é mutável e dinâmica. 
Assim, ela pode se manifestar na relação de alguém consigo mesmo, na 
relação com os outros, com o momento presente, com o universo e com o 
Sagrado,45 e pode variar nas diversas etapas e momentos da vida de uma 
pessoa. Por outro lado, a construção de sentido, embora mutável, é sempre 
singular, no sentido de que cada ser humano constrói seus sentidos e de-
senvolve sua espiritualidade de forma única e irrepetível, porque a constrói 
sempre em relação com um contexto dado e preciso46 e a partir de sua 
singularidade.

Além disso, há que se ter presente que os sentidos construídos durante 
o percurso vital de um ser humano podem ser de duas ordens: sentidos 
mais imediatos e sentidos globais, últimos ou totais, que ocorrem, geral-
mente, nos momentos de fi nalização de processos, envolvendo um olhar 
retrospectivo que abarca a totalidade de um processo ou da vida de uma 

profi ssionais de saúde, de vivenciarem grande oportunidade de aprendizado com seus pacientes neste grande esforço de recons-
trução e ressignifi cação da vida. Cf. também, outro belíssimo texto, que, apoiado em Friedrich Nietszche, aborda a questão da 
doença como propiciadora de diversas possibilidades. (BALTHASAR, 2019, p. 19-26).

43Em relação ao autoesquecimento, há que se estar atento, pois muitas manifestações da dor espiritual nos processos de 
adoecimento, sobretudo em pessoas muito religiosas, podem vir acompanhadas de posturas que a mascaram, como a fortaleza 
estoica diante da dor, o buscar ser exemplo para os fi éis de sua religião e família etc. Muitas vezes, este mascaramento indica 
justamente a difi culdade de lidar com a própria humanidade e sua condição de fi nitude, ou mesmo com a culpa e as próprias 
incongruências.

44Ou seja, dar um sentido para a vida para além de si mesmo, de sua doença e de seu eu, muitas vezes doente. Este é o 
signifi cado do transcender.

45Luis Alberto Saporetti utiliza uma sigla para indicar esta variabilidade de manifestações da espiritualidade: SOMUS (Si 
mesmo; Outros; Momento; Universo; Sagrado), para abordar estas diversas possibilidades de expressão da espiritualidade de 
alguém. Cf. vídeo em que ele expõe esta concepção: https://www.facebook.com/InstitutoPaliar/videos/1522913914417670/. 
Acesso em 21/01/2020.

46Como afi rmou Viktor Frankl, “O sentido, portanto, em virtude da sua relação com a situação, é também, por seu turno, 
irrepetível e único”. (FRANKL, 2003, p. 76).
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pessoa a partir de determinado ponto signifi cativo. É, sobretudo, este se-
gundo tipo de sentido que é demandado e emerge com tons de urgência 
(e, muitas vezes, tons dramáticos) nos processos de terminalidade e que 
dizem respeito mais diretamente à espiritualidade. E apesar de profundos 
e globais, “O sentido não signifi ca algo abstrato; ao contrário, é um sentido 
totalmente concreto, o sentido concreto de uma situação com a qual uma 
pessoa também concreta se vê confrontada”. (FRANKL, 2007, p. 101).

Como qualquer dimensão humana, a dimensão espiritual também 
apresenta perspectivas a serem observadas e cuidadas, que se costuma no-
mear de necessidades espirituais. Por este conceito se compreende todo 
tipo de necessidade que os pacientes vivenciam no que diz respeito à 
sua espiritualidade. José Carlos Bermejo (2009, p. 50-52) as sintetiza nas 
seguintes necessidades: de ser reconhecido como pessoa; de amor; de reler 
a própria vida; de perdão; de sentido; de estabelecer a vida em um mais 
além; de continuidade; de expressar sentimentos religiosos; de pôr ordem 
no que está inconcluso; de transcendência. Já Manuel Luís Vila Capelas 
(2008, p. 16), ao abordar a dor espiritual, menciona sua relação com o sig-
nifi cado e a fi nalidade da vida; integração e harmonia com os outros, com 
a Terra e com o universo; relação com Deus e com as próprias crenças; 
autoaceitação; aceitação dos outros e ser aceito pelos outros; perdoar e ser 
perdoado; reconciliação com o outro e a vida; lidar com o signifi cado da 
vida, da dor e do sofrimento; lidar com o signifi cado do próprio sistema de 
valores; lidar com a questão da continuidade da vida após a morte ou não 
e de como seria a existência após a morte. 

Por sua vez, Luis Alberto Saporetti (2009, p. 271-273), ao abordar o 
sofrimento espiritual, aponta também para necessidades espirituais, uma 
vez que o sofrimento aparece diante da não realização desta dimensão 
fundamental. Assim, a partir de seu texto se pode sugerir que são neces-
sidades espirituais: manter a inviolabilidade da essência do eu; necessi-
dade de sentido e identidade; de viver com prazer (e, talvez, realização e 
satisfação pessoal); lidar com rupturas de dogmas, crenças e verdades de 
tradições religiosas; estar em paz com Deus (ou com o Sagrado) e com 
familiares; reconciliação com tudo e todos: “o que se resume em cinco 
frases: ‘Perdoe-me!’; ‘Eu perdoo você!’; ‘Obrigado!’; ‘Eu  te amo!’; ‘Ade-
us!’”(SAPORETTI, 2009, p. 272). 

No fundo, nos momentos de crise – e a terminalidade é o mais impor-
tante, afetando fortemente o ser humano – “há necessidade de resgatar 
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conteúdos de sentidos originais, talvez sepultados no esquecimento, pelos 
quais ele de certo modo é ainda e sempre responsável” (LUKAS, 1989, p. 
172) e, com isto, possibilitar crescimento espiritual.47

Entretanto, diferentemente de outras necessidades humanas, como as 
físicas, as necessidades espirituais são de difícil detecção e identifi cação. 
Seja por envolver dimensões íntimas das pessoas que nem sempre quer-
em abordá-las com profi ssionais de saúde; seja porque na maior parte das 
vezes os pacientes possuem pouca clareza a seu respeito (devido a não ter 
um histórico de cuidado ou cultivo desta dimensão ou por nossa cultu-
ra também não valorizar nem nos oferecer muitas ferramentas para lidar 
com esta dimensão); seja porque os profi ssionais de saúde não se encon-
tram sufi cientemente treinados para esta percepção ou porque não pos-
suem desenvolvida esta dimensão em si próprios; seja, por fi m, porque 
sua sintomatologia não possui uma relação causal tão estreita entre a 
origem do sintoma e sua expressão, de modo que se torna difícil elen-
car elementos objetivos a serem observados e perscrutados. Diante disso, 
faz-se necessário pensar em formas que ajudem a descobrir, por trás das 
expressões humanas, a espiritualidade dos pacientes e familiares, ou seja, 
“uma não religiosa ‘linguagem do espírito’”. (STANWORTH, 2007, p. 1).

3. A linguagem do espírito:
identifi cando necessidades espirituais

A maneira com que o cuidado é dado pode alcançar os mais es-
condidos lugares e propiciar espaço para um novo desenvolvimento. 
(SAUNDERS, 2007, p. vi, tradução nossa).

O processo de identifi cação da “linguagem do espírito” é complexo 
e supõe, da parte do profi ssional de saúde, grande sensibilidade. Como 
afi rma Nise Yamaguchi, “cabe apurar a sua visão para identifi car esse 
fenômeno de repaginação do próprio ser e da própria vida e tentar colab-
orar” (YAMAGUCHI, 2019, p. 31), para “perceber as suas necessidades e 
apelos ou ‘gritos’ mais profundos, compreender o seu modo de estar e de 
sentir e, sobretudo, saber permanecer ali ao lado, ainda que a muito custo 
e, por vezes, sem saber o que fazer”. (MENDES, 2011, p. 56).

Num processo de escuta atenta e ativa, os profi ssionais de saúde devem 

47“A morte é a última crise a ser enfrentada e a última oportunidade para o crescimento espiritual, sendo seu grande 
desafi o manter íntegra a identidade da pessoa diante da desintegração total”. (SAPORETTI, 2009, p. 272).
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lançar mão da capacidade de escutar a linguagem verbal e não verbal, as-
sim como do desenvolvimento de uma capacidade empática.48 Além disso, 
segundo Rachel Stanworth afi rma, para

Escutar as necessidades espirituais dos pacientes é vital apreciar a 
função poética da linguagem (que aqui inclui todos os modos de 
comunicação, inclusive a linguagem corporal). Isto se dá porque a 
linguagem é muitas vezes mais verdadeira quando entra na “fi cção”, 
mostrando-nos verdades que não podem ser expressas literalmente 
ou confi rmada empiricamente. (STANWORTH, 2007, p. 11, 
tradução nossa).

Paulo Augusto de Souza Nogueira procurando pensar a relação en-
tre religião e linguagem, apresenta algumas refl exões interessantes – que 
aqui passamos a reproduzir e nos apropriar para a discussão dos cuidados 
paliativos – que integram o fenômeno da linguagem e que nos são úteis 
para pensar o fenômeno da espiritualidade, que também se manifesta na 
linguagem.

Segundo este autor e pesquisador, a expressão religiosa não existe fora 
da linguagem. O mesmo podemos afi rmar em relação à espiritualidade: 
não existe fora da linguagem. Mas o que é a linguagem? Baseado no pen-
sador russo de semiótica da cultura, Iuri Lotman, Paulo Nogueira afi rma 
que a cultura é “um sistema híbrido de linguagem. [...] Lotman entende a 
cultura como a sobreposição e articulação de diferentes códigos em tensão: 
o fonético, o semântico, o rítmico, o gestual, o imagético, entre outros. Ess-
es diferentes tipos de códigos em tensão favorecem a criação de novos tex-
tos, textos da cultura em constante transformação”. (NOGUEIRA, 2016, 
p. 245). No caso da espiritualidade, sua linguagem também se move entre 
estes diversos códigos, o que gera um repertório incomensurável e passível 
de inúmeras articulações, hibridismos e ressignifi cações.

Exemplifi cando a interação complexa entre diversos códigos com que 
as culturas se expressam e por onde as pessoas transitam, reproduzo tex-
to de Paulo Nogueira em que ele apresenta interações presentes na lin-
guagem religiosa:

Esse conceito híbrido de linguagem nos permite estudar os textos re-

48A questão da empatia não será trabalhada neste artigo em função do espaço, porém é uma perspectiva central, quando 
adequadamente realizada, para o acesso às questões espirituais dos pacientes.
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ligiosos em sua natureza complexa. Retomando os exemplos dados 
acima da missa católica e da sessão de umbanda, em ambas há uma 
sobreposição e interação de códigos semióticos em tensão, criando 
textualidades híbridas e da maior complexidade. Numa única missa 
ou sessão temos a palavra falada, cantada, os sons de instrumen-
tos, os gestos, as imagens, a arquitetura, as sequências temporais de 
ações e falas. E o sujeito religioso, com todas as variações de seus 
códigos específi cos, interage e cria novas textualidades. É por isso 
que a mesma liturgia é nova a cada performance. (NOGUEIRA, 
2016, p. 245-246).

 Além disso, a linguagem também se assenta em três grandes siste-
mas, que são “as pedras angulares da constituição da linguagem e da cul-
tura” (NOGUEIRA, 2016, p. 247): o gesto, a imagem e a narrativa. E estes 
sistemas, muitas vezes, atuam de forma articulada e híbrida. Neste sentido, 
para dar conta de “ler”, “ver” ou “escutar” a espiritualidade dos pacientes, 
é também importante estar atento a toda esta articulação entre diversos 
códigos linguísticos pelos quais eles se movem e se constituem, sabendo 
que estes sistemas linguísticos podem apontar para a espiritualidade dos 
pacientes, mas também, para sua psique ou questões sociais, dentre outras.

3.1. O gesto

Segundo Merlin Donald, “o gesto aprendido mimeticamente é a forma 
de linguagem primordial” (DONALD, apud NOGUEIRA, 2016, p. 247), 
embora não seja mera repetição, mimesis, da realidade, mas um complexo 
sistema de representação signifi cativa e criativa. Os gestos estão presentes 
em diversas linguagens do cotidiano (como as brincadeiras, gestos agres-
sivos e acolhedores, as danças etc.) e também nas expressões religiosas: 
saudações, invocações, posturas reverenciais, incorporações etc. De igual 
maneira nas artes dramáticas, como a dança, o teatro e o cinema. O que 
seria destas artes sem seu arcabouço e repertório gestual? 

Por gestos podemos entender “movimentos do corpo que expressam 
uma intenção” (FLUSSER, 2014, p. 1, tradução nossa) ou estes mesmos 
movimentos associados a alguma “ferramenta conectada ao corpo para 
o qual não há uma explanação satisfatória. [...] Para entendê-lo se deve 
conhecer seu ‘signifi cado’”. (FLUSSER, 2014, p. 2, tradução nossa). Neste 
sentido, segundo Flusser, os gestos estão associados e se relacionam com 
um “movimento simbólico” (2014, p. 3), nascidos da liberdade humana, 
“distintos dos movimentos condicionados” (FLUSSER, 2014, p. 19) e com 
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signifi cado, sentido.

Assim, os gestos não são aleatórios, devem ser apropriados e se inserem 
em sequências adequadas. Daí sua presença nos ritos e sua manifestação 
numa sequência narrativa, podendo ser pensados como uma linguagem 
que põe em prática as narrativas míticas, pois são uma operacionalização 
dos mitos, são os mitos em ação, assim como “O rito é um símbolo em 
ação” (CROATTO, 2001, p. 329), um “feixe de símbolos organizados para 
‘dizer’ alguma coisa”. (CROATTO, 2001, p. 330). Propicia organizações: 
dos atores, do lugar, dos objetos e utensílios que são utilizados; igualmente, 
como parte da organização que promove, exige preparação e precisão 
para ser bem-sucedido, não podendo ser realizado de qualquer jeito e em 
qualquer condição interior. Propicia conexão com o espaço e o tempo, 
ressignifi cando-os e visando uma efi cácia. 

É através dos gestos e sua profunda relação com as narrativas míti-
cas, sobretudo, que a corporeidade se faz presente, tanto na linguagem 
cotidiana, quanto na linguagem artística e na espiritualidade. “O que é 
um mito? Uma história que brota da história do processo corporal para 
orientar a vida e indicar valores” (KELEMAN, 2001, p. 27). Surge da ex-
periência pessoal e coletiva narrada, que organiza a experiência corporal 
e a vida, a identidade e o deparar-se com o desconhecido. Isto porque, 
“Como seres humanos, dramatizamos nossas experiências interiores como 
imagens somáticas. Damos permanência às nossas experiências quando as 
corporifi camos”. (KELEMAN, 2001, p. 29).

Nesta perspectiva, os gestos apontarão ou poderão nos dar acesso à 
espiritualidade dos pacientes quando indicam um sentido profundo, que 
resvala e toca sua interioridade, mas que caminha para além do sujeito que 
o produz, simbolizando um vivido – ou desejado – expresso em linguagem 
corporal. Este corpo se expressando traduz e expõe uma espiritualidade 
quando não é um gesto aleatório, mas fruto de uma estrutura narrati-
va que diz metaforicamente: posturas que apontam para um movimento 
de superação, de deslocamento de uma concepção para outra; mãos que 
apontam processos do menos para o mais, de passagem de uma forma de 
ser a outra no tempo, de amadurecimento; gestos que indicam a árdua 
luta, que sugerem a superação dos sofrimentos e que esperam crescimen-
to e olhares inusitados e inesperados sobre a realidade e os processos de 
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adoecimento.

3.2. A imagem

A imagem é o segundo grande sistema da linguagem, sendo que “os 
sistemas semióticos visuais se constituem nos mais importantes e determi-
nantes na cultura. Imagens não são representações cruas do real, elas con-
stroem por meio de códigos visuais específi cos (planos, gradações de luz, 
perspectiva, posições, cores, simetria, volume etc.) representações culturais 
do real (ROSE, 2007, 35-58)”. (NOGUEIRA, 2016, p. 248).

No âmbito das imagens podemos incluir as metáforas, que dão aos 
textos e falas um aspecto imagético. Assim como as metáforas são imagens, 
as imagens também possuem um papel metafórico, que é a “imagem em 
ação nos sistemas linguísticos” (NOGUEIRA, 2016, p. 249), pois a metá-
fora, possuindo como característica a ambiguidade, fala de algo aludindo 
a outras coisas; diz uma coisa por meio de outra. Provoca um “choque 
de interpretações literais” (DE MORI, 2012, p. 210), que propicia e pro-
duz novos sentidos e signifi cados, pois “O processo metafórico promove 
uma ‘torção’ na linguagem que a faz ultrapassar-se e gerar uma ‘inovação 
semântica’ ou um ‘aumento icônico’ do sentido, abrindo novas formas de 
ser-ao-mundo e ‘novos possíveis’, que são suscetíveis de ‘balançar a com-
preensão de si’”. (DE MORI, 2012, p. 211).

Ao propiciar este mecanismo inovador, as metáforas possuem um 
grande potencial criativo e de construção do mundo: “são poéticas, con-
strutoras de mundos por meio de imagens transpostas”. (NOGUEIRA, 
2016, p. 249). Além disso, juntamente com os símbolos, as metáforas “me-
diam nosso entendimento de nós mesmos e de nosso lugar no mundo e le-
gitimamente nos referenciam além do mundo dos ‘fatos’ tangíveis para de-
scortinar dimensões da vida que não podem de outra maneira ser ‘ditas’”. 
(STANWORTH, 2007, p. 7). Para isto, requer-se imaginação de quem as 
produz e de quem as ouve.

Entretanto, em termos linguísticos as metáforas não se encontram 
sozinhas, pois demandam recursos narrativos e simbólicos. Estes são 
necessários, uma vez que

A essência do símbolo consiste em apresentar uma situação que não 
é totalmente compreensível em si e só aponta intuitivamente para 
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seu possível signifi cado. A criação de um símbolo não é um processo 
racional, pois este não poderia gerar uma imagem que apresentasse 
um conteúdo, no fundo, incompreensível. A compreensão do sím-
bolo exige uma certa intuição que capta, aproximadamente, o senti-
do desse símbolo criado e o incorpora na consciência. (JUNG, 2011, 
p. 118).  

O símbolo, porém, não é apenas algo “externo e agregado” a uma ex-
periência. Antes, ele é parte e possibilitador da experiência, sendo uma ne-
cessidade intrínseca ao sujeito dele se dispor. Pois “mais que representação, 
no símbolo, se trata de alusão, de evocação”. (CABEZAS, 1993, p. 90).

Na perspectiva da espiritualidade, as metáforas e os símbolos podem 
se fazer presentes de diversas formas. Stanworth (2007) mencionará metá-
foras e simbologias de temporalidade, como “distância temporal”, “tem-
po como um amigo familiar para circunstâncias não familiares”, “tempos 
bons e tempos ruins”; também apresentará metáforas envolvendo uma 
noção de caminho; metáforas de “deixar ir”, desapego, de superação de 
obstáculos; metáforas maternas (mãe protetora, acolhedora, como os rit-
mos da natureza); metáforas relacionadas à presença de estranhos (o si 
mesmo como estranho, o estranho que traz novidade, novos olhares). 

Além disso, a espiritualidade se manifesta, também, na corporeidade 
dos pacientes e familiares quanto nos ambientes por eles frequentados e 
vividos. Suas marcas, sua forma de organização, a estética presente, repre-
sentam ou indicam sua interioridade também presente, explicitada e pro-
jetada para fora de si e ao seu redor, no ambiente vivido.

3.3. A narrativa

Também a narrativa não é um elemento acessório na linguagem e 
na comunicação, pois nela “temos uma estrutura cognitiva fundamental 
que organiza ações eventualmente dispersas em um conjunto coeso de 
tempo, espaço, agentes e causalidade (TURNER, 1996; BOYD, 2009)”. 
(NOGUEIRA, 2016, p. 250).

Neste sentido, as narrativas são uma das formas essenciais para a con-
strução de signifi cados dos pacientes. E a forma por excelência da narrati-
va é o mito, que opera sempre por analogia e carrega em si um “excedente 
de signifi cação” (Paul Ricoeur), além de acessar modelos primitivos do 
inconsciente humano, segundo Carl Gustav Jung. Neste sentido, muitas 
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vezes é difícil a interpretação das narrativas dos pacientes / famílias dev-
ido justamente a este excesso de signifi cação que normalmente nelas se 
encontra. Por outro lado, isto é interessante para que se perceba que não é 
possível interpretações unívocas das narrativas das pessoas e que elas estão 
abertas a múltiplas interpretações, o que abre possibilidades para novos 
olhares e percepções diante do narrado.

Existem três grandes aspectos para as narrativas (STANWORTH, 
2007). Seu contexto: elas abordam e se utilizam de termos diretamente 
relacionados ao contexto de quem narra. Mesmo que se utilize de elemen-
tos fantásticos, estes são construídos a partir do repertório que o contexto, 
a história e o cotidiano fornecem ao narrador; sua forma literária: pode-se 
utilizar de diversos gêneros literários, dentre eles, o humor; e sua forma 
simbólica.

Também nas narrativas são importantes os verbos utilizados, assim 
como seus tempos: geralmente, verbos no passado indicam algo impor-
tante vivido e que deixou saudade; no presente, manifestam os desejos e 
esforços atuais; no futuro, apontam para esperança ou medo do que virá; 
verbos e expressões condicionais, indicam certa insegurança em relação a 
algo ainda não possuído totalmente; tempos passado e presente conjunta-
mente, podem indicar que se está atualizando o vivido anteriormente etc. 
(cf. ECHEZÁRRAGA, 2011, p. 80-83).49

3.4. A linguagem silenciosa

Por fi m, embora não se confi gure como um sistema de linguagem, mas 
mais como uma dimensão presente nos diversos sistemas de linguagem 
apresentados acima, a linguagem silenciosa é fonte importante para a de-
tecção da espiritualidade dos pacientes/família. 

Como Stanworth afi rma “A coisa mais importante que eu levo para 
as entrevistas não são minhas questões, mas meu silêncio”. O espaço 
que o silêncio propicia é preenchido com as buscas individuais por 
sentido e realização a um nível que desafi a nossa vida assim como 
nossa prática, por isto não é o que nós sabemos mas o que nós somos 
com nossos pacientes que faz toda a diferença para o seu cuidado. 

49Neste texto mencionado, o autor estuda a utilização dos tempos verbais na primeira redação do poema de João da Cruz, 
que fi cou conhecido como Cântico Espiritual. Portanto, está abordando um poema que diz respeito a um tipo de experiência 
mística. Esta leitura pode inspirar a que fi quemos atentos aos tempos verbais das pessoas com que trabalhamos, de modo a 
perceber indicativos de seus estados de espírito e de sua espiritualidade.
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(SAUNDERS, 2007, p. vii).

Segundo J. Vernon Jensen (1973, p. 249-257), a linguagem silenciosa 
possui diversas funções que lhe indicam sua importância. Uma delas é a 
função de articulação e conexão: “Não é por meio do discurso ou dos atos 
mas através do silêncio que os mais profundos laços são consolidados. Um 
dos mais certos frutos desta comunhão do silêncio é que ela convida à mais 
profunda e íntima partilha confi dencial”. (OLIVER; BARBARA, apud
JENSEN, 1973, p. 250).

O silêncio também pode propiciar conexão com pessoas distantes e 
com momentos do passado, tanto histórico como da vida pessoal e famil-
iar, assim como é considerado um dos meios mais excelentes de conexão 
com o Sagrado.

Por outro lado, o silêncio pode também comunicar indiferença e gerar 
rupturas com as pessoas ou ser fruto destas rupturas. Pode comunicar des-
confi ança, frieza, ódio. Pode favorecer a distorção da realidade, quando se 
silencia sobre acontecimentos que não se quer ver esclarecidos. 

Da mesma forma, em sua ambiguidade, o silêncio pode possuir uma 
função reveladora, na medida em que favorece que algo ou alguém seja 
conhecido. Pode revelar que a pessoa silenciosa não sabe de algo ou pode 
revelar o íntimo de alguém. Revela o verdadeiro eu interior de uma pessoa: 
“todos necessitam de certa dose de silêncio e solidão, para permitir-lhes 
ouvir, ao menos ocasionalmente, a voz interior profunda do seu verdadeiro 
“eu””. (MERTON, 2002, p. 153). 

Mas pode haver um silêncio mórbido, pesado, que não comunica a paz 
interior nem propicia um contato profundo consigo mesmo nem com as 
demais pessoas e signifi ca um encarceramento em si mesmo.

O silêncio também pode desenvolver uma função de julgamento e 
avaliação para responder a demandas ou se tornar resposta positiva ou 
negativa. Segundo um ditado popular, “Quem cala consente”, o calar-se é 
uma resposta. Por sua vez, há o silêncio diante de grandes injustiças, que 
acaba por revelar as posições que a pessoa tem e os lados que ela assume 
em algum confl ito. Também pode indicar discordância em relação a algu-
ma afi rmação.
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O silêncio também possui uma função estimulante, indicando, quando 
no meio de uma frase, ponderação, consideração, refl exão. Este silenciar-se 
envolve o ouvinte no discurso e torna-o parte da refl exão e dá um tom de 
intensidade às palavras posteriores. Além disso, certos silêncios propiciam 
a cada um ser ele mesmo, sem interferências ou imposições.

Por fi m, historicamente o silêncio é associado ao senso de mistério, 
respeito, sagrado. Nos funerais se faz silêncio; dentro de templos religiosos. 
Diante de algo fascinante e terrível, diante de algo admirável, surpreen-
dente, faz-se silêncio... cala-se... Diante da dor do outro e de sua fi nitude, 
o silenciar-se é uma exigência. Difícil, muitas vezes, pois angustiante. Mas 
o que é o humanizar senão suportar a angústia junto com o outro? E nesta 
condição, testemunhar e experimentar a comunhão da condição humana 
em sua beleza, abertura e signifi cado.

4. Conclusão

A espiritualidade é um caminho fantástico. Difícil de ser percorrido, 
pois exige contato consigo, com sua fi nitude e com as próprias dores, para 
dar conta da fi nitude e da dor do outro. Por outro lado, abre possibilidades 
inusitadas e ricas. Somente a partir do próprio caminhar neste terreno 
se consegue acessar as manifestações da espiritualidade do outro, pois a 
vivência pessoal é o primeiro passo para dar conta deste caminho e lidar 
com suas incertezas, mas também com suas novidades em cada curva. 

Entretanto, de outra parte, urge-se que se produza mais pesquisas e re-
fl exões neste terreno, para que os envolvidos na lida dos cuidados de saúde 
possam ter categorias de análise e formação sufi ciente para agir profi s-
sionalmente neste terreno e, desta forma, paliar a dor dos outros e exercer 
o verdadeiro papel de cuidador.
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1. Introdução

Assistimos, em escala mundial, um conjunto de registros acerca dos 
benefícios da educação emocional voltados para o desenvolvimento de 
condutas pró-sociais que envolvem solidariedade e cooperação. As inves-
tigações científi cas já confi rmam a evidência de que as competências soci-
oemocionais podem ser desenvolvidas em diferentes espaços educativos e 
pressupõe a integração entre cognição e emoção.

Este artigo está centrado na ideia de que a Educação Emocional, pau-
tada na vivência, confi gura-se como um caminho para a harmonização 
interior do indivíduo ao utilizar exercícios de natureza psicofísica e tran-
scendente. O objetivo é o de identifi car o signifi cado da prática da edu-
cação emocional e seus impactos no cotidiano, na percepção de crianças 
e adolescentes que cursam a disciplina Educação Emocional no ensino 
fundamental na cidade de Queimadas-PB. 

2. A relevância do campo da educação emocional

Lidamos com um custo muito alto deixado pela modernidade: a lógica 
dicotômica e limitante da razão ordenadora contra a emoção tida como 
caótica, supostamente detentora de uma irracionalidade destrutiva. O re-
sultado disso é a produção de uma sociedade analfabeta emocionalmente, 
que passou a conviver diariamente com estados de apatia, depressão, an-
siedade e hostilidades, produtos culturais de uma economia simbólica pau-

50Doutora em Educação. Professora Titular do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba. Integra o 
Programa de Pós-Graduação em Ciências das Religiões, atuando na linha Espiritualidade e Saúde. Coordena o Núcleo de 
Educação Emocional do CE/UFPB.
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tada em processos antivida.
De forma irrefl etida, aceitamos a condição de que as emoções trazem 

vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, construímos uma identidade coletiva 
de indivíduos que buscam felicidade e prazer no automatismo consumista, 
alimentando ignorâncias sobre o universo emocional. Vivendo em uma 
sociedade onde todos têm pressa, onde se preza por processos fast, não 
temos mais olhos para ver o outro, não temos tempo para pensar no nosso 
bem-estar e na nossa saúde.

Além disso, a indústria cultural faz parte da produção de adoecimento 
dos indivíduos. Ela cria um conjunto de estímulos que produzem tensão 
emocional (notícias, doenças, confl itos familiares, problemas no trabalho) 
que causam irritabilidade, ansiedade, depressão, problemas de relacion-
amento, podendo gerar inclusive patologias. O alto índice de venda de 
antidepressivos é um indicador de que a sociedade sofre de problemas 
emocionais enquanto um fenômeno social. 

Por outro lado, a presença invisível das emoções nas várias áreas de 
conhecimento é fato. São como “presenças não identifi cadas à mesa de 
conferências cultural. Todos sentem a sua presença, mas ninguém fala 
com eles. Ninguém se lhes dirige diretamente” (DAMÁSIO, 2017, p. 31). 
Assim, desenvolvemos conhecimentos científi cos a despeito da emoção, 
sem dar luz a este componente subjetivo que sustenta e dá vida aos com-
portamentos humanos. 

Esta questão também afeta o âmbito das ciências das religiões. Ain-
da há de se aprofundar esta temática. A questão do universo emocional 
precisa ganhar força como objeto de estudo. Pelo seu enraizamento em 
todos os tipos de manifestações religiosas, é preciso avançar em entendi-
mentos para examinar as emoções que alimentam e produzem condutas e 
expressões no campo do espiritual e do religioso. Esta é, na verdade, uma 
questão antiga que ainda não ganhou visibilidade na área.

Para exemplifi car a presença signifi cativa do universo emocional no 
campo das ciências das religiões – mesmo que não nos dirijamos direta-
mente para ele – destacamos neste momento a emoção do medo. 

Enquanto uma emoção primária, o medo provoca efeitos no organ-
ismo que o tornam apto a uma reação de defesa diante de um perigo 
iminente, “confi gurando-se como uma resposta de defesa do sistema ner-
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voso autônomo a situações ameaçantes, quer sejam físicas ou psicológicas” 
(POSSEBON e POSSEBON, 2019). Entretanto, como emoção derivada, 
produzida socialmente, o medo tornou-se um instrumento ideológico de 
dominação. Coube à Igreja Católica um papel importante neste processo, 
tendo apresentado o demônio e o pecado como as novas fontes originári-
as do medo existencial, em substituição às forças naturais (DELUMEAU, 
2007). 

A partir desse momento, foi inaugurado um processo de internalização 
ideológica do medo que, ao se consolidar no imaginário do indivíduo, im-
pôs um mecanismo de contenção ou neutralização de possíveis embates. 
Nesses termos, o indivíduo, para não se tornar um agente do mau – que 
no fundo é o medo de si mesmo -, passou a adotar uma postura vigilante 
de si mesmo. Além de rejeitar tudo o que pode ser associado ao “agente 
do pecado” em si, esta rejeição foi estendida historicamente a grupos soci-
ais específi cos como turcos, judeus, heréticos e mulheres. A raiz do medo 
derivado está associada, portanto, ao medo do que é diferente, do que “têm 
costumes, comportamentos, práticas culturais que diferem das nossas, não 
se vestem como nós, não comem como nós, têm religião, cerimônias e ritos 
cujo signifi cado nos escapa”, como diz Delumeau (2007, p. 46). 

O medo derivado está na raiz da intolerância religiosa e ele precisa ser 
compreendido em sua complexidade, não apenas para que se verifi que as 
relações existentes no fenômeno, mas, sobretudo, para que se busquem 
respostas para superar este estado. O enfrentamento da intolerância im-
põe, portanto, uma clareza conceitual e metodológica dos elementos do 
universo emocional presentes naquelas ações.

É neste contexto que o campo da Educação Emocional surge relevante. 
Atenta para o desenvolvimento integral dos indivíduos, ela parte da ideia 
de que a educação é um processo que se realiza na relação interpessoal 
e, por esta razão, está impregnada de fenômenos emocionais, já que é da 
natureza das relações estar impregnada de signifi cados, valores e crenças 
que são construções sociais e emocionais.

3. O amor como fundamento do social

Partimos da ideia de que a Educação Emocional é uma prática 
afi rmativa de afeto e cuidado e uma via de acesso para a espiritualidade. 
Compreendemos por afetividade um estado de afi nidade profunda entre 
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pessoas, capaz de produzir sentimentos de amor, amizade, altruísmo, ma-
ternidade, paternidade e companheirismo (TORO, 2009).  São os senti-
mentos nutridos pela afetividade que permitem a nossa identifi cação com 
as outras pessoas: assim somos capazes de amar, de compreender e de 
proteger. Cuidamos do que amamos, do que consideramos precioso.

A contribuição de Humberto Maturana é muito importante neste 
sentido: para ele, a emoção integra um domínio de ações nos quais nos 
movemos. As emoções permeiam, infl uenciam e interferem nas relações 
humanas, pois são dinâmicas e fl uidas (MATURANA, 2002). Assim, as 
diferentes emoções especifi cam diferentes domínios de ações. Uma socie-
dade que se funda em emoções diferentes do amor, como por exemplo, 
na raiva, certamente terá um potencial muito grande para desenvolver 
atitudes violentas. 

O amor é a emoção fundadora do social, é o que possibilita o processo 
de hominização, porque coloca o outro “legítimo outro na convivência 
social” na medida em que possibilita a linguagem, a comunicação e as 
relações entre os seres vivos. O amor é a emoção que produz práticas 
solidárias:

O amor é a emoção que constitui as ações de aceitar o outro como 
um legítimo outro na convivência. Portanto, amar é abrir um espaço de 
interações recorrentes com o outro, no qual sua presença é legítima, sem 
exigências.

O amor não é um fenômeno biológico eventual nem especial, é 
um fenômeno biológico cotidiano. Mais do que isto, o amor é um 
fenômeno biológico tão básico e cotidiano no humano, que frequen-
temente o negamos culturalmente criando limites na legitimidade 
da convivência, em função de outras emoções (...) Assim, por exem-
plo, toda a dinâmica de criar consciência de guerra, como ocorre 
quando há uma luta com outro, consiste na negação do amor que 
dá lugar à indiferença, e, logo, no cultivo da rejeição e do ódio que 
negam o outro e permitem sua destruição ou levam a ela. Se não se 
faz isto, a biologia do amor desfaz o inimigo. Este foi um problema 
que surgiu durante a Primeira Guerra Mundial com as trincheiras. 
Os alemães conversavam com os ingleses ou com os franceses, e 
acabava-se a guerra. Era preciso proibir o encontro dos inimigos 
fora da luta. É por isto que o torturador tem que insultar e denegrir 
o torturado.” (MATURANA, 2002, p. 67-68).
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A emoção do amor remete para a imagem do homem relacional e, 
portanto, uma vinculação solidária com o outro. Amor é prática, vivência, 
é um exercício permanente de cuidar, pessoal e social e politicamente.

Maturana (1998) traz à tona um importante elemento para abordar 
a questão das emoções: a linguagem. Para ele, é no entrelaçamento, por 
meio da linguagem, que nos desenvolvemos como seres humanos. Imer-
sas no emocionar e no linguajar – como “um operar em um espaço de 
coordenações condutais consensuais” cujo entrelaçamento é “simples re-
sultado da convivência com os outros em um curso contingente com tal 
convivência” – as crianças vão naturalmente aprendendo a se comportar, 
a se emocionar. 

As pessoas vivem num espaço condutal em que suas ações vão se trans-
formando e se coordenando em diferentes domínios. Isto envolve difer-
entes disposições corporais e, portanto, emocionais. Os seres humanos, 
em suas “ações de conhecer”, vão se desenvolvendo no entrelaçamento do 
linguajar e do emocionar. E, neste processo, o amor surge como a emoção 
fundante: sob a égide do amor nos humanizamos.

4. Vivência emocional e a integralidade do ser

A compreensão de que o social também se organiza emocionalmente 
e que suas disputas envolvem disposições individuais pautadas na lógica 
antivida, impõe ao campo da educação emocional uma tarefa libertadora, 
comprometida com uma ação pautada pela ética do cuidado. 

A organização das práticas de Educação Emocional, tal como é propos-
ta por Possebon e Possebon (2020) está assentada em três pressupostos: o 
primeiro é o de que a Educação Emocional, tal como a compreendemos, 
é vivencial, integral e inespecífi ca.

O aspecto vivencial diz respeito à intensidade da experiência com a 
vida. Ele é a base para o desenvolvimento de um novo ser humano capaz 
de vincular-se e manter relações de amor por si, pelo outro e pela natureza, 
com o desenvolvimento da inteligência afetiva, tal como é proposta por 
Rolando Toro (2014). Novas aprendizagens de vinculação amorosa e in-
tensa conexão com a vida estão intimamente relacionadas com a experiên-
cia profunda, plena de signifi cado. 
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O poder reorganizador da vivência se deve à qualidade única de sur-
gir como a primeira expressão afetiva de nosso organismo, com sensações 
corporais fortes. As vivências constituem a expressão originária do mais 
íntimo de nós mesmos, anterior a toda elaboração simbólica ou racional. 
A Educação Emocional, para adquirir um potencial transformador, pre-
cisa se realizar através da vivência, sem a qual fi cará limitada à cognição. 

O ser humano é uma completude, uma totalidade cujas partes se in-
tegram e estão implicadas, daí a impossibilidade de isolar um aspecto e 
trabalhar nele separadamente. Neste sentido, não basta “saber” sobre 
gratidão ou sobre altruísmo; é preciso vivenciar para abrir o portal do 
“sentir” para construir práticas de Educação Emocional transformadoras.

É justamente o caráter vivencial que remete para o pressuposto da in-
tegralidade. Ao vivenciar o aqui e o agora pleno de signifi cados afetivos, o 
indivíduo é tocado em suas diferentes dimensões física, vital, mental, emo-
cional, espiritual. O ser humano é uma inteireza e qualquer dimensão sua 
necessariamente afeta as demais, pois estão implicadas e infl uenciando-se 
mutuamente.

Partimos da compreensão de que o Ser é um todo integrado que, ao se 
deparar comum processo vivencial, se reorganiza autopoieticamente para 
dar respostas mais favoráveis ao seu sistema, isto é, para dar respostas que 
alimentem mais a sua própria existência. Este Ser é constituído das seguin-

tes dimensões:
Fonte: POSSEBON (2017, p. 18).

Por conseguinte, ao trabalhar de forma educativa a dimensão emo-
cional, também estarão sendo mobilizadas outras dimensões do Ser. Por 

Dimensão Envoltório
Anímica psykhé, anima, alma
Emocional thymós, animus, ânimo
Intelectual ou mental noûs, intelligentia, inteligência
Pneumática ou vital pneûma, spiritus, sopro
Somática ou corporal sôma, corpus, corpo
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exemplo, se em uma vivência de Educação Emocional o tema é o da 
hostilidade, o indivíduo terá a oportunidade de conhecer a emoção em 
seus aspectos neurofi siológicos, comportamentais e psicológicos, além de 
vivenciar práticas que, além de colaborar na reestruturação signifi cativa 
do tema, colabora para o desenvolvimento de atitudes mais afetivas e de 
práticas de cuidado.

A Educação Emocional é considerada inespecífi ca pelo fato de que não 
se pode identifi car com precisão seus impactos no indivíduo. A verdadeira 
medida é a vida, é a atitude afetiva voltada para o bem viver. Por exemplo, 
uma criança que participa de um trabalho educativo sobre a emoção da 
raiva, mesmo que todo o planejamento esteja voltado apenas para as es-
pecifi cidades daquela emoção, a realização da atividade ocorrerá interna-
mente na criança como uma onda que vai se expandindo, invadindo todo 
o Ser, toda a sua inteireza, alcançando dimensões não planejadas. 

Cabe esclarecer que a proposta aqui exposta de Educação Emocional 
como uma perspectiva de educação vivencial organizada para o bem viver 
mobiliza, para alcançar este fi m, um conjunto de capacidades afetivas: 
escutar, elogiar, qualifi car, cuidar. Este é o pressuposto sob o qual se ergue 
este trabalho: o ser humano traz em si uma grandeza interior, um lugar 
onde podemos nos mover no amor em direção ao outro. Em termos de 
síntese, podemos afi rmar que a Educação Emocional é um processo de 
formação humana que envolve as dimensões física, vital, mental, emocion-
al e espiritual do indivíduo, a partir da mobilização de diferentes emoções, 
tendo em vista a construção do bem viver – uma vida social assentada na 
solidariedade, na reciprocidade, na responsabilidade e na integralidade.

5. A vivência emocional como via de acesso à espiritualidade

A Vivência Emocional é uma abordagem do campo da educação emo-
cional. Ela tem como pressuposto o fato de que as mudanças comporta-
mentais se dão mediante um processo complexo e sinérgico entre com-
ponentes viscerais (neurofi siológicos), vivenciais (emocionais) e cognitivos 
(mentais).

Nas palavras de Possebon (2018, p.12), a vivência emocional

parte do entendimento de que somente aprendendo o mundo dos 
afetos é que os processos vitais e de vínculos podem ser reabilitados 



ORGANIZADORES: CAROLINA TELES LEMOS E JOSÉ REINALDO F. MARTINS FILHO

139

existencialmente. Sem a mobilização dos três componentes (visceral, 
vivencial e cognitivo), o aprendizado afetivo pode fi car debilitado, 
incompleto ou mesmo não ocorrer (...) A inclusão das PICs nos tra-
balhos de educação emocional a partir da VE signifi ca o reconhe-
cimento de uma matriz fi losófi ca sobre a concepção do ser, sobre a 
sua integralidade, sobre a forma como ele se organiza e colabora 
com as aprendizagens afetivas e emocionais. Assim, a proposta da 
VE é organizada contemplando exercícios próprios das Práticas In-
tegrativas e Complementares (exemplo: yoga, meditação, biodanza, 
aromaterapia, cromoterapia). 

A estrutura metodológica da vivência emocional contempla múltiplos 
elementos que variam entre trabalhos individuais, em par ou em grupos 
mais amplos. As sessões possuem uma sequência de sete exercícios assim 
dispostos: 

– dinâmica para conhecimento/reconhecimento de uma emoção; 
– escrita sobre uma emoção (dicionário emocional ou livrinho da 
gratidão); – exercício da ioga Bhrâmarî Prânâyâma (abelhinha); 
– mudra, ásana (exercícios de gestos e posturas da ioga), meditação, 
gongoterapia (técnica que propõe a harmonização do ser integral, 
a partir da audição dos sons produzidos pelo gongo) ou mandalat-
erapia (técnica de colorir mandalas, cuja interpretação terapêutica 
depende das cores usadas e suas posições); 
– exercícios de respiração (que podem incluir aromaterapia); 
– exercícios de toque ou acariciamento (inspirados na Biodanza, ex-
ercícios de massoterapia e refl exologia podal); 
– abraços.
 Todas as sessões de VE são organizadas contemplando um conjun-
to de músicas, em sua maioria instrumentais, voltadas para relaxa-
mento (POSSEBON e POSSEBON, 2020).

A refl exão sobre a vivência emocional como uma possibilidade de aces-
so à espiritualidade advém dos dados obtidos na investigação realizada 
sobre a implantação da disciplina Educação Emocional na rede municipal 
da cidade de Queimadas-PB durante o ano de 2019. A pesquisa teve como 
objetivo compreender o signifi cado dos acontecimentos e interações nos 
discentes mediante os impactos da disciplina de educação emocional. Para 
tanto, buscou-se acessar o universo de signifi cados dos sujeitos pesquisados 
através de questionários abertos e entrevistas, a fi m de compreender e in-
terpretar as experiências socialmente construídas. 
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A busca das essências está contida nos dados verbais, advindos de de-
scrições da experiência dos educandos sobre os impactos da educação emo-
cional na sua vida pessoal e na escola. Foram pesquisados 582 alunos que 
cursaram a disciplina Educação Emocional.  A leitura dos dados permitiu 
apreender o sentido global e a organização de uma rede de signifi cações, 
evidenciando as presenças mais marcantes pela reiteração das afi rmações. 

Os primeiros registros dizem respeito à importância da educação 
emocional nos processos de regulação emocional e, consequentemente, 
ao amadurecimento e desenvolvimento biopsicossocial dos indivíduos. A 
resposta mais evidente está relacionada com depoimentos como “a edu-
cação emocional ajuda você quando está triste”, “é bom para o controle 
da raiva”, “ajuda as pessoas que têm problemas emocionais como tristeza, 
medo, ciúme”, “é importante para ajudar as pessoas com suas emoções”, 
“eu gosto porque quando eu estou malzão faço o exercício e fi co bem”.

Os alunos registraram que a educação emocional também “é impor-
tante porque eu sinto bem-estar e tranquilidade”, “me deixa mais calmo, 
concentrado e tranquilo”, “me relaxa nos momentos em que eu fi co ner-
voso”, “quando a gente está ansiosa, ajuda muito a acalmar”. Os depoi-
mentos que apontam a relação entre as aulas de educação emocional e 
seus efeitos na diminuição do estresse e da ansiedade são fartos. 

Compreendemos que estes resultados estão relacionados especialmente 
com as práticas de respiração e exercícios de yoga (mudras e ásanas), além 
de madalaterapia e gongoterapia. Isto ocorre porque as técnicas de relax-
amento proporcionam uma redução generalizada na excitação somática 
através da redução da atividade simpática, modulando a interação entre 
sistema nervoso simpático e parassimpático, ocasionando uma mudança 
signifi cativa nos padrões de respiração e, por conseguinte, nas respostas 
emocionais (VORKAPIC e RANGÉ, 2011).

É interessante observar que os alunos percebem imediatamente que o 
relaxamento se dá em duas dimensões simultaneamente: no físico e no vi-
tal. Tais envoltórios não aparecem dissociados nos depoimentos dos alunos 
desde as suas primeiras impressões. Para eles, os exercícios de educação 
emocional, ao proporcionar um relaxamento, dá vitalidade ao corpo:  “os 
exercícios transmitem energia para o corpo e ajuda a mente a relaxar”, 
“gosto porque acalma o meu corpo”, “transmite paz e energia para o nos-
so corpo”, “limpa a mente e dá energia para o corpo”. 
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Isso ocorre porque as instruções da vivência de educação emocional 
remetem para a consciência corporal, desde a postura até o fl uxo da res-
piração. Como nas práticas de yoga, 

Por supuesto que en un principio resulta difícil, sin embargo poco a 
poco el paciente es capaz de comenzar a apreciar y discriminar las 
sensaciones placenteras y displacenteras que experimenta en su cu-
erpo, el cual, hasta ahora, era un terreno ajeno y desconocido, mu-
chas veces rechazado por la tiranía que le impone con su demanda 
de droga. La persona poco a poco es capaz de escuchar la voz de su 
cuerpo que estuvo silenciada por tanto tempo. Al reencontrarse con 
su cuerpo, el paciente comienza a darse cuenta de que no necesita 
complacerlo de inmediato en sus demandas, y que a veces vale la 
pena hacer un poco de esfuerzo disciplinado para obtener al fi nal de 
la práctica una sensación de relajación y bienestar profundos (BRI-
TO, 2010, p. 260-261).

É interessante destacar que os alunos relataram, sem exceção, que 
obtiveram resultados positivos no que se refere ao desenvolvimento de 
competências pessoais, especialmente no que se refere à gestão emocion-
al diante de situações estressantes e disposição para lidar de forma mais 
saudável com os problemas cotidianos. De acordo com os depoimentos “a 
educação emocional me ajuda a ser mais paciente com as coisas”, “é muito 
importante para a saúde e para a minha paciência no dia a dia”, “ajuda 
a melhorar nossas ações”, “me dá calma e mais fortaleza para enfrentar o 
mundo”.

Além disso, também foi identifi cada a infl uência das aulas de educação 
emocional na organização do pensamento. Afi rmações que “os exercícios 
fazem com que a pessoa relaxe e esqueça mais os seus problemas”, “acal-
mam e trazem pensamentos bons”, “relaxa e tira os pensamentos nega-
tivos”, “me deixa calmo e tira meus pensamentos ruins e vem os bons” 
aparecem com muita frequência. Há portanto, no discurso dos alunos, 
uma relação entre o emocional, o vital, o físico e o mental.

A prática da educação emocional também aparece relacionada à saúde, 
elemento recorrente nos discursos dos alunos. Para eles, estas aulas “tiram 
o estresse”, “acalma minha mente e tira a dor de cabeça”, “são boas para 
a respiração e para os pulmões”, “servem para acalmar e servem também 
para os batimentos do coração”, “ajuda a prevenir doenças”, “me ajuda a 
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fi car tranquila e me dá sono”. 
Os alunos destacam também a importância de se estender os exercícios 

para o universo familiar: “são exercícios para ajudar as pessoas com de-
pressão, ansiedade ou outros problemas na vida, por isso acho importante 
fazer esses exercícios em casa”, “acalma as pessoas e eu ensinei meu pai e 
ele sempre faz quando está triste e eu também”, “eu gosto dos exercícios 
porque ele acalma a mente. Podemos compartilhar com os amigos e com 
o pai e a mãe também. Eles pedem para eu ensinar e a família precisa”.

Por fi m, cabe destacar os depoimentos acerca da educação emocional 
como via de acesso à espiritualidade. Neste contexto, destacamos que este 
acesso faz parte da totalidade implicada existente entre os envoltórios do 
Ser, isto é, a espiritualidade não é um elemento à parte; ela é integrante 
da totalidade do Ser que se faz mediante as relações com todas as suas 
dimensões. 

De acordo com os depoimentos dos alunos, as aulas de educação emo-
cional proporcionavam uma “paz interior”, “uma sensação de leveza”. 
São vários os relatos que afi rmam: “eu sinto um bem-estar em mim que 
não sei como explicar, é uma sensação muito boa”, “meu coração fi ca 
cheio de alegria, é uma coisa calma e muito boa”, “é um momento espe-
cial que eu consigo encontrar deus no meu coração”, “a gente sente que 
também tem o sagrado dentro de nós e que os outros também tem isso”. 
Estas constatações permitiram que os alunos mudassem a relação com a 
família e com os amigos no que se refere à afetividade: “eu me sinto mais 
pronto, com mais coragem de ser mais amoroso em casa”, “eu hoje con-
sigo ser mais afetivo com meus amigos”, “a gente fi ca mais forte pra fazer 
o bem, pra fazer o que é certo”, “hoje eu presto mais atenção nos outros, 
pra ajudar as pessoas que precisam”, “aprendi a ver as pessoas de outro 
jeito, como irmãos”.

Em termos de síntese podemos afi rmar que mediante o relaxamen-
to, o corpo é energizado (pneûma) e experimenta uma quietude e alegria 
(thymós), uma serenidade no pensamento (noûs) que permite a regulação 
de estados de adoecimento (sôma). Nesta conjunção e implicação de fa-
tores, é movimentada a dimensão anímica (psykhé, anima) que se revela 
mediante ações afetivas e práticas de cuidado. Estar com o outro é a reve-
lação de uma presença afetiva e um estado da alma, que podem ser apren-
didos com a educação emocional.
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6. Considerações Finais

A Educação Emocional implica o conhecimento e o autoconhecimen-
to de questões pertinentes ao universo emocional, além da aquisição de 
conhecimentos e habilidades que poderão proporcionar a consciência e 
a modulação das ações, de forma a aprender sentir e a agir no sentido de 
proporcionar bem-estar. Nesses termos, para educar-se emocionalmente 
é preciso libertar-se do estado de analfabetismo emocional e assumir uma 
nova condição cidadã, a de sujeito consciente do seu processo de empod-
eramento individual.

Os resultados indicam que as relações entre espiritualidade e saúde são 
estabelecidas na integralidade do Ser, mediante processos vivenciais que 
reorganizam o indivíduo na direção de processos nutritivos do ponto de 
vista afetivo.  Nesses termos, pode-se afi rmar que a disciplina de educação 
emocional, implantada em diálogo com as práticas integrativas e comple-
mentares, pode colaborar na recriação de scripts mentais e na emergência 
de novo habitus que instauram ações mais solidárias, sensíveis, amorosas, 
permitindo que a presença do outro seja acolhida em sua inteireza. 
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A RELIGIÃO COMO REFERÊNCIA 
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1. Introdução

Neste artigo, parte-se de um dos vieses da minha tese de doutoramen-
to, defendida em 201352, no Programa de Pós-Graduação em Ciências 
da Religião da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, que abordou 
o campo de pesquisa sobre a temática em foco. As entrevistas ocorreram 
numa ONG, localizada na região periférica de Goiânia, que acolhia pes-
soas portadoras do HIV. Foram entrevistadas quarenta e nove pessoas, de 
janeiro a dezembro de 2011. Buscávamos entender com a pesquisa de 
campo a importância da religião junto aos portadores do HIV.  

2. A religião como articuladora de signifi cados 

A religião é apresentada como ambígua pelos participantes da pesqui-
sa, pelo fato de ela contribuir para uma concepção preconceituosa da sex-
ualidade, mas, por outro lado, ela também se apresentava como suporte no 
enfrentamento da doença, tanto pelo potencial da crença em Deus ou em 
outras entidades, como por alguns espaços institucionais de acolhida aos 
familiares. Dava-se destaque à família e à religião como imprescindíveis 
para o enfrentamento existencial e social da doença. A família oferece afe-
to, apoio e compreensão e a religião também oferece apoio, mas, acima de 
tudo, perdão e esperança (ECCO, 2013; 2015).

Afi rmavam os participantes da pesquisa que a religião “abre camin-
hos” para o portador reencontrar-se consigo, bem como para encontrar 

51Doutor em Ciências da Religião. Atual coordenador do Programa de Pós-Graduação – Stricto Sensu – em Ciências da 
Religião da Pontifícia Universidade Católica de Goiás.

52Protocolo CEP/HC/UFG n.º 167/2010.
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53RC (participante da pesquisa); sp (soropositivo); m (masculino); 37 (idade do participante).

justifi cativas e respostas plausíveis para a doença, mesmo que seja em for-
ma de punição por ter transgredido as regras morais (Bíblia). Percebeu-se 
ainda a importância da religião em não proporcionar somente o milagre 
da cura da doença, mas em responder à necessidade de construção de um 
mundo mais humano e seguro, que não haja tanto preconceito e discrim-
inação.

A percepção de não ter controle sobre a doença, sem cura, muitas vez-
es ainda percebida como sinônimo de morte é altamente estigmatizante, o 
enfrentamento das ideias religiosas torna-se signifi cativo para o bem-estar 
subjetivo da pessoa portadora da soropositividade.

Nesse contexto, dos fenômenos que fogem das explicações plausíveis 
das ciências, ou quando estas (as ciências) não deram respostas signifi cati-
vas sobre os sofrimentos humanos, entre os quais as doenças, a religião as-
sume o compromisso de fornecer uma resposta aceitável a tais fenômenos. 
Ela situa o sofrimento da doença numa cosmogonia (CROATTO, 2001), 
onde possa ser explicada e redimida. Esse papel da religião é destacado 
pelos sujeitos desta investigação, como mostra a afi rmação deste entrevis-
tado:

Sem uma religião, sem Deus na vida da pessoa você não encon-
tra força e nem esperança para lutar. Se não fosse a religião hoje 
eu estaria morto. Acreditava em Deus, mas não no impossível que 
poderia acontecer comigo. Quando eu adquiri uma doença opor-
tunista, as pessoas que iam me visitar das igrejas me diziam: você vai 
sair desta. Eu acreditava muito nas palavras que ouvia e me apeguei 
a elas. Eu lia muito a Bíblia (RC/sp/m/37 anos).53

 Nota-se que o colaborador da pesquisa entende que a religião tem a 
capacidade de estabelecer padrões morais, sociais e estéticos, que são as-
sumidos por ela enquanto realidade. A religião torna-se essência de vida 
para o entrevistado, pois “a religião ajusta as ações humanas a uma ordem 
cósmica imaginada e projeta imagens da ordem cósmica no plano da ex-
periência humana” (GEERTZ, 1989, p. 67). Confi rmando esse potencial 
da religião, relata este entrevistado:

Se eu não pensasse em Deus, eu não teria problema em contaminar 
outras pessoas. É Deus que faz com que eu me cuide e cuide também das 
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outras pessoas. Primeiro temos que pensar em Deus e depois no próximo. 
O próximo não tem culpa de eu ser contaminado. Precisamos lutar por 
um mundo melhor, onde não haja tanto preconceito. A religião ajuda a 
humanizar (GS/sp/m/34 anos). 

 O entrevistado continua afi rmando que, quem acredita em Deus, 
acredita na vida e não pode querer correr o risco de ter a consciência 
prejudicada, deixando de avisar um parceiro(a) sexual sobre o risco que, 
de alguma forma, oferece. Você precisa viver com a consciência tranquila, 
senão terá que conviver com mais uma “espécie de vírus” (consciência) 
dentro de você.

Para Geertz (1989), as ordens cósmicas no plano divino são projetadas 
no plano das experiências humanas e assimiladas pelas gerações com a 
ideia de realidade eterna para o grupo, a tal ponto que essas realidades, 
depois de objetivadas, passam a fazer parte da cosmovisão dos sujeitos so-
ciais. Este processo é estabelecido na dinâmica do tempo e na capacidade 
que a religião tem em estabelecer “suas realidades” sobre o corpo dos 
sujeitos religiosos. Ele se dá desde a “chegada ao mundo”. É o que con-
sideramos como processo de socialização e, sobretudo, como seres sociais, 
somos sujeitos às infl uências das diversas normatizações (GEERTZ, 1989).

Para esse autor, a religião nas relações sociais se torna interessante não 
porque ela descreve a ordem social, mas porque a modela, tal como o faz o 
ambiente, “o poder político, a riqueza, a obrigação jurídica, a afeição pes-
soal e um sentido de beleza e respeito” (GEERTZ, 1989, p. 111). Essa for-
ma de funcionamento da religião se confi rma em nosso campo de pesqui-
sa, como destaca esta entrevistada:

A religião me deu essa vida que foi Deus que me deu e eu tenho uma 
missão. Eu tenho uma esperança que irão encontrar uma solução 
com a ajuda de Deus para a cura desta doença. Esse problema irá 
acabar. Eu nunca fui revoltado, nunca chorei. A base foi a religião. 
Eu sou quem eu sou hoje devido à minha religião. A religião foi a 
primeira base para tudo. Os avós sempre me disseram que eu pre-
cisava lutar porque não sou diferente dos outros e a minha religião 
sempre confi rma isso. É a minha base. É a minha referência pessoal, 
familiar e social (SNBG/sp/f/19 anos).

 A religião, de acordo com o relato da participante da pesquisa, possui 
papel signifi cativo na construção da coesão social. É resultante não ap-
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enas de decisões do âmbito racional, mas é algo profundamente humano 
e existencial. São formas de dizer ao mundo que a religião é a base que 
alimenta e produz sentido para a existência. Isso é vivido de tal modo pela 
colaboradora da pesquisa que passa a representar para ela e o grupo famil-
iar o referencial para a vida.

Nessa perspectiva, a concepção de que a religião é a base e a referência 
pessoal, familiar e social é destacada por Durhkeim (1989, p. 79). Para ele, 
a religião possui o papel social de produção e manutenção da coesão que 
desempenha na sociedade, como um sistema solidário de crenças e práti-
cas relativas a coisas sagradas, que une numa mesma comunidade moral 
chamada igreja, todos os que a ela aderem. 

Para os sujeitos de nossa investigação, a religião se equipara à família:

Religião e família para mim são a mesma coisa. A religião é a se-
gunda família, só que a religião tem um padre que orienta em nome 
de Javé. Eu falo da minha – Javé – é uma união numa só carne. 
Eu tenho que respeitar a minha esposa e os fi lhos. Eu tenho que 
respeitar quem fala em nome de Deus. Viver da melhor maneira. 
Tenho recebido orientação do Deus Javé e a gente consegue viver 
bem (EEG/sn/m/65 anos).

 Ser compreendido, amado e perdoado gera apoio emocional que fo-
menta um bem-estar. São instituições que oferecem aconchego, proteção 
e perdão.

Nessa construção, a religião se apresenta como um universo simbólico 
de signifi cados que legitimam a estrutura da sociedade e reconstroem re-
alidades humanas. O papel e o lugar da religião destacados pelos autores 
acima apresentados se faz presente em nosso campo empírico:

Os ensinamentos da igreja me fortaleceram. Se eu não tivesse me 
apegado aos evangelhos e à doutrina, com certeza eu não existiria 
mais, eu já teria morrido. Procurei muito o conhecimento para pod-
er envolver a minha mente e poder entender o que estava aconte-
cendo com a minha vida para encontrar um novo sentido. (TSS/
sp/m/34 anos) 

Eu não comento mais com ninguém se a minha imunidade está 
baixa. Eu deixo nas mãos de Deus. Eu falo com Deus: obrigado, 
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Senhor, porque você tem poupado a minha vida durante todo esse 
tempo do tratamento e não permitiu que entrasse nenhuma doença 
oportunista. (PCP/sp/f/38 anos)

O primeiro entrevistado relata que ‘quando ouvi pela primeira vez so-
bre o HIV/AIDS eu disse que Deus iria me ajudar a conseguir uma cura 
para esta doença’. De acordo com o mesmo entrevistado, o pastor de uma 
denominação religiosa que ele frequenta o acolheu, deu-lhe muita espe-
rança, afi rmando que, para Deus, tudo pode acontecer, inclusive a cura.

Segundo Botelho (1991, p. 81), para se entender a importância da 
religião na cultura do Ocidente, faz-se necessário compreender alguns 
episódios contidos na Bíblia. Com o surgimento do monoteísmo cristão 
no Ocidente, Deus passou a ter o poder sobre a vida e a morte das pes-
soas, mas, sobretudo, naquilo que está diretamente relacionado à saúde 
e à doença. Esse domínio representa o poder absoluto sobre as pessoas. 
A premiação que a pessoa recebia pela obediência à lei divina era dada 
em forma de saúde, e como castigo pelo seu descumprimento era dada 
a doença. Refl exos dessa forma de concepção podem ser percebidos no 
depoimento de um pai de um soropositivo. Este, ao tentar dar sentido 
e encontrar resposta à situação que estava experienciando, quando per-
guntado pelo pesquisador sobre a importância da religião para ele, ao se 
confi rmar a soropositividade do seu fi lho, assim respondeu: 

Apoio! apoio espiritual. Eu falei para o meu fi lho: a gente não pode 
errar. Errou porque você adquiriu o vírus, agora tem que ser digno 
para morrer. Morrer sem reclamar, eu tive que falar, o coração es-
tava me cortando, mas eu tive. As meninas nasceram portadoras, 
então eu não falo isso, mas ele não, ele é culpado, adquiriu. Nós 
não recebemos os ensinamentos da Bíblia que não devemos fazer as 
coisas erradas? Tudo de errado que a pessoa faz, ele vai colher. Tem 
que andar certo para colher bons frutos (EEG/sn/m/65 anos).

Neste caso, quando o pai analisa o diagnóstico para o HIV/AIDS do 
seu fi lho é categórico nas palavras: “Eu falei para o meu fi lho: a gente não 
pode errar na vida, mas você errou, agora não pode reclamar e tem que 
morrer com dignidade. Mesmo com o coração me cortando. As netas nas-
ceram portadoras, então eu não falo. Elas não são culpadas”.

Nota-se na confi guração deste melancólico, mas sincero diálogo entre 
pai e fi lho que a doença é vista como um castigo de quem desobedeceu à 
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lei divina. Afi rma o entrevistado: ‘nós não recebemos da Bíblia que não 
devemos fazer as coisas erradas?  E conclui: ‘tudo de errado que a pessoa 
faz ela vai um dia colher’. Ou, ainda, outro entrevistado, ao afi rmar que:

O propósito de Deus não é que a gente morra e nem que a gente 
fi que doente. A proposta é para a vida eterna. Foi lá no começo da 
rebelião que houve o desentendimento, com Adão e Eva. Tenho 
consciência que a doença não vem através de si, mas a origem da 
doença vem lá de trás, lá no pecado original. Eles desobedeceram. 
Se isso não ocorresse, não teria doença, não teria pecado, não teria 
nada, a doença do HIV/AIDS é fruto da desobediência humana 
(JRS/sp/m/48 anos).

Por isso, julgamos importante, a partir das afi rmações dos entrevista-
dos, destacar alguns episódios do livro do Antigo Testamento que ilustram 
o poder divino de interferir na vida das pessoas, quando transgridem os 
preceitos morais estatuídos. Os transgressores serão considerados peca-
dores e terão que ser necessariamente amaldiçoados. “Vão fi car enfraque-
cidos pela fome, corroídos por febres e pestes violentas” (DEUTERONÔ-
MIO, 24). 

No Antigo Testamento, a tentativa de materializar a doença é perce-
bida a partir do seu sentido em oposição à saúde, sendo esta rep-
resentada pelo bem e aquela (doença), pelo mal. Dessa forma foi 
possível dar-lhe um sentido histórico-teológico, capaz de formar no 
pensamento coletivo uma divisão nítida pelo afrontamento da saúde 
como bem, luz, justiça, limpeza e bondade, com a doença como 
sinônimo de maldade, escuridão, injustiça e sujeira (BOTELHO, 
1991, p. 82).

Ainda para Botelho (1991), é possível que a difi culdade para explicar 
os fenômenos da natureza, aliadas à luta pela sobrevivência, tenham mar-
cado a proto-história, no seu aspecto teológico, para considerar o homem 
essencialmente transcendente e voltado para Deus. A entrada da ciência 
antropológica teve como consequência, a partir dos povos mesopotâmicos, 
a autossufi ciência de Deus para “materializar toda criação a partir da or-
ganização do caos fazendo com que o homem, a terra e tudo que entre eles 
se coloca refl etisse a sua perfeição” (BOTELHO, 1991, p. 82).

De acordo com Botelho, desde os primeiros registros escritos pelos pov-
os mesopotâmicos que versam sobre a doença, ela foi claramente colocada 
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como 

[...] oposição à saúde e ligada ao mal como a saúde foi relacionada 
ao bem. As enfermidades materializaram-se no homem quando os 
deuses bons retiravam, como medida de castigo e punição, a sua 
proteção e deixavam os deuses-maus atuarem livremente (BOTEL-
HO, 1991, p. 82).

O monoteísmo em curso retirou o poder dos vários deuses mesopo-
tâmicos de curar e de fazer adoecer e colocou-o no seu próprio Deus. 
Assim, ele passou a ser o senhor não só da vida e da morte, mas também 
da saúde e da doença. O aparecimento das enfermidades restou reduzido 
ou maximizado ao poder de um único Deus. “A saúde e a doença passar-
am também a representar o poder de Deus sobre os homens, oferecidas 
respectivamente, como prêmio ou castigo pela obediência à sua Lei” (BO-
TELHO, 1991, p. 82).

Para Botelho (1991), a partir disto fi cou fácil explicar por esse mecanis-
mo o aparecimento das enfermidades nos pecadores, mas tornou-se difícil 
explicá-las nos obedientes e tementes a Deus. Por outro lado, segundo o 
autor, fi cava confuso caracterizar a hierarquização da falta cometida e 
justifi car como seriam distribuídas entre os homens as diferentes mani-
festações da vontade divina, como a lepra, a loucura e a cegueira que os 
excluíam do convívio social. 

Esse vazio para justifi car as doenças permaneceu no monoteísmo 
até, pelos menos [sic], o período do judaísmo pós-exílico. O certo é 
que apareceu, naquela época, a fi gura do antiDeus ou Diabo, como 
criatura inteligente, incorpórea, ligada ao mal e capaz de favorecer 
o aparecimento das doenças como demonstração de poder para en-
frentar Deus, uma vez que não se conseguiam explicar pelas deter-
minações de Deus, as situações vividas que causavam desconforto 
(BOTELHO, 1991, p. 82-3). 

Para Botelho, a associação da doença com o pecado no sentido de 
“mau, escuro, sofrimento e dor” (BOTELHO, 1991, p. 83) foi concretiza-
da pelo monoteísmo judaico. Porém, “é na protologia judaico-cristã que 
encontramos a doença aceita como contrária à intencionalidade de um 
Deus bom” (BOTELHO, 1991, p. 83). 

O pecador é, essencialmente, um possuído pelos demônios e 
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também enfeitiçado, um doente, a ponto de, em alguns textos, os 
termos sortilégio, maléfi co, pecado, doença e sofrimento aparecem 
praticamente como sinônimos.

Entende Botelho (1991, p. 83-4) que a polarização do antideus e Deus 
consolidou a eterna e também mítica luta entre o bem e o mal, visto que 
somente e unicamente pela força bondosa de Deus, os humanos poderiam 
vencer o antideus e superar as doenças. Com essa leitura, Ele não só seria 
o senhor da vida, mas também poderia causar a morte, desolação e sofri-
mento para os que desobedecessem à sua lei.

Por outro lado, no livro do Novo Testamento, a salvação trazida por Je-
sus é anunciada como aquela que opera milagres, sendo que um desses mi-
lagres anunciados era a cura de doenças: “Jesus percorria toda a Galileia, 
ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando 
toda e qualquer doença ou enfermidade do povo” (Lc, 4,23).

Portanto, a herança do cristianismo na história trouxe consigo o poder 
da cura das enfermidades por meio dos milagres. O poder de Jesus foi 
transferido aos discípulos. “Chamando a si os doze discípulos, deu-lhes 
poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda 
sorte de doenças e enfermidades” (Mt 10,1). Os instituídos das igrejas pas-
saram a ser imbuídos de tais poderes.

A partir do século XVI, instituições se espalharam com novas práti-
cas e outros saberes sobre a cura das enfermidades. Nesta perspectiva, 
afi rmam Pignatti e Castro (2008) que a religião é uma das marcas mais 
contundentes da cultura, tanto nas manifestações coletivas, quanto nos 
procedimentos de cura individual da enfermidade. Ainda, segundo eles, a 
doença surge como uma ruptura de um equilíbrio que não atinge somente 
o corpo físico, mas que atinge outras áreas (bem-estar, lazer, trabalho). Por 
isso que, no caso dos sujeitos desta investigação, a religião assume a função 
de dar uma resposta cosmogônica à sua experiência de doença: “A igreja 
ajudou muito para enfrentar. É lá que a gente segura às pontas” (EEG/
sn/m/65 anos).

Para eles Deus é tudo; a notícia da soropositividade leva a pensar 
mais em Deus; a religião ajuda com seus ensinamentos e apoio es-
piritual; de uma forma bastante complexa, as igrejas são menciona-
das com um papel ambíguo tanto quanto ao que se refere às distintas 
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formas de pertença dos sujeitos quanto em relação ao papel desem-
penhado por elas: ensinam, apoiam espiritualmente, mas também 
normatizam a sexualidade (LEMOS; ECCO, 2014, p. 584).

Os participantes da pesquisa assinalaram a religião como indispensável 
para o enfrentamento da doença. Ela abre caminho para o portador reen-
contrar-se consigo, bem como encontrar justifi cativas e respostas plausíveis 
ou de resignação para enfrentar a doença e/ou justifi cá-la para si e para 
a sociedade.

3. Considerações Finais

A religião é destacada pelos participantes da pesquisa como referen-
cial. A crença em Deus se apresenta como um dos principais aspectos que 
compõem a percepção dos sujeitos enquanto seres humanos. Apesar de 
tais fragilidades, para os sujeitos a crença em deus e os ensinamentos re-
ligiosos levam ao respeito e ao amor ao outro, inclusive no que tange aos 
cuidados quanto a uma possível contaminação com o HIV. Em relação 
à família, a instituição ocupa um lugar central enquanto forma de estru-
turação da sociedade atual. Caso haja o abandono do soropositivo pelos 
familiares, há uma reformulação da própria concepção de família, sendo 
esta entendida, então, como: as pessoas que me acolhem, me respeitam e 
me veem como gente. O sentido da morte passa pelo viés da dignidade. 
Eu falei para o meu fi lho: a gente não pode errar na vida, mas você errou, 
agora não pode reclamar e tem que morrer com dignidade.
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1. Introdução

O volume de pesquisas internacionais, baseadas em evidência, abor-
dando a relação entre espiritualidade e saúde, cresceu de tal modo nas 
últimas décadas que espiritualidade e saúde tornou-se um campo próprio 
de estudo. 

Agências de Saúde internacionais, de referência, têm reconhecido o 
impacto da dimensão espiritual-existencial sobre a saúde humana e têm 
estabelecido diretrizes e recomendações sobre essa questão. A exemplo 
disso, diversas organizações têm ofi cialmente apoiado a necessidade da 
inclusão do tema em suas atividades e propostas. A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) destaca o cuidado espiritual como “imperativo ético” 
na prática de cuidado no contexto dos Cuidados Paliativos e da Atenção 
Primária em Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018, p. 1). 
A European Association for Palliative Care (EAPC) constituiu, a partir 
de 2011, um Grupo de Trabalho sobre “Cuidado Espiritual nos Cuida-
dos Paliativos” (NOLAN; SALTMARSH; LEGET, 2011b) e este vem de-
senvolvendo White Papers relativos à integração da espiritualidade nos 
Cuidados Paliativos. Mais recentemente, a EAPC publicou as diretrizes 
sobre educação multidisciplinar acerca do cuidado espiritual nos Cuida-
dos Paliativos (BEST et al., 2020a). A defi nição de consenso europeu so-
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bre  o termo espiritualidade, em resposta ao consenso norte americano, 
de 2009 (PUCHALSKI et al., 2009), possibilitou uma defi nição de con-
senso internacional (PUCHALSKI et al., 2014), que vem sendo usada em 
inúmeros trabalhos. Também as associações de profi ssionais do cuidado 
em saúde têm revisado e atualizado seus posicionamentos em relação ao 
tema, marcando um direcionamento diferencial em relação a esse tópico, 
como é o caso da World Psychiatric Association (MOREIRA-ALMEIDA 
et al., 2018) que divulgou, em 2018, um posicionamento ofi cial, afi rmando 
que “a espiritualidade e religiosidade devem estar no centro da psiquiatria 
acadêmica e clínica”. Mais recentemente, em 2019, a Sociedade Brasileira 
de Cardiologia atualizou suas Novas Diretrizes, chamando a atenção para 
a “forte relação entre espiritualidade, religião, religiosidade e saúde” evi-
denciada em estudos científi cos, e destacou que “a espiritualidade e relig-
iosidade são recursos valiosos utilizados pelos pacientes no enfrentamento 
das doenças e do sofrimento”, sendo que os obstáculos para a integração 
dessa dimensão no cuidado dão-se “principalmente por desconhecimen-
to do conceito e desatualização científi ca, quanto a operacionalização do 
constructo da espiritualidade e à compreensão de como medir e avaliar 
sua infl uência nos resultados de saúde” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
CARDIOLOGIA - SBC, 2019, p. 50).

Percebe-se, portanto, que se faz pertinente a pergunta-título dessa re-
fl exão, que interroga se a espiritualidade no contexto da Saúde seria uma 
questão de Saúde Pública.

Assumindo-se a sua pertinência, tem-se uma outra questão imediata: 
“de que espiritualidade se está falando?” Até porque, há pesquisadores e 
pesquisadoras da própria área de Ciências da Religião e Teologia que de-
fendem o uso do termo no plural. Por aí já se percebe que a questão pode 
ser mais complexa do que inicialmente possa parecer. 

A refl exão está estruturada em duas partes: na primeira serão aborda-
dos os conceitos de religião, religiosidade e espiritualidade. Na segunda, 
destaca-se a relação entre espiritualidade e saúde a partir das pesquisas 
atuais e aponta a pertinência de se debater a necessidade de políticas pú-
blicas que tenham em conta as questões da espiritualidade e do cuidado 
espiritual. A refl exão é fi nalizada deixando em aberto para estudos futuros 
a potencialidade das Ciências da Religião e Teologia na construção de 
políticas públicas em Saúde e os desafi os que lhe são postos no que diz 
respeito ao avanço teórico-prático desse campo.
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2. Defi nindo os termos: 
religião, religiosidade e espiritualidade

Na passagem do século 20 para o 21, começou a tomar forma no cam-
po social brasileiro uma mudança no uso dos termos religião, religiosi-
dade e espiritualidade. “Espiritualidade” não era um termo comumente 
utilizado em nosso país, fosse no campo social ou no contexto acadêmico, 
para se referir à dimensão humana da fé ou mesmo da “atitude religiosa”. 
“Atitude religiosa”, segundo nos lembra Rollo May, “reside na convicção 
de que há valores na existência humana dignos de que se viva e morra por 
eles” (MAY, 2002, p. 174). A religião, em geral, oferece tais convicções, 
a exemplo dos cristãos dos primeiros séculos para os quais “abraçar a fé 
cristã signifi cava aceitar o desafi o do sacrifício não apenas no sentido ético. 
Implicava em aceitar o risco do sacrifício de si em sentido literal” (ESPE-
RANDIO, 2006, p. 199). 

As mudanças na noção de “religião” e na palavra dela derivada, “relig-
iosidade” apenas comprovam o seu traço dinâmico. A “religiosidade” vai 
expressar a relação que um sujeito estabelece com as questões ligadas à re-
ligião, pois a pessoa religiosa é aquela “que assume certas crenças, práticas 
e valores ético-morais ligados a uma religião instituída” (ESPERANDIO, 
2014, p. 808). 

Na formação histórica dos primeiros séculos da era cristã, assim como 
na Idade Média e mesmo na Modernidade, especialmente depois da 
Reforma Protestante, quando a sociedade viu nascer o termo “religião” no 
plural, este termo religião tinha um sentido representativo de sua própria 
época que difere do contexto atual. Na contemporaneidade, a humani-
dade vê cair por terra as metanarrativas, e entre elas, os discursos religiosos 
que ofereciam explicação para o sentido da vida, incluindo aí, valores e 
princípios a serem assimilados e obedecidos para a boa organização da 
existência. Atualmente, os indivíduos se veem diante de um novo desafi o 
e de uma nova possibilidade: a de construir, a partir de suas existências 
particulares, as suas pequenas “narrativas de sentido”. Por essa razão, par-
te dos sujeitos do século 21 começam a ter difi culdade de usar o termo 
“religioso” como um traço de identifi cação e entendimento de si, pois suas 
interrogações acerca do sentido último já não se encontram mais ancora-
das numa única religião, ou até mesmo fora dela. Obviamente, boa parte 
continua assumindo-se como religiosa e até mesmo com “dupla” ou “múl-
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tipla” pertença.  Embora em menor percentagem do que as pessoas que 
declaram ter religião, pela primeira vez houve um aumento no número 
de ateus e agnósticos, com uma tendência ao crescimento de tal número 
(IBGE, 2010). 

Assim, quer seja a múltipla pertença, a “desfi liação” ou mesmo o pert-
encimento a grupos religiosos desprovidos da noção de transcendência, 
fato é que permanece a necessidade de “vontade de sentido” (FRANKL, 
1988). A necessidade ou vontade de sentido diz respeito à dimensão hu-
mana que permanentemente se interroga pelo propósito e sentido da ex-
istência e que expressa também a necessidade de conexão consigo, com 
o outro, com algo que transcende os limites da individualidade. É, pois, 
nesse contexto que temos visto e emergência da palavra “espiritualidade”. 
Não que esta já não existisse. Mas ela irrompe como expressão de uma 
dimensão que podemos caracterizar como a “fonte da vontade de sentido” 
(FRANKL, 1988; 2001; 2013). 

 O termo espiritualidade vem se demonstrando predominante, sen-
do mais frequentemente utilizado do que os termos religião e religiosi-
dade em diferentes âmbitos. No contexto da pesquisa científi ca, o profes-
sor norte-americano, Doug Oman (OMAN, 2013) observa que a profusão 
e a preferência do uso do termo espiritualidade são perceptíveis a partir 
da década de 1970. Enquanto que a palavra religião, no título dos tra-
balhos publicados teve um aumento “modesto”, no período entre 1970 
e 2005, o uso do termo “espiritualidade” teve um “aumento dramático”, 
de aproximadamente 40 vezes mais, apenas no período entre 2005 e 2009 
se comparado ao período entre 1970 e 2005 (OMAN, 2013, p. 24). O 
autor destaca, ainda, que no fi nal do século 20, a palavra espiritualidade 
começou a adquirir um uso no inglês como algo que pode ser explicita-
mente procurado não apenas dentro de tradições religiosas formais, mas 
também fora delas (OMAN, 2013, p. 28). O mesmo fenômeno também 
pode ser percebido no Brasil.

Os britânicos Swinton e Pattison (2010),  refl etindo sobre as críticas em 
torno do termo espiritualidade, observam que as reclamações apontam o 
caráter emergente, “mutável, pluriforme, difuso e não referencial” no uso 
dessa palavra. Neste sentido, seria um termo “sem valor legítimo”, como 
se a espiritualidade não existisse (SWINTON; PATTISON, 2010, p. 227). 
A consequência direta desse tipo de crítica é que “dentro dos serviços de 
saúde baseados em evidências e sem dinheiro, a espiritualidade não tem 
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lugar substantivo e deve ser excluída como uma categoria de entendimen-
to e provisão” (SWINTON; PATTISON, 2010, p. 227).

Contudo, é justamente nessa “vagueza de conceito” (mas não de 
sentido) que está a força do uso do termo espiritualidade. A despeito da 
complexidade e questionabilidade conceitual, o volume de estudos-ba-
seados-em-evidência não para de crescer. Esta foi uma das razões pelas 
quais, em 2009, especialistas de todo o território norte-americano foram 
convidados a participar da Conferência Nacional de Consenso (“Consen-
sus Conference”), com o objetivo de defi nir pontos de concordância em 
relação ao entendimento dessa dimensão humana e de como esta dever-
ia ser integrada nas práticas de cuidado, especialmente no contexto dos 
Cuidados Paliativos (PUCHALSKI et al., 2009).  No ano seguinte, em 
outubro de 2010, a Associação Europeia de Cuidados Paliativos (Europe-
an Association for Palliative Care – EAPC) reuniu 14 representantes de 8 
países para preparar um Grupo de Trabalho para a EAPC sobre cuidado 
espiritual. Este grupo chegou a um consenso na defi nição de espiritual-
idade como sendo 

[...] a dimensão dinâmica da vida humana relativa ao modo como 
as pessoas (indivíduos e comunidades) experienciam, expressam e/
ou buscam sentido, propósito e transcendência, e o modo como elas 
se conectam com o momento, consigo mesmas, com os outros, com 
a natureza, com o signifi cante e/ou o sagrado. A espiritualidade é 
manifesta através de crenças, valores, tradições e prática (NOLAN; 
SALTMARSH; LEGET, 2011, p. 88). 

Em 2012 e 2013, Christina Puchalski et al. (2014) organizaram mais 
duas conferências internacionais, convidando participantes de todos os 
continentes para discutirem uma defi nição de consenso global, não mais 
limitada aos Cuidados Paliativos. Esta defi nição assume que

[...] espiritualidade é um aspecto dinâmico e intrínseco da humani-
dade através do qual as pessoas buscam signifi cado, propósito e tran-
scendência, e experienciam o relacionamento consigo mesmas, com 
a família, com outros, com a comunidade, com a sociedade, com a 
natureza e com o signifi cante ou sagrado. A espiritualidade é mani-
festa através de crenças, valores, tradições e práticas (PUCHALSKI 
et al., 2014, p.646).

No Brasil, pesquisadores e pesquisadoras tendem a reproduzir a 
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defi nição de consenso internacional e outras defi nições usadas por pesqui-
sadores e pesquisadoras dos Estados Unidos da América, tais como a do 
psiquiatra Harold Koenig et al. (2012) e  a da psicóloga da religião Crystal 
Park (2013). 

Três aspectos podem ser destacados na defi nição de consenso internac-
ional sobre espiritualidade: 1) seu caráter dinâmico; 2) a questão da busca 
de sentido e propósito; 3) o aspecto da conexão consigo, com o outro e com 
algo mais amplo (cosmos, natureza ou uma transcendência). O White Pa-
per recém publicado pela EAPC, mencionado na introdução deste capítu-
lo, destaca a multidimensionalidade desse conceito e afi rma que espiritual-
idade consiste em: 1) desafi os existenciais (questões relativas à identidade, 
signifi cado, sofrimento e morte, culpa e vergonha, reconciliação e perdão, 
liberdade e responsabilidade, esperança e desespero, amor e alegria); 2) va-
lores e atitudes (o que é mais importante para cada pessoa, como relações 
consigo mesmo, família, amigos, trabalho, coisas, natureza, arte e cultura, 
ética e moral e a própria vida); 3) crenças religiosas (fé, crenças e práticas, 
o relacionamento com Deus ou o último) (BEST et al., 2020, p. 2).  

Assume-se, pois, a noção de espiritualidade como uma palavra derivada 
do termo espírito (do latim, spiritus, signifi ca “sopro”, ou: “sopro de vida”, 
relaciona-se com “alma”) caracterizando-se como a parte humana im-
aterial, a potência de vida que se desenvolve e se expressa ao longo da 
existência do ser humano no mundo. Referida, pois, à potência de vida, 
a espiritualidade expressa-se e movimenta-se no tempo e no espaço, sen-
do-lhe características intrínsecas a dinamicidade e o fl uxo permanente. É 
nessa dimensão que estão ancoradas as interrogações de sentido último. 
Trata-se, pois, da dimensão do questionamento e do ímpeto para a busca 
de sentido e propósito da vida, que move o ser humano em busca de ob-
jetos, situações e experiências com fi nalidade de atender à “necessidade 
humana de sentido”, ou, da “vontade de sentido”, como pontua Frankl 
(1988; 2001, p. 100). 

Nesse processo de busca de respostas às perguntas fundamentais da 
existência: “quem sou eu”, “por que ou para quê viver”; “que sentido tem 
o sofrimento na vida” etc., o sujeito se depara no campo social com “res-
postas prontas”, oferecidas pelas mais variadas formas de expressão reli-
giosa. Mas há outras “opções” ou “fontes” de sentido alheias às tradições 
religiosas, tais como na relação que se pode estabelecer com a natureza, 
com a arte, com a fi losofi a, com uma comunidade de fraternidade, ou mes-
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mo, como apontam Bolton (2006) e Puchalski et al. (2016),  no humanismo 
secular, como talvez seja o caso de pesquisadores e pesquisadoras no cam-
po dos Estudos da Religião ou mesmo da Teologia. O humanismo secular 
“enfatiza a razão, a investigação científi ca, a liberdade e a responsabili-
dade individuais, os valores humanos, a compaixão e as necessidades de 
tolerância e cooperação na atividade científi ca” (COUNCIL FOR SEC-
ULAR HUMANISM, 2018, online).

Com base nestas considerações, espiritualidade passa então a ser uma 
noção, de certo modo, distinta e mais ampla do que religião ou religiosi-
dade. O que diferencia os três termos é que espiritualidade não faz uma 
vinculação necessária da busca humana por propósito e sentido por meio 
das instâncias caracterizadas tradicionalmente como sagradas. Contudo, 
sua defi nição pode englobar a busca pelo sagrado, ainda que fora dos 
parâmetros das instituições religiosas. O ponto comum e ao mesmo tempo 
defi nidor da distinção entre os termos diz respeito ao aspecto da necessi-
dade humana de sentido e propósito.  Porém, enquanto a espiritualidade 
manifesta-se pela via da interrogação acerca das questões mais fundamen-
tais da existência, e impulsiona o ser humano para a busca de sentido, a 
religiosidade, por sua vez, expressa-se como sendo o âmbito das respostas 
a essas questões existenciais de sentido (originadas na dimensão espiritual). 
Deste modo, religião e religiosidade não deixam de ser uma expressão da 
espiritualidade. Ressalta-se, portanto, que embora o termo espiritualidade 
seja mais amplo do que o termo religiosidade, ambos podem se sobrepor, 
uma vez que a religião (ou formas de expressão religiosa) são modos espe-
cífi cos pelos quais as pessoas vivem a sua religiosidade e por meio dela ex-
pressam sua espiritualidade.  Um diagrama da espiritualidade e a relação 
entre esses três termos podem ser demonstrados grafi camente, tal como 
apresentado na Figura 1.

Figura 1. Diagrama da Espiritualidade. 

ReligiãoReligiosidade

Espiritualidade

Interação

Fonte da “vontade de 
sentido”, das “perguntas
existenciais”, busca de 
sentido último, propósito e 
conexão

Sistema organizado de doutrinas,
práticas e símbolos que oferecem
respostas à “vontade de sentido” e 
facilita a conexão com uma
TranscendênciaElaboração pessoal das respostas de 

sentido aceitas/assumidas a partir
da experiência com uma ou mais
formas de expressão religiosa
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Fonte: a autora
 3. Condições de possibilidade do cuidado espiritual 
como campo de políticas públicas baseadas-em-evidência  

3.1 Pesquisas baseadas-em-evidência 
no campo da Espiritualidade e Saúde

Revisões sistemáticas no campo da Espiritualidade e Saúde têm apre-
sentado um enorme volume de estudos conduzidos em diversas partes do 
mundo, apontando evidências de que o atendimento das necessidades es-
pirituais de pessoas enfermas, pela equipe multidisciplinar, principalmente 
na Saúde Mental (GONÇALVES et al., 2015) e nos Cuidados Paliativos 
(STEINHAUSER et al., 2017; BALBONI et al., 2017; GIJSBERTS et al., 
2019) tem impactos signifi cativos nos resultados em saúde. 

Alguns trabalhos recentes, apenas para citar alguns, têm demonstra-
do que o cuidado espiritual em fi m-de-vida está associado a uma mel-
hor utilização de hospice55 e menor índice de mortalidade em Unidades  
de Tratamento Intensivo (BALBONI; BALBONI, 2019; BALBONI T. et 
al., 2010), melhora no controle da dor (SIDDALL; LOVELL; MACLE-
OD, 2015; ELIAS, 2003; ELIAS et al., 2006) menor uso de tratamen-
tos agressivos em fi m-de-vida (especialmente entre aqueles/as que fazem 
alto uso de coping espiritual/religioso) (BALBONI T. et al., 2010); maior 
qualidade de vida (WYNNE, 2013; MATOS et al., 2017); menor custo 
hospitalar, especialmente com internamento em Unidades de Tratamento 
Intensivo e menor risco de depressão (BALBONI et al., 2011; BALBONI 
T. et al., 2010; PEARCE et al., 2012) e aumento na sensação de bem-estar 
espiritual da família (SUN et al., 2016; ELIAS, 2003). A integração da 
espiritualidade nas práticas de cuidado também colabora na tomada de 
decisões éticas e na resolução de confl itos psicológicos e espirituais no pro-
cesso de terminalidade (LEGET, 2017; LEGET, 2018).

No Brasil não há estudos específi cos sobre a efetividade do cuidado 
espiritual (assistência às necessidades espirituais identifi cadas). Ressalta-se 

55Do inglês, a palavra hospice tem sido utilizada no Brasil sem tradução para o português. A Organização Mundial de 
Saúde defi ne hospice como cuidados de fi m-de-vida realizados por profi ssionais de saúde e voluntários, que dão apoio médico, 
psicológico e espiritual a pessoas que estão em processo ativo de morte. O objetivo é ajudá-las a morrer em paz, com conforto e 
dignidade, por meio do controle da dor e de outros sintomas, a fi m de que a pessoa possa permanecer o mais alerta e confortável 
possível até o fi m de sua vida. Cuidados de fi m-de-vida são parte dos Cuidados Paliativos. Os programas de hospices incluem 
apoio e cuidado da família da pessoa enferma (WORLDWIDE PALLIATIVE CARE ALLIANCE; WORLD HEALTH OR-
GANIZATION, 2014, p. 5). 
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que “efetividade” diferencia-se de “efi cácia”. Esta diz respeito a se algo 
“funciona ou não”. Já a efetividade tem como foco “o modo como algo 
funciona”. As pesquisas têm demonstrado, entretanto, que a maioria das 
pessoas enfermas gostaria que suas crenças espirituais/religiosas e va-
lores ético-morais fossem integrados no tratamento e nas situações que 
envolvem tomadas de decisão, mas somente uma minoria de médicos o 
fazem (ESPERANDIO, 2014; ESPERANDIO et al., 2019; (BALBONI 
T. et al., 2017)). Há, pois, uma lacuna entre o desejo das pessoas enfermas 
e a prática médica sobre a questão da integração da espiritualidade no 
cuidado em saúde.

3.2 Das necessidades espirituais e políticas públicas 

Faz-se relevante ressaltar também que embora na maioria das vezes 
a relação entre espiritualidade e saúde seja positiva, por vezes tal relação 
pode ser problemática. Por exemplo, quando há crises espirituais e/ou 
confl itos espirituais (spiritual distress e spiritual struggles) ligados à situ-
ação de enfermidade. Confl itos éticos (incluindo os de origem espiritual) 
têm impacto nas decisões em Saúde e na qualidade de vida daqueles que 
já sofrem o processo de uma enfermidade grave. Um exemplo disso pode 
ser ilustrado por um estudo publicado sobre sedação paliativa, no qual 
os pesquisadores e os profi ssionais da medicina, participantes do estudo 
relatam uma situação que merece ser reinterpretada. Entre as narrativas 
reportadas pelas pessoas que colaboraram no estudo, tem-se o caso de um 
paciente com dor extrema que toma a decisão de não sedação paliativa. 
Na fala das participantes do estudo, a tomada de decisão se fundamentou 
em convicções religiosas. As profi ssionais referem o sentimento de frus-
tração com a decisão do paciente, mas a respeitam, com base no entendi-
mento aparentemente equivocado do princípio bioético da autonomia e 
do respeito aos valores religiosos: “se ‘o doente quer morrer com sofrimen-
to a equipe respeita a decisão dele’ (...) e aí acaba que quem sofre é quem 
tem todos os princípios dos CP e que acreditaria que se fi zesse alguma 
coisa poderia aliviar o sofrimento.” (EICH et al., 2018). Mas poder-se-ia 
questionar se o paciente estava mesmo em condições de exercer plena-
mente sua autonomia e se o que foi interpretado como “opção de morrer 
com sofrimento” seria de fato, uma “opção”, ou se não estaria apontando, 
na verdade, a presença de um confl ito espiritual não explícito, portanto 
uma necessidade espiritual a ser atendida. Esta narrativa demonstra a ne-
cessidade de que faça parte de equipes multidisciplinares uma pessoa com 
competência teórica e técnica para lidar com situações que envolvem con-
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fl itos éticos fundamentados em convicções espirituais/religiosas.

O/A psicólogo/a da equipe multidisciplinar poderia lidar com essa 
situação caso tivesse competência para tal. Entretanto, os cursos de Psic-
ologia não preparam seus profi ssionais para o atendimento do sofrimento 
de etiologia espiritual/religiosa. A Teologia, por sua vez, parece não ter 
se dado conta de modo sufi ciente para essa lacuna específi ca, no espaço 
público, como lócus para atuação da pessoa formada em Teologia e não 
como espaço de “atuação religiosa”, pois, nesse caso, corre-se o risco de 
uma “assistência pastoral/religiosa”, ou mesmo de proselitismo àqueles 
em condições de agravada vulnerabilidade. 

Percebe-se assim, que as pessoas enfermas, assim como suas famílias, 
estão, via de regra (com poucas exceções), deixadas com seus próprios re-
cursos para darem conta de sofrimentos de natureza espiritual/religiosa 
no contexto de saúde ameaçada, quando já se tem conhecimento sufi -
ciente sobre os benefícios que uma adequada integração da espiritualidade 
nos cuidados em saúde poderia prover. 

Vale notar que, Políticas Públicas 
  

[...] são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; 
regras e procedimentos para as relações entre poder público e socie-
dade, mediações entre atores da sociedade e do Estado. São, nesse 
caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em doc-
umentos (leis, programas, linhas de fi nanciamentos) que orientam 
ações que normalmente envolvem aplicações de recursos públicos. 
[...] Elas traduzem, no seu processo de elaboração e implantação e, 
sobretudo, em seus resultados, formas de exercício do poder políti-
co, envolvendo a distribuição e redistribuição de poder, o papel do 
confl ito social nos processos de decisão, a repartição de custos e 
benefícios sociais (TEIXEIRA, 2002, p. 2). 

Teixeira observa ainda que as mediações sociais e institucionais são 
fundamentais na proposição de políticas públicas. É por meio dessas me-
diações que se chega a um mínimo de consenso em torno de tais prop-
osições, a fi m de que elas sejam legitimadas pelo interesse da maioria e 
assim tenham efi cácia no processo de implementação. Neste sentido, é 
preciso criar estratégias que possam aplicar a refl exão já produzida no 
âmbito acadêmico, criando, assim, políticas públicas baseadas-em-evi-
dência. Sabe-se que as “especifi cidades” das políticas públicas emergem 
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justamente a partir da constatação de necessidades específi cas, como por 
exemplo, as políticas de saúde da mulher, da população negra, da juven-
tude, dos idosos, dos moradores em situação de rua etc. A necessidade 
de implementação do cuidado espiritual na Saúde mostra-se, pois, como 
uma “especifi cidade” legítima de políticas públicas, posto que baseada em 
evidências, como mostram os diversos estudos citados neste texto. É pat-
ente a necessidade de investimento público na formação de pessoal. Tal 
formação não se restringe à profi ssionalização competente de cuidadores/
as espirituais. Engloba, também, a necessidade de inclusão do tema em 
cursos de formação de profi ssionais do cuidado sobre como avaliar e as-
sistir adequadamente as necessidades espirituais de pessoas enfermas. Em-
bora em alguns dos hospitais haja serviço de capelania, em geral trata-se 
de capelanias religiosas, voltadas ao cuidado religioso e não ao cuidado 
espiritual – que é um cuidado voltado ao atendimento das necessidades 
espirituais detectadas, incluindo as necessidades religiosas, mas não se re-
stringindo a estas. 

4. Considerações fi nais

Ao lado da continuidade da pesquisa empírica e de estratégias para 
melhor utilização de seus resultados, faz-se necessário a implementação 
de ações simultâneas com vistas a contribuir na melhoria da qualidade das 
práticas de cuidado em Saúde. 

Para isso, é preciso um esforço conjunto entre pesquisadores e pesqui-
sadoras, Programas de Pós-Graduação e profi ssionais da Saúde em tor-
no da refl exão teórico-prática do tema. Para o avanço do conhecimento 
e para que haja efetivo impacto social dos estudos realizados, urge que 
essa temática seja organizada como campo de refl exão teórico-prática e 
de lugar potencial para a construção de proposições de políticas públicas 
de cuidado em Saúde. A área de Ciências da Religião e Teologia e de Bi-
oética podem contribuir signifi cativamente no fomento do conhecimento 
nesse campo. A Bioética chama a atenção sobre dar voz aos vulnerados 
cuja autonomia é prejudicada em função de um conjunto de fatores que 
podem exacerbar o sofrimento e impactar as tomadas de decisão sobre 
procedimentos em saúde. A Teologia Pública (VON SINNER, 2014)  traz 
diversos elementos para pensar a atuação do/a profi ssional de Teologia 
na arena pública. No Brasil, mesmo carecendo de uma refl exão mais es-
pecífi ca na interface com os cuidados em saúde, ela enriquece o debate, 
pois põe em evidência os valores da solidariedade (VON SINNER, 2014; 
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DE LANGE, 2017) da compaixão e da ética do cuidado (DE LANGE, 
2017) no contexto da Saúde Pública. Estudos apontam que neste cenário, 
a pessoa que provê cuidado espiritual (em geral formada em teologia) tem 
um papel fundamental (JOHNSTON et al., 2015; DE LANGE, 2017). 
Por vezes, pacientes e familiares sentem-se mais à vontade para discutir 
decisões éticas com tal profi ssional do que com outras pessoas da equipe 
multidisciplinar, comprovando, assim, a importância desse profi ssional na 
equipe de saúde, o que via de regra não acontece no Brasil. Tal profi ssional 
daria uma contribuição singular e signifi cativa à pessoa enferma, à família 
e à própria equipe. Defende-se, aqui, não a integração da “religião” ou 
da “religiosidade”, mas sim da prática do cuidado espiritual, realizado de 
modo adequado pela equipe de saúde e por assistentes espirituais especial-
izados com competência para fazê-lo. 

Ainda como últimos destaques dessa refl exão, é preciso ter mente que 
a defesa da espiritualidade como questão de Saúde Pública tem seus ri-
scos. Por exemplo, o de instrumentalização, mais uma vez, da religião e 
da religiosidade como estratégia de poder, dominação e de tentativa de 
enfraquecer a noção de espiritualidade. Tem-se, pois, o desafi o de escapar 
aos movimentos de captura e aprisionamento de sua potência. Outros de-
safi os seriam: o de fazer ciência com algo que é da ordem imaterial, com 
o rigor que se exige do fazer científi co; o de responder ativa e não reativa-
mente àqueles que não alcançam uma forma de pensamento complexo, 
em nome do conforto do que já é sabido e reproduzido sem questiona-
mento e/ou refl exão; o de não cair na armadilha de confundir os termos e 
parecer justifi cável e atraente “prescrever religião” como “complementary 
alternative medicine”; e o de prover formação competente a pessoas para 
atuarem profi ssionalmente como Cuidadores/as Espirituais, fazendo parte 
de equipes multidisciplinares no contexto da Saúde.

É importante lembrar que o cuidado espiritual é considerado um as-
pecto fundamental das boas práticas em Cuidados Paliativos e estes têm 
se estendido, desde a publicação da Resolução 41, de 31/10/2018, para 
o âmbito da Atenção Primária em Saúde. Neste sentido, a área precisa 
enfrentar, com seriedade, a questão da pesquisa e da formação de pessoal. 

Por fi m, o maior dos desafi os parece ser o de defender a elaboração 
de políticas públicas envolvendo essa temática (quando ela pode ser facil-
mente confundida com a defesa da ocupação pública da religião) em um 
país que, especialmente nos últimos anos, assiste a uma instrumentalização 



RELIGIÃO, ESPIRITUALIDADE E SAÚDE: OS SENTIDOS DO VIVER E MORRER

168

da religião no poder e que favorece, no interior da academia, a suspeita 
sobre pesquisas sérias envolvendo esse tema. Villas Boas sublinhou, em um 
texto sobre teologia da saúde, a necessidade de fomentar o diálogo e mes-
mo a cooperação entre comunidades religiosas e profi ssionais da saúde, 
no esforço conjunto de elaboração de uma “hermenêutica da saúde que 
supere exageros e insufi ciências mútuas” (VILLAS BOAS, 2016, p. 114). 
Sua esperança é a de que comunidades religiosas, profi ssionais da saúde 
e academia sejam parceiras na defesa do valor comum da saúde. De que 
modo isso seria mesmo possível? Construir referenciais que não deixem 
brechas para o uso político de determinadas crenças religiosas em posição 
de poder, e com a clareza sobre o quê exatamente se luta, é condição sine 
qua non para a promoção de uma Saúde Pública que, de fato, considere 
o ser humano em sua inteireza, e, portanto, em sua dimensão central, que 
é a espiritual.
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Como caminho multimetódico e 
interdisciplinar, os trabalhos que 
se encontram reunidos no presente 
volume trazem a perspectiva de 
pesquisadores com ampla experiência 
em suas áreas de investigação, tendo 
como eixo catalizador: a) a compreensão 
do fenômeno religioso como via de 
aproximação da realidade humana, 
especialmente no que se refere ao 
aspecto da saúde, b) a ênfase na 
religião como forma de construção 
de sentidos individuais e sociais, e, por 
último, c) um olhar que privilegia as 
realidades radicais da existência humana, 
isto é, o liame entre viver e morrer, a vida 
e a morte em seu co-pertencimento.


