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1. INTRODUÇÃO 
 

O que mais penso, testo e explico: todo-o-mundo é louco. O senhor, eu, 
nós, as pessoas todas. Por isso é que se carece principalmente de 
religião: para se desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara da loucura. 
No geral. Isso é que é a salvação da alma... (Grande Sertão 
Veredas,Guimarães Rosa). 

 

Até o momento pouco se conhece sobre as relações que os especialistas da 

religião estabelecem com os especialistas de outros setores da vida social. O que se sabe 

a partir de Max Weber (autor clássico da sociologia) é que a relação existente entre a 

esfera religiosa e as demais, principalmente a intelectual, é muito conflituosa e 

alarmante: “a tensão, autoconsciente, da religião é a maior, e mais fundamentada em 

princípios, quando a religião enfrenta a esfera do conhecimento intelectual” (WEBER, 

1982, p.400). Ética e mundo - como bem nos mostrou Weber em seu clássico texto 

Rejeições religiosas do mundo e suas direções - são duas ordens de vida que estão 

constantemente disputando um lugar de destaque na vida social. 

Não sendo mais a religião a única esfera através da qual se ditam as regras do 

bem viver, é impossível não perceber que outros “campos”1 de atuação deixam suas 

marcas e procuram se auto-afirmar. É importante lembrar que para Bourdieu a noção de 

campo refere-se ao espaço onde as ações dos agentes estão a priori fixadas. Além disso, 

ele é definido como o local em que acontece uma luta concorrencial entre os agentes em 

                                            
* Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (USP); e-mail: luassun@usp.br 
 
1 A noção de “campo” foi introduzida por Pierre Bourdieu, inspirado em Max Weber e em sua noção de 
“esferas de valor”. Entretanto, Bourdieu parte de uma perspectiva metodológica diferente. O campo, para 
ele é prefigurado em suas determinações sobre a ação de seus protagonistas, ou seja, estruturado e 
estruturante, o que Weber não aceitava em sua teorização das esferas de valor.  
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função de interesses específicos que distinguem determinada área de atuação 

(BOURDIEU apud ORTIZ, 1983, p. 19). 

Com o advento da modernidade, as esferas intelectual, política, erótica, 

econômica e estética alcançaram legitimidade tal qual a esfera religiosa e hoje, mais do 

que nunca, seguem através de suas legalidades próprias a demarcar sempre mais o seu 

território de atuação. Entretanto, apesar da legalidade que lhes é própria e do formato 

particular assumido por cada uma delas, essas poderão, em alguns momentos, entrar em 

contato entre si através de seus agentes. Tal fato pode ocorrer de duas formas: ou pela 

atuação concomitante dos agentes em mais de uma esfera ou por estes proporcionarem o 

contato entre elas sob a forma de um diálogo que se caracteriza a um só tempo como 

espaço de concorrência e, paradoxalmente, de união. 

 

1.1. Ciência e religião 

No caso específico das esferas científica e religiosa pode ocorrer tanto o diálogo  

quanto a substituição de uma pela outra. Por exemplo, verifica-se que, quando o mundo 

da técnica e da ciência falha no desempenho de seu papel, a religião começa a atuar. Tal 

constatação nos mostra que, mesmo com o desencantamento do mundo2 do qual fala 

Weber, ainda resta um espaço para a manifestação da religião e das práticas mágicas. 

Na verdade, essas nunca desapareceram, pois o mundo desencantado não está acessível 

a todas as camadas sociais da população (PRANDI, 1991, p. 189). Ou seja, 

freqüentemente a religião é tomada como um recurso quando há falta de perspectivas, 

quando a ciência com todos os seus “poderes reais” é desqualificada. Nesse momento, 

as modernas técnicas científicas passam a ser utilizadas em conjunto com “poderes 

sobrenaturais”, os quais acabam por proporcionar uma maior eficácia em algumas 

situações. 

Assim, podemos notar tanto uma substituição da ciência pela religião quanto 

uma associação de ambas em determinados casos. Pois, nos segmentos sociais em que a 

ciência, com toda a sua eficácia, não consegue penetrar é a religião que realiza milagres, 

                                            
2 Momento em que a religião não é mais a esfera privilegiada e detentora do saber, ela passa a ser uma 
questão de foro intimo, de escolha individual. Este é o chamado desencantamento do mundo provocado 
pela ciência e racionalidade do mundo moderno, mas não recobre o desencantamento da magia pela 
religião profética. 
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ou seja, nos momentos em que o conhecimento científico não se mostra competente 

para explicar questões relacionadas ao sofrimento e à doença, a religião entra em cena.  

Se, por um lado, esse processo poderia ser tido como contraditório, por outro lado, o 

reaparecimento do sagrado no espaço da modernidade deve ser encarado de forma 

diferente, podendo ser visto como algo factível: “a reinscrição do sagrado (selvagem, 

instituído, mágico ou religioso) no espaço social da metrópole, convivendo ao lado do 

pensamento racional, utilitário, manipulador e secular, não se realiza enquanto 

contradição (ou um corte a ser superado)” (SILVA, 1995, p. 31).  

A despeito disso, no mundo desencantado, normalmente a religião é colocada, 

de forma estereotipada, em clara oposição ao que se considera como sendo as mais 

importantes qualidades da sociedade moderna: “fé versus rigor científico, salvação em 

outro mundo versus soluções tecnológicas aos problemas humanos, aderência a idéias 

antigas versus progresso e aperfeiçoamento” (SHRIVER, 1980 apud LOTUFO-NETO, 

1997, p.15). 

Trata-se, ao contrário, de percebermos, na realidade brasileira em questão, 

ciência e religião como formas distintas, porém, passíveis de convivência, pois, 

enquanto linguagens simbólicas, só existem na medida em que continuam a representar 

eficazmente a realidade e por proporcionar modelos que orientam a conduta dos 

indivíduos, dando-lhes meios para entender o mundo como ele “é” ou como “deveria 

ser” (SILVA, 1995, p. 31). 

Devido a tais circunstâncias, não é mais possível à ciência querer ignorar 

totalmente a religião, assim como não é possível que a religião ignore totalmente o 

pensamento mágico, ao qual também se recorre quando o religioso instituído não 

produz um conteúdo plausível. Aliás, o conhecimento científico e a sua tentativa de 

racionalizar todos os setores da vida não colocaram fim à busca de elementos mágicos 

como solução ao sofrimento tendo em vista a complexidade da vida, a qual não pode ser 

entendida apenas através de simples modelos (SCHWEICKARDT, 2002, p. 89). 

A busca de auxílio em dois mundos tão diferentes encontra explicação plausível 

no fato de que o homem moderno, embora cerceado pela ciência e a sua promessa de 

um bem-estar social durável, mostra-se cada vez mais insatisfeito. Essa insatisfação tem 
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sua origem na crença ilusória de que a ciência é, por um lado, acessível a todos e, por 

outro, capaz de suprir qualquer tipo de necessidade humana.  

 

1.2.  Medicina e Religião 

A mesma relação que abordamos nas linhas acima pode ser pensada em relação 

à medicina, pois é muito provável que a associação entre essa e a religião siga a mesma 

linha de raciocínio exposta anteriormente. Na medida em que a ciência médica não dá 

respostas suficientes à questão do sofrimento, ela deixa em aberto uma questão que é 

elementar na concepção do enfermo: “Por que eu estou doente?”. Em outras palavras, é 

possível afirmar que enquanto o saber médico explica “o ´como` das moléstias”, as 

terapias religiosas “procuram responder ao ´por quê` das enfermidades” (MONTERO, 

1985). Sob essa perspectiva, a religião pode possibilitar que o enfermo resgate a questão 

do sentido último, da razão pela qual uma determinada enfermidade recaiu sobre ele e 

não sobre uma outra pessoa.  

Com essa observação, desejamos sublinhar a relevância de se investir - não só 

no que diz respeito à medicina mas também a outras áreas como a sociologia da saúde, a 

sociologia da religião, a psicologia da religião - em estudos que estejam atentos à 

complexa relação entre medicina e religião e, de forma mais ampla, entre saúde e 

espiritualidade.  

 

1.3.  Estado atual dos estudos que tratam da relação entre medicina e religião 

A relação entre medicina e religião tem sido pensada em diferentes frentes. Uma 

delas é aquela que trata da associação entre fé e cura. Ainda é forte a idéia de que fé e 

cura estão associadas; aliás, não é nova a concepção de que a religião, ao estabelecer 

regras e atividades para protelar a doença e a morte, influencia a duração da vida 

(LOTUFO-NETO, 1997, p 71). Pesquisas têm comprovado essa relação e têm mostrado 

o quão ela é relevante enquanto objeto de análise. É o caso de um estudo realizado por 

Dagalarrondo e Gattaz (1992), no qual foram avaliadas trezentas admissões 

consecutivas em uma enfermaria psiquiátrica da Universidade de Campinas. Ao 

relacionar a duração da internação com dezesseis variáveis clínicas e demográficas, os 
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autores constataram que pacientes filiados às igrejas pentecostais apresentaram 

internações com duração menor do que os pacientes católicos (IDEM, p. 82).   

Outras reflexões foram feitas, no Brasil, a respeito dessa relação. Num primeiro 

plano, ela foi pensada em termos econômicos, de modo que – apesar das diferenças 

entre medicina e religião – concluiu-se tratar em ambos os casos de modelos 

econômicos, através dos quais se comercializa a cura da enfermidade. Nessa 

perspectiva, tanto as instituições médicas quanto as religiosas “se organizam em termos 

empresariais, racionais, para vender serviços e mercadorias a uma clientela 

necessitada”. E mais: o fato dessas duas instituições se encontrarem num mesmo nível 

“é a razão porque freqüentemente se passa de uma empresa à outra [...] e esta passagem 

sugere que as duas desempenham as mesmas funções” (ALVES, 1984, p. 115). 

Num segundo plano, pensou-se essa relação trazendo à tona o lado mais 

espiritual. Por essa via, acredita-se haver também uma aproximação entre os dois 

diferentes saberes (médico e religioso) que, em última instância, podem ser percebidos 

como tendo uma origem sacra. 

A origem do conhecimento médico era sagrada (...) Há ainda dois milênios e 

meio, tanto no oriente quanto no ocidente, isto é, tanto na China e na Índia como 

na Grécia, o saber-agir do médico tinha muito de taumatúrgico. O saber sendo de 

origem sacra, o agente praticante tinha características sacerdotais. A corporação 

médica, se se pode empregar sem anacronismo esta expressão para designar os 

terapeutas desde essa época, tinha literalmente na arte da cura seu sacerdócio 

(LUZ, 2000, p 186, grifos da autora).  

Seguindo esta linha de raciocínio, deduz-se haver na autoridade médica algo de 

religioso, na medida em que o seu conhecimento (oculto ao paciente) pode trazer 

melhoras e, em certo sentido, a “salvação” do doente. Nessa direção, o discurso médico 

é visto como semelhante ao discurso profético, na medida em que ele prediz o futuro e, 

ao fazê-lo, contribui para produzi-lo. Por conseguinte, o médico pode alterar o curso da 

doença – mesmo sem a intervenção de medicamentos – a partir do momento em que ele 

proporciona uma mudança na relação que o doente estabelece com a doença 

(CLAVREUL, 1983). 
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 O prestígio indiscutível de religiosos e de médicos sustenta-se no conhecimento 

específico de que são portadores, conhecimento esse que possui o poder de “driblar” a 

morte e proporcionar a salvação (física e espiritual), na perspectiva do doente.  A 

credibilidade que é conferida a estes dois campos (médico e religioso) e a seus 

respectivos discursos continua forte até os dias de hoje, quando “a palavra do médico e 

do líder religioso tem um peso fundamental na vida das pessoas; e o médico queira ou 

não é um líder, se o médico falou... Principalmente essas pessoas um pouco mais 

humildes, o que o médico falou acaba sendo verdadeiro, bem como o que o padre e o 

pastor falou, você acaba tendo uma credibilidade maior” (Ministro religioso da 

capelania católica)3.  

 Entretanto, a ligação simbólica entre a autoridade médica e a autoridade 

religiosa é algo sutil e inaceitável por grande parte dos especialistas, na medida em que 

se vêem impossibilitados de estabelecer pontes entre a racionalidade científica e o 

universo mágico-religioso. 

 (...) entre as muitas experiências religiosas, está a de ser curado, 
na perspectiva religiosa também chamada de salvação. Os médicos 
crêem que sua atividade requer experiência clínica e base na 
racionalidade científica. Não se dão conta do quanto de sua 
autoridade efetiva é de natureza religiosa em caráter. Esta 
autoridade deriva do poder último da morte, ao qual a prática 
médica procura resistir, e a autoridade vem pela posse real, do 
ponto de vista do paciente, de conhecimento oculto e mágico 
(LOTUFO-NETO, 1997, p. 15). 

Razão pela qual constatam-se muitas controvérsias na relação religião/saúde. 

Aliás, é considerável ainda o número de especialistas da área médica que não vê 

fundamentos em tal associação, baseados mais em preconceito do que em ciência. Essa 

resistência tem feito com que os médicos ignorem descobertas empíricas importantes, 

de forma que essas sejam desconsideradas no planejamento dos programas de saúde 

(LOTUFO-NETO, 1997, p. 80).  

Ao revisar a literatura que trata desta questão, Larson et al.(1986) concluíram 

que a psiquiatria não dá a devida atenção aos aspectos religiosos. Os autores, que 

pesquisaram com que freqüência a religião foi uma variável dos trabalhos científicos 
                                            
3 No intuito de suscitar questões para o projeto aqui proposto realizamos uma conversa inicial com os 
representantes das capelanias católica e evangélica do HCUSP. Ao longo do texto serão destacados 
alguns comentários desses sujeitos, os quais consideramos relevantes na formulação do problema a ser 
estudado. 
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publicados entre 1978 e 1982 no Americam Journal of psychiatry, no Canadian Journal 

of psychiatry e nos Archives of General Psychiatry, encontraram o seguinte resultado: 

de 3777 artigos publicados neste período, 2348 continham artigos quantitativos. Desses, 

cinqüenta e nove (3%) incluíam uma variável religiosa (LARSON et al, 1986 apud 

LOTUFO-NETO, 1997, p.188). A repetição da mesma pesquisa, abrangendo de 1991 a 

1995, apontou uma queda para 1,2% (WEAVER, 1998). A despeito disso, eles alertam 

para o fato de que esse desprezo pela religião não tem fundamento, já que estudos 

recentes não vêem associação entre psicopatologia e religiosidade; pelo contrário, a 

relação é entre saúde mental e religiosidade (LUKOFF, 1995 apud LOTUFO-NETO, 

1997).   

1.4 A medicina psiquiátrica como objeto da pesquisa 
Nesse estudo, a opção pela psiquiatria e não por outras especialidades da 

medicina deve-se ao fato da necessidade de delimitar tão vasto objeto de análise que é o 

Hospital das Clínicas, o qual é composto por inúmeras áreas de especialização dentro 

das quais é grande o número de profissionais entre especialistas médicos e funcionários, 

sem contar os pacientes que circulam pelo hospital. 

Soma-se a isso a forte relação existente entre psiquiatria e religião desde a 

antiguidade e idade média, quando os debates religiosos e metafísicos substituíram as 

tradições médicas, fazendo com que a psiquiatria ficasse submetida a idéias 

demonológicas (LOTUFO NETO, 1997, p. 324). Nesse período, era dado um enfoque 

mágico-religioso às doenças, em relação às quais se atribuía a presença de demônios 

que precisavam ser expulsos em rituais próprios (OLIVEIRA, 1985). Com o tempo essa 

postura foi substituída por outra que parecia corresponder melhor aos fatos; surgem 

então, novas maneiras de lidar com os males do corpo e da alma, essa última não tendo 

mais o valor excessivo que lhe imputava a Igreja. (IDEM, 21). 

1.4.1. Os sujeitos da pesquisa 

Os sujeitos analisados nesse estudo são os especialistas de saúde mental 

(psiquiatras), os especialistas religiosos4 que atuam junto ao Instituto de Psiquiatria 

(IPQ) do Hospital das Clínicas (HCUSP), bem como os pacientes. São focalizados 

também dois grupos: o Núcleo de Estudos de Problemas Espirituais e Religiosos 
                                            
4 Existem no hospital as capelanias católica e evangélica. 
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(NEPER) e o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos (CPPC), ambos ligados ao 

Departamento de psiquiatria.  

 

O NEPER foi fundado tomando como base a nova classe do DSM-IV5 

(Diagnostic and Statical Manual of Mental Disorders) e levando em consideração a 

grande diversidade religiosa do Brasil e a falta de reflexão quanto a essa questão, por 

parte da medicina (LOTUFO-NETO, 2000). O objetivo desse núcleo é voltar-se para as 

questões religiosas e espirituais a partir de um enfoque científico da moderna 

psiquiatria, desvinculado de qualquer corrente filosófica ou religiosa. Outra proposta 

importante de seus integrantes é fazer com que o NEPER auxilie na sensibilização da 

psiquiatria no que diz respeito à produção e difusão de conhecimento relacionado aos 

problemas espirituais e religiosos (IDEM). Os médicos que estão atentos à importância 

da variável religiosa no tratamento da doença chamam a atenção dos especialistas de 

sua área para as seguintes questões:  

●A religião, uma variável que influencia a saúde mental, está sendo negligenciada 

pela psiquiatria nos seus estudos e programas de tratamento e prevenção.  

●É necessário que o psiquiatra esteja familiarizado com a literatura sobre religião 

e conheça a religiosidade de sua clientela, para saber como utilizá-la clinicamente. 

(LOTUFO-NETO, 1997, P. 257) 

O CPPC, criado em 1975 durante congresso da aliança bíblica universitária, deu 

início no Brasil à tentativa de colocar em comunicação as áreas de psicologia, 

psiquiatria e religião. Na autodefinição do grupo, trata-se de uma organização cristã de 

natureza científica que reúne profissionais e estudantes do ramo de saúde mental. Um 

dos pontos ao qual ele se dedica é em aperfeiçoar e formar os pastores no 

aconselhamento, denominado curso “Logus”. Esse - que conta com o apoio do 

Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e 

do Serviço Religioso do Hospital das Clínicas (capelanias Católica e Evangélica) – tem 

como objetivo “oferecer instrumentos adequados para que ministros religiosos das 

                                            
5 “A Associação Psiquiátrica Americana deu um passo importante (...) ao incluir no DSM-IV uma nova 
categoria diagnóstica: Problemas Espirituais e Religiosos, que foi incluída no eixo I, no item `Outras 
condições que podem ser um foco de atenção clínica´”  (APA, 1994; Turner, 1995 Apud Lotufo-Neto, 
2000). 
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diversas igrejas exerçam de forma eficiente e, sobretudo, preventiva sua missão de 

orientadores espirituais e psicológicos junto aos fiéis de suas comunidades”6.  

Essa perspectiva vai ao encontro das atribuições - descritas na ordem de serviço7 

do Hospital das Clínicas - que são identificadas pela superintendência8 como fazendo 

parte das capelanias católica e evangélica. Na ordem de serviço, especificamente no 

artigo 8º, está colocada de forma explícita que a função dos religiosos e de suas 

respectivas capelanias é proporcionar auxílio espiritual e religioso aos pacientes, 

familiares e funcionários. Dentre as funções destacam-se as seguintes:  

Artigo 10 – Aos sacerdotes e pastores incumbe9: 

Manter presença junto aos doentes, procurando oferecer a todos: solidariedade, 

conforto humano e espiritual, respeitando a individualidade e as convicções 

religiosas de cada um. 

Ajudar os pacientes para que a passagem pelo hospital sirva para uma revisão 

e/ou descoberta e aprofundamento do sentido da vida 

Servir de apoio aos familiares de pacientes em situações críticas de sofrimento. 

Desenvolver uma ação de ajuda espiritual, fazendo com que os profissionais de 

saúde, independente de seu credo religioso, reconheçam os valores espirituais do 

paciente. 

Garantir a presença da religião junto aos profissionais da saúde ajudando-os a 

descobrir o valor humano e especial do trabalho 

Assessorar os profissionais da equipe multidisciplinar na solução de casos em 

que de algum modo, estejam implicadas questões de religião ou moral.  

Com relação ao conteúdo do curso “Logus”, chamou-nos atenção a temática 

abordada no “Módulo 5”, nomeada “Aspectos básicos do relacionamento fé-

psicoterapia”, tendo em vista que os tópicos propostos ilustram claramente de que forma 

                                            
6Texto extraído de Folder do Curso de Especialização em Aconselhamento Pastoral ministrado pelo 
CPPC.  
7A ordem de serviço é o documento no qual consta o conjunto de regulamentações a serem seguidas no 
HCUSP. 
8A superintendência é o órgão superior de direção executiva que coordena e controla as atividades de 
administração do HC. O superintendente é nomeado pelo Governador do Estado. 
9 Ordem de serviço nº 05/95 do HCUSP. 



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 10 

tem sido realizada a tentativa de diálogo entre os campos de saber da medicina e da 

religião. Os tópicos são os seguintes: 1.Ciência psicológica e fé cristã;  2. Psicoterapia e 

a visão cristã do homem; 3. Critérios de normalidade seculares e cristãos; 4. Estágios da 

Fé; 5. Posição das principais escolas psicológicas frente à religião; 6. Culpa e graça; 6.1. 

Culpa como fenômeno teológico, moral, psicológico e jurídico; 6.2 Papel da culpa na 

gênese e manutenção dos distúrbios afetivos; 6.3. Falsa e verdadeira culpa; 6.4. Usos da 

culpa; 6.5. Culpa e sociedade; 6.6. Inferioridade e culpa; 6.7. Teologia da graça; 6.8. 

Psicologia da graça.  

 

1.5. A teoria sociológica de “campo” de Pierre Bourdieu na reflexão sobre a 

relação entre psiquiatria e religião 

A orientação teórico-metodológica deste trabalho baseia-se na teoria de campo 

proposta por Pierre Bourdieu - autor que desenvolve uma teoria sobre o funcionamento 

interno de diferentes campos de saber e as relações de poder que se travam entre eles - 

através da qual será possível verificar qual a legitimidade que os agentes religiosos 

possuem para atuar dentro de um campo estranho ao seu (no caso, o campo médico).   

Relações de poder entre campos de saber distintos foram travadas ao longo dos 

tempos. No decorrer da história o convívio entre psiquiatria e religião foi tumultuado, 

variando de alianças a disputas por poder, de tentativas de colaboração a afastamentos 

(LOTUFO-NETO, 1997, p. 309). A luta por poder é algo presente tanto no interior dos 

campos quanto na relação entre eles, já havia considerado Bourdieu (1987). Este autor, 

ao introduzir a noção de “campo”, mostra de que forma se dá o seu funcionamento, 

evidenciando uma dinâmica de disputas, imposições e coerções que é responsável pelo 

seu movimento constante10. Da mesma forma que no campo religioso, no campo 

científico ocorre também uma luta por poder e reconhecimento: “não há ‘escolha’ 

científica [...] que não seja uma estratégia política de investimento objetivamente 

                                            
10 Com relação à religião, ele irá tomar como exemplo a Europa cristã tradicional para conduzir uma 
análise que mostra o conflito e as tensões que ocorrem numa situação de monopólio entre igreja e seita e, 
no interior da instância religiosa, entre especialistas e leigos. O palco do conflito é um contexto onde o 
Estado legitima as ações da religião [no caso, a católica] e favorece assim o monopólio por parte da 
instância religiosa que se considera a porta-voz de um saber e práticas legítimas.  
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orientada para a maximização do lucro propriamente científico, isto é, a obtenção do 

reconhecimento dos pares-concorrentes” (BOURDIEU apud ORTIZ, 1983, p. 127). 

Em sua análise, o autor privilegia uma autonomia dos diferentes campos, opondo-se 

assim a um determinismo econômico, pois, segundo ele, o que conta para a dinâmica do 

campo religioso é - muito mais que o desenvolvimento econômico - o seu trabalho 

interno, no qual a ação convergente do corpo sacerdotal, dos leigos e do profeta é que 

conduz o seu movimento (BOURDIEU, 1987, p. 37). 

Na separação das competências de cada campo, coube à religião assumir uma 

função ideológica a qual determinará o que merece ou não ser discutido, colocando em 

prática, segundo Boudieu (1987), a absolutização do relativo e a legitimação do 

arbitrário, legalizando assim determinadas posições sociais existentes na sociedade e 

reproduzindo a estrutura das relações econômicas e sociais. Ao cumprir funções sociais, 

a religião não apenas dá resposta às aflições existenciais do indivíduo mas, além disso, 

lhe fornece justificativas quanto à posição social ocupada. É o que nos fala Weber em 

relação à teodicéia. Nesse conceito, as religiões justificam a vida concreta dos 

indivíduos em sociedade: 

(...) quase toda religiosidade ética das camadas positivamente 
privilegiadas e dos sacerdotes a seu serviço considera a situação 
social do indivíduo positivamente ou negativamente privilegiado 
algo religiosamente merecido, e variam somente as formas de 
legitimação da situação feliz. (...) Inversamente correspondente a 
essa situação é a dos negativamente privilegiados. Sua necessidade 
específica é a salvação do sofrimento (WEBER, 1994, p. 335).  

Em outras palavras, a vida terrena precisa ter uma justificativa, pois o sofrimento 

faz parte do destino dos homens. Dos males causadores do sofrimento estão as doenças, 

as quais necessitam de explicações que podem ser obtidas através de modelos 

teológicos. Esses, proporcionariam respostas relativas à origem e aos motivos que 

conduzem às situações tidas como patológicas (WEBER apud MONTERO, 1985).  

A autonomia dos campos é um ponto importante e ao qual devemos estar 

atentos. Por isso, apesar de o poder ser a alavanca tanto do campo religioso quanto do 

campo científico, é preciso lembrar que existe algo que é diferenciador desses dois: 

enquanto a religião é movida pela moral, “o mercado dos bens científicos tem suas leis, 

que nada têm a ver com a moral” (BOURDIEU apud ORTIZ, 1983, p. 127). Isso 

coloca-os em pólos opostos.  
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Independente do diálogo que ocorre entre o campo religioso e o campo médico-

científico, é necessário verificarmos até que ponto esse diálogo pode ser e é mantido, de 

forma a não conduzir a conflitos sobre o lugar que cada um ocupa e a sua especialidade, 

pois segundo Bourdieu (1987) os produtores de um determinado campo só reconhecem 

como clientes seus próprios concorrentes, o que faz com que o valor de um produto só 

seja reconhecido por outro produtor do mesmo campo. 

[...] os produtores tendem, quanto maior for a autonomia do campo, 
a só ter como possíveis clientes seus próprios concorrentes. Isto 
significa que, num campo científico fortemente autônomo, um 
produtor particular só pode esperar o reconhecimento do valor dos 
seus produtos (‘reputação’, ‘prestígio’, ‘autoridade’, ‘competência’ 
etc) dos outros produtores que, sendo também seus concorrentes, 
são os menos inclinados a reconhecê-lo sem discussão ou exame. 
De fato, somente os cientistas engajados no mesmo jogo detêm os 
meios de se apropriar simbolicamente da obra científica e de avaliar 
seus méritos. E também de direito: aquele que faz apelo a uma 
autoridade exterior ao campo só pode atrair sobre si o descrédito 
(IDEM).  

 

2. OBJETIVOS 
2.1.  Verificar a relação entre médicos-psiquiatras, ministros religiosos e pacientes 

● Verificar, de um lado, a relação estabelecida entre especialistas da religião (ministros 

religiosos) e especialistas da saúde mental (psiquiatras). De outro lado, a relação desses 

dois tipos de especialista com os pacientes.  

● Verificar se ocorre, no interior do espaço hospitalar, uma luta simbólica tanto entre os 

religiosos de diferentes denominações quanto entre estes e os médicos.  

2.2.  Verificar a convivência dos ministros religiosos entre si 

● Verificar como é a convivência – apesar das diferenças existentes entre a capelania 

católica e a capelania evangélica -, qual o tipo de relação esses especialistas religiosos 

travam entre si. 

2.3. Verificar o posicionamento dos médicos-psiquiatras e dos ministros religiosos em 

relação às crenças dos pacientes 

● Verificar, no que diz respeito às crenças e atitudes religiosas dos pacientes, como os 

agentes religiosos, de um lado, e os médicos, de outro, se posicionam 
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3.  HIPÓTESE 
● Ao estabelecerem pontes de contato, os campos médico e religioso podem estar 

colocando em risco o seu desenvolvimento e a sua legalidade enquanto áreas de atuação 

autônomas.  

Tomando como ponto de partida o que diz Bourdieu (1987) ao afirmar que 

“aquele que faz apelo a uma autoridade exterior ao campo só pode atrair sobre si o 

descrédito”, é possível que os diferentes campos (religioso e médico) podem estar 

colocando em risco o seu bom funcionamento, a partir do momento em que procuram 

valer-se de uma intimidade maior entre si. 

Considerações finais 

 

 Nas falas dos ministros religiosos é possível perceber como atualmente eles 

lidam com a questão da relação ciência/religião, a qual passa a ser considerada 

primeiramente no âmbito das explicações científicas.  

A demonologia veio desses fenômenos inexplicáveis. O que não se 
explica ou é culpa de Deus ou é culpa do demônio. Por exemplo, o 
sofrimento se atribui muitas vezes a Deus, por outro lado, as coisas 
mais ou menos estranhas são atribuídas ao demônio. (Ministro 
religioso da capelania católica) 

(...) a Igreja proíbe exorcismo, você só poderia fazer exorcismo 
depois de muito estudo psicológico, médico, que realmente não 
conseguisse explicar a causa do mal, mas hoje a ciência, a 
psiquiatria explica, eu diria, a maioria absoluta. (...) e eu pelo que 
eu conheço até hoje, o que me falaram que era coisa demoníaca 
sempre tinha explicações humanas e científicas, dava para se 
explicar através da psiquiatria, da medicina, da ciência. (Idem) 

Todas as pessoas com distúrbio mental você pode perceber que tem 
um começo (...) se você usar a ciência, a psiquiatria principalmente, 
ela vai dar explicações lógicas, racionais, não tem nada a ver com 
coisas demoníacas (...)  

Quando há um discernimento, quando há uma separação bem nítida 
do que está havendo é perfeitamente possível a gente [médicos e 
religiosos] trabalhar juntos. Eu não vou invadir o campo de ação do 
outro, a competência do outro, eu não vou chegar num meio 
científico que é uma área psiquiátrica e dizer “tudo aqui é diabo”. 
Eu acho o seguinte: se nós estamos dentro de um hospital, aquilo 
que é mais importante, aquilo que deve ser considerado primeiro é o 
que a ciência determina. (...) se houver ali alguma coisa de 
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espiritual você trata, mas trata com cautela, de uma maneira, 
sobretudo, discreta, ética. (Idem) 

É interessante como fica evidente a influência do discurso científico (médico) 

sobre o discurso religioso. Os ministros religiosos mostram-se dispostos a trabalhar de 

acordo com as normas científicas, de modo que constroem um discurso, através do qual 

procuram colocar de forma enfática a prioridade atual que as explicações científicas têm 

na área médica em detrimento das religiosas. Ou seja, a religião e seus especialistas não 

andam tão desatentos, como o foram em outros tempos, em relação aos saberes da 

ciência. No mundo moderno, onde ela já não é mais reinante, parece acatar as opiniões 

mundanas e aceitar os diagnósticos que outros saberes fazem da experiência humana em 

sociedade.  

Se voltarmos no tempo é possível rememorar como a verdade religiosa era 

predominante, se não exclusiva, nos hospitais. Foucault (1979) relembra-nos em 

“Microfísica do Poder” como funcionava o sistema de poder no interior do hospital. O 

autor evidencia que, até meados do século XVIII, o pessoal religioso era quem tinha a 

exclusividade dentro dos hospitais, nos quais tinham a função de garantir a vida 

cotidiana, a salvação e a alimentação dos internos. De modo que, a presença do médico 

era algo irregular e instável, já que este era submetido administrativamente ao pessoal 

religioso que, a qualquer momento, podia despedi-lo.   

Esse comportamento arrastou-se até um passado não muito distante, quando a 

instância religiosa continuou a predominar: “O serviço católico [existe no hospital] 

desde a fundação em 1944, naquela época era muito forte o catolicismo, nenhum doente 

podia morrer sem a visita do padre. Na idade média, nos hospitais tinha uma faixa: 

´nenhum doente deve ser atendido antes de se confessar` . Essa era a condição básica 

para uma pessoa ser atendida, porque como eles tinham a mentalidade de que a doença 

vinha do pecado, então não adianta levar você para passar na consulta médica se você 

está em pecado” (Ministro religioso da capelania católica).  

Hoje, entretanto, os acontecimentos desenrolam-se num contexto em que a 

ciência médica coloca-se à frente como detentora do poder no interior dos hospitais. No 

caso particular do instituto de psiquiatria do HCUSP, a presença dos religiosos é 

assegurada, de um lado, em função da aceitação por parte de alguns médicos que 

consideram importante o trabalho religioso e, de outro lado, em função da aceitação das 
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normas científicas pelos religiosos e, portanto, da adequação das crenças aos preceitos 

médicos.  

Observando o diálogo que é estabelecido entre esses dois campos (psiquiatria e 

religião) é possível perceber que tem ocorrido, na relação entre eles, uma influência 

recíproca, a qual pode expandir ou recuar conforme a dinâmica de cada campo.  

Os especialistas que deram início a esse diálogo o fizeram com a intenção de 

defender a importância de uma atuação mais sensível por parte da psiquiatria, pois as 

variáveis religiosa e espiritual fazem parte dos fatores essenciais na organização da 

experiência humana, das crenças, valores, padrões de comportamento e de doença. 

(WEAVER, 1998). Por conta de tal fato, eles defendem uma postura mais adequada em 

relação aos pacientes e a suas respectivas crenças, no sentido de uma maior atenção e 

respeito no que concerne aos credos que orientam suas vidas, pois somente assim será 

possível que os médicos utilizem seus conhecimentos terapêuticos verdadeiramente para 

ajudá-los a levar uma vida religiosa plena (LOTUFO-NETO, 1997).  

A despeito disso, o que normalmente se percebe na prática médica de um modo 

geral é uma tendência a não valorização das dimensões religiosa e espiritual da vida, 

considerando que as tendências positivistas da psiquiatria rechaçam qualquer tipo de 

subjetivismo (LOTUFO-NETO, 1997, p. 28).  

como os profissionais de saúde mental em geral são menos 
religiosos, os mesmos subestimam o significado que a religião tem 
na vida das pessoas. Quando acham que a religião é importante, 
tendem a vê-la como um aspecto negativo. Não há treinamento para 
que os profissionais de saúde mental aprendam a lidar com 
variáveis religiosas (IDEM, p. 186). 

Nesse descaso estão presentes relações de poder entre campos de atuação 

distintos que não abrem mão de sua independência e autonomia. O fato é que, 

atualmente, está nas mãos da medicina o controle do saber erudito de curar 

(OLIVEIRA, 1985, p.80) e, por conta desse monopólio, ela tem o poder de desqualificar 

qualquer coisa que não consegue explicar. (IDEM).  

Apesar da indiferença de alguns especialistas da medicina em relação à religião, 

o Instituto de Psiquiatria parece ser um caso à parte, na medida em que proporciona uma 

abertura maior para a atuação dos religiosos, esforçando-se por estabelecer 

aproximações e diálogos. Isso se deve, muito provavelmente, à existência daqueles que 
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dentro do ambiente hospitalar da psiquiatria – o que talvez não ocorra nos demais 

setores do HC - fazem a ponte entre as partes, valendo-se para isso, ao mesmo tempo, 

do discurso médico e do discurso religioso. Em estudo feito recentemente Puttini (2004) 

apresenta-nos o que ele chama de “agente híbrido”, que seria o sujeito que faz a ponte 

entre medicina e religião dentro do hospital.  

(...) inclusive lá [no instituto de psiquiatria] existe uma 
preocupação, uma vontade de se estabelecer uma assistência 
religiosa lá dentro (...) porque há pessoas que são intensamente 
religiosas, intensamente pessoas de fé, pessoas que sabem 
exatamente o propósito da nossa presença aqui dentro, a função 
nossa aqui dentro, valorizam a nossa presença como ela tem que ser 
valorizada. (Ministro religioso da capelania evangélica).   

Os médicos podem até não concordar ou não acreditar que isso 
tenha algum benefício, mas ele não reprova. É a mesma coisa do 
paciente que fala pra o médico que ele ta fazendo uma simpatia e 
ele [fala] “tá bom, desde que você não deixe de tomar os remédios” 
(Ministro religioso da capelania católica).  

Como vemos, mesmo havendo a subestimação da religião por alguns 

profissionais da área médica, existe atualmente também uma relação de aproximação 

que pode ser visualizada através do diálogo existente entre alguns religiosos e 

psiquiatras que atuam no Hospital das Clínicas de São Paulo. Tal relação tem 

acontecido de forma cordial a ponto de haver sido criado o curso de aconselhamento 

pastoral, oferecido por médicos-psiquiatras, direcionado a ministros religiosos que 

atuam no meio psiquiátrico para que estes estejam aptos para uma prática de 

aconselhamento voltada às comunidades com as quais eles trabalham. Ou seja, os 

especialistas de saúde mental orientam os especialistas religiosos para que estes 

exerçam seu trabalho sem entrar em conflito com as normas médicas, ou melhor, sem 

extrapolar em demasia o âmbito da esfera religiosa e dos seus saberes específicos.  

Existem dois tipos de relação possíveis de serem analisados neste estudo. Uma é 

a  relação estabelecida entre especialistas da religião e especialistas da saúde mental. A 

outra é a relação desses dois tipos de especialista com os leigos que aqui, no caso, 

seriam os pacientes11. Essas duas relações podem ser pensadas através de um viés 

sociológico proposto por Bourdieu quando nos fala em conflito entre campos de saber e 

em conflito interno a um determinado campo. 

                                            
11 Leigos em relação tanto ao saber religioso quanto ao saber médico. 
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Na perspectiva desse autor, os especialistas seriam aqueles agentes reconhecidos 

como tendo a exclusividade sobre a competência necessária “à produção ou à 

reprodução de um ‘corpus’ deliberadamente organizado de conhecimentos secretos” 

(BOURDIEU, 1987, p. 58). Na constituição do campo religioso, há também aqueles que 

dele são excluídos e que se tornam, por isso, “leigos destituídos do capital religioso 

(enquanto trabalho simbólico acumulado)” (IDEM, p. 39).  

Pode tratar-se de um campo de lutas por legitimidades e reconhecimentos entre 

aqueles que tradicionalmente, de um lado, tem o monopólio do corpo (os médicos) e, de 

outro lado, aqueles que têm o monopólio da alma (os religiosos), levando em conta uma 

visão que postula que assim como a bênção deve ser realizada pelo padre, pelo pastor, a 

cura deve ser posta em prática pelo médico ou pelo psiquiatra, donos do discurso 

eloqüente (OLIVEIRA, 1985, p. 85).     

No que concerne à relação dos ministros religiosos alguns apontamentos já 

podem ser feitos. Do lado religioso, de antemão, já existe um discurso que elimina a 

presença de crenças não cristãs no hospital. O representante da capelania católica afirma 

que o serviço religioso do HC possui caráter ecumênico e, por isso, tem de respeitar as 

crenças das pessoas: “a nossa filosofia é propor e não impor”. Mas, ao mesmo tempo, 

deixa claro que o ecumenismo do qual está falando se restringe “às igrejas cristãs 

tradicionais”, dentro das quais pode haver variações. O contrário, para ele, é a reunião 

de várias crenças, que 

 “não é ecumenismo, é diálogo inter-religioso. Espíritas negam o 
princípio fundamental do cristianismo que é a ressurreição de Jesus. É 
ecumênico, mas não é inter-religioso, por isso, que não colocamos o 
espiritismo aqui dentro. É uma determinação da ordem de serviço. 
Devemos poupar o paciente, se você começa a colocar diversas crenças 
aqui dentro, você começa a fazer uma confusão na cabeça do paciente” 
(Ministro religioso da capelania católica)12.  

Através desse discurso é possível perceber que os conflitos internos ao campo 

religioso ainda se fazem notar e não são ocultados: 

 “Aqui tem que ser um trabalho comum [entre padres e pastores] 
porque é um hospital, uma instituição que não é confessional, não é o 
hospital de uma ordem religiosa, é um hospital público, o governo é o 
superior de todos aqui. A gente tem que obedecer necessariamente às 
normas do governo. E o governo nos manda trabalhar de uma maneira 

                                            
12 Até o momento foram realizadas  60 entrevistas com médicos, religiosos e pacientes. Ao longo do texto 
serão utilizados trechos das entrevistas com o intuito de fornecer mais elementos para reflexão. 
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ecumênica. Mas não é porque o governo nos manda trabalhar de uma 
maneira ecumênica que as coisas são pacíficas” (Ministro religioso da 
capelania evangélica).  

Podemos, tomando como base a afirmação acima, pensar a 

superintendência do HC – vista como a representante do governo ali dentro - como a 

instância que controla a entrada e a distribuição de bens simbólicos no hospital, na 

medida em que é ela quem decide que religiões podem e não podem atuar ali dentro, é 

por ela que qualquer ministro religioso tem de passar para obter a permissão para 

realizar o seu trabalho: 

 “Por exemplo, a gente recebe muitos pedidos de pessoas, já recebi de 
espíritas, da seicho-no-iê. O que fazemos nesse caso: normalmente eles 
vão à superintendência e a superintendência nos encaminha. Aqui 
mesmo sendo um hospital público, se eles insistirem realmente em 
fazer trabalho, o hospital vai falar: ´não, nós já temos um serviço 
religioso organizado`” (Ministro religioso da capelania católica). 

 

 
E por fim, no que diz respeito ao posicionamento em relação à crença dos pacientes, os 

ministros das duas capelanias colocam claramente o seu propósito enquanto religiosos 

que realizam um trabalho junto aos pacientes. Deve prevalecer, no ponto de vista de 

ambos, uma relação de respeito, em primeiro lugar, aos valores que o paciente traz 

consigo. Do mesmo modo, procuraremos perceber se os médicos também têm esse 

cuidado de respeitar as crenças, os valores que o paciente traz consigo, levando em 

consideração que no momento em que o paciente entra num hospital, traz consigo sua 

própria cultura. Isso quer dizer que suas crenças, atitudes, valores e relações sociais, o 

acompanham sempre e em qualquer momento da vida (GOFFMAN apud MCOE, 

1984). 

Nossa presença é uma presença de consolo, presença de promoção 
do indivíduo na situação em que ele se encontra, de ruptura com a 
normalidade dele. Eu entendo que não deva ser uma participação 
junto ao doente com esse caráter de evangelização, pretendendo 
fazer com que o indivíduo mude de religião. Eu devo compreender 
o indivíduo com as necessidades fundamentais que ele tem, fazer 
com que ele resgate, sobretudo, os valores internos, interiores, 
subjetivos que ele tem e possa com esse resgate superar a sua 
situação de doença, de dor, de ruptura... (Ministro religioso da 
capelania evangélica). 

(...) o que nós pretendemos implantar aqui é um trabalho de você 
tentar assistir a pessoa não somente no aspecto religioso. Eu gosto 
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de dizer que no trabalho aqui primeiro você fica com a pessoa, e a 
evangelização, a assistência religiosa, o religioso é conseqüência. 
(...) Então nós tentamos trabalhar dentro dessa filosofia, é um 
trabalho de evangelização sem ser doutrinação. (...) Na ordem de 
serviço aqui... o serviço religioso é de caráter ecumênico e você tem 
de respeitar a crença de cada um, você não deve tirar nada do que a 
pessoa acredita ou tentar impor alguma coisa pra pessoa, a nossa 
filosofia é sempre propor e nunca impor. É a regra do próprio 
hospital (Ministro religioso da capelania católica).  

Todas essas reflexões são ainda uma tentativa inicial de aprofundar sobre a 

temática. Lançamos aqui algumas questões e, dessa forma, procuramos deixar uma 

contribuição junto a essa temática tão inquietante e atual. 
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