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Resumo: O presente trabalho tratou de verificar qual a importância que usuários de uma instituição
de saúde mental dão a Religiosidade/Espiritualidade (R/E) no contexto do sofrimento mental. A
pesquisa teve abordagem qualitativa e quantitativa, além de ter objetivo exploratório. Quanto aos
instrumentos necessários para a coleta de dados foram utilizados: consulta a dados secundários e
entrevistas semi-estruturadas com seis usuários da instituição. Como instrumentos de interpretação
de dados das entrevistas foram utilizados a análise frequencial e a análise de conteúdo. Concluiu-se,
a partir deste estudo, que as dimensões da R/E são extremamente relevantes para os usuários
entrevistados, na medida em que fizeram presença significativa nos relatos espontâneos constatados
pela análise frequencial e por promoverem a ampliação da noção de saúde.

Palavras-chave: Saúde Mental. Religiosidade/Espiritualidade. Integralidade e Saúde. Centro de
Atenção Psicossocial I.

Abstract: This work sought to verify the importance that users of a mental health institution give to
Religiousness/Spirituality (R/S) in the context of mental suffering. The research had a qualitative and
quantitative approach, besides having an exploratory objective. The data collection instruments used
were: secondary data analysis and semi-structured interviews with six users of the institution. As
instruments for interpretation of interview data, frequency analysis and content analysis were used.
From this study, it was concluded that R/S dimensions are extremely relevant for the interviewed
users, since they had a significant incidence in the spontaneous reports verified by the frequency
analysis and for promoting the expansion of the notion of health.

Keywords: Mental Health. Religiousness/Spirituality. Integrality and Health. Psychosocial Care Center
I.

1 Introdução

A literatura mais recente que relaciona a Saúde Mental (SM) com a Religiosidade/Espiritualidade[1]
(R/E), mais especificamente àquela que emerge a partir dos anos 2000, vem mostrando
convergências positivas (PORTO; REIS, 2013). Essa perspectiva recente identifica um impacto
positivo da R/E em relação à Saúde Mental, na medida em que essas dimensões contribuem no
processo de tratamento e acompanhamento da pessoa com sofrimento mental; superando a clássica
ideia de que a Religião seria a neurose obsessiva da humanidade (DALGALARRONDO, 2008;
KOENIG, 2007a, 2007b).

Apesar de essa ser uma convergência que vem sendo discutida com frequência, a avaliação que faço
é a de que poucas pesquisas consideram a perspectiva dos usuários sobre essa relação. É nesse
sentido que se pretende ouvir as impressões dos usuários de um Centro de Atenção Psicossocial I
(CAPS I) específico sobre a relevância da R/E no contexto da Saúde Mental. A R/E é importante para
os usuários do CAPS Qual seu impacto no contexto da Saúde Mental

O desenvolvimento deste trabalho não possui apenas uma justificativa teórica, mas também uma
relevância social. A discussão da interface R/E e Saúde Mental é estratégica, na medida em que
possibilita maior atenção no que se refere a humanização, bem como ao fortalecimento do princípio
da integralidade do sistema de saúde brasileiro.

A projeção que se faz do impacto que este trabalho pode provocar está relacionada a uma possível
atenção mais cuidadosa, por parte de profissionais da saúde mental, às realidades subjetivas e
religiosas/espirituais que os usuários demandam. Contribuindo, em última instância, para uma efetiva
humanização nos serviços de saúde e saúde mental.
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Nesse sentido, com o objetivo de dar centralidade aos relatos de usuários do CAPS I sobre a
relevância que eles dão às dimensões da R/E no contexto da Saúde Mental far-se-á uma breve
caracterização do perfil dos usuários da instituição pesquisada para em seguida descrever a
metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho. Descrever-se-á também os cuidados éticos
que foram observados no processo de coleta de dados para minimizar os riscos da interação com os
sujeitos de pesquisa. Em seguida far-se-á a discussão dos dados coletados sem perder de vista o
objetivo geral deste trabalho: Compreender a relevância das dimensões da R/E no contexto da Saúde
Mental na perspectiva de usuários de um CAPS I.

2 Caracterização do perfil dos usuários do CAPS I

As informações coletadas para o desenvolvimento deste tópico surgem da minha experiência no
campo de estágio curricular do curso de graduação em Serviço Social, que se materializou num relato
de experiência publicado numa Revista de Extensão[2], ano 2016. Portanto, os dados aqui expostos
têm a limitação de serem dados coletados até o dia 05 de julho de 2016 (SANTOS; MAGALHÃES,
2016).

Em levantamento feito em 2016 o CAPS I de Cruz das Almas – BA contava com 842 usuários
matriculados. Desses, 292 eram usuários ativos, isto é, que continuavam frequentando as atividades
e serviços oferecidos pela instituição. A sistematização de dados foi feita com o universo dos 292
usuários ativos, não sendo viável a análise de 842 prontuários no período de coleta das informações.
Dos 292 usuários 48,63% eram homens, enquanto que 51,36% eram mulheres. No que se refere à
faixa etária dos usuários, a mais comum foi a de 46-60 anos, com 37,32%. Em seguida vêm às faixas
de 36-45 anos, com 23,63%; de 26-35 anos, com 18,83%; a de mais de 60 anos, com 11,98%; e a de
18-25 anos, com apenas 5,13%.

Além dessa composição de gênero e de faixa etária dos usuários ativos da instituição fez-se, também,
um levantamento dos transtornos mentais (por categoria) mais recorrentes nos usuários e
observou-se maior incidência de transtornos relacionados à categoria “Esquizofrenia, transtornos
esquizotípicos e transtornos delirantes”, que compreendeu 72,61% dos usuários ativos da instituição.

Este é o pano de fundo que constituiu o universo do perfil dos usuários do CAPS I de Cruz das Almas
– BA. Baseando-se nessa realidade descreveu-se a metodologia utilizada para a coleta de dados a
partir da interação com os sujeitos da pesquisa.

3 Percurso metodológico e aspectos éticos

A pesquisa realizada junto aos usuários da instituição de saúde mental teve abordagem qualitativa e
quantitativa, além de ter objetivo exploratório por se tratar de um estudo aproximativo, que não tem a
pretensão de explicar os determinantes de um fenômeno, mas que pode contribuir para posteriores
estudos mais aprofundados sobre a temática (GIL, 1999; LAVILLE; DIONNE, 1999).

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 6 usuários ativos do CAPS I de Cruz das Almas
– BA. Justifica-se a utilização desse instrumento de coleta de dados por se tratar de um recurso que
possibilita a captação de realidades subjetivas e não quantificáveis que requerem um cuidado
qualitativo (LAVILLE; DIONNE, 1999). Além deste tipo de instrumento permitir, também, maior
liberdade no processo de conversação que a entrevista relacionada a esta temática requer (BONI;
QUARESMA, 2005).

O roteiro de entrevista foi dividido em duas partes. Na primeira parte as perguntas[3] tiveram o
objetivo de levar o entrevistando a expor sua história em relação ao transtorno mental e ao CAPS, a
fim de identificar relatos espontâneos que trazem elementos da R/E. Na segunda parte, entretanto, as
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perguntas[4] tiveram o objetivo de verificar a relevância direta que os usuários dão as dimensões da
R/E na relação com a SM. As indagações construídas com estes objetivos pretenderam medir a
relevância que os entrevistados dão a R/E na SM.

Optou-se por entrevistar 6 usuários por uma questão de viabilidade, sendo inviável uma quantidade
maior no tempo de pesquisa proposto pela instituição universitária à época do desenvolvimento deste
trabalho. Os 6 usuários foram escolhidos por sorteio, sendo 2 do sexo masculino e 4 do sexo
feminino; respeitando o dado de maior incidência de mulheres na referida instituição. O sorteio foi
realizado após seleção, feita por um profissional da instituição, de usuários mais ativos do CAPS I,
isto é, os que mais participam das atividades e que mais frequentam as oficinas terapêuticas – esse
critério foi importante por conta da facilidade de encontro e disponibilidade dos pacientes.

Ainda como critério de escolha para os 6 entrevistados os usuários sorteados precisavam obedecer a
quatro critérios de seleção: 1º Ser capaz de transferência verbal objetiva para realização das
entrevistas (também foi avaliado por um profissional da equipe); 2º Morar próximo a instituição, caso
fosse necessário entrevistas extra-institucionais – esse critério foi definido levando em consideração a
viabilidade da pesquisa, não sendo possível para o pesquisador um deslocamento custoso; 3º
Enquadrar-se na amostra dos dados de faixas etárias apresentados por Santos e Magalhães (2016),
a saber: 3 usuários com faixa etária entre 46-60 anos, 2 usuários com faixa etária entre 36-45 anos, e
1 usuário com faixa etária de 26-35 anos; e 4º Se enquadrar na amostra dos dados de categorias de
transtornos mentais mais recorrentes no CAPS I de Cruz das Almas – BA, também apresentada por
Santos e Magalhães (2016), sendo 3 usuários com transtornos relacionados à categoria
“Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes”, 2 usuários com transtornos
relacionados à categoria “Transtornos do humor [afetivos]”, e 1 usuário com transtorno relacionado à
categoria “Transtornos mentais orgânicos, inclusive os sintomáticos” – Respeitando o dado dos
transtornos de maior incidência entre os usuários da instituição.

Aqui cabe uma informação referente à exclusão da categoria “Transtornos mentais e
comportamentais devidos ao uso de substância psicoativa”. Apesar de esta categoria estar em
terceiro lugar na incidência de transtornos entre usuários do CAPS I, optou-se por não entrevistar os
que foram diagnosticados com esse tipo de sofrimento mental. Tomei essa decisão em virtude de
uma posição ético-política contrária às comunidades terapêuticas contemporâneas que se utilizam de
um discurso da dimensão positiva da R/E na Saúde Mental para legitimar uma série de violências aos
direitos humanos da pessoa com sofrimento mental (PERRONE, 2014).

Pretendeu-se, ainda, fazer uma análise frequencial de conteúdo das entrevistas semi-estruturadas,
que permitiu identificar a incidência de palavras e termos nos relatos dos entrevistados (OLIVEIRA et
al, 2003). Essa análise se deu com os dados obtidos a partir da primeira parte do roteiro de entrevista
– a parte que não trata especificamente da questão religiosa. O objetivo aqui foi identificar a
recorrência de palavras e trechos com conotação religiosa que aparecessem nos relatos dos
entrevistados, a fim de medir a relevância espontânea que os usuários dão a dimensão da R/E em
falas relacionadas à SM. Ademais, propôs-se fazer uma análise de conteúdo temática a partir dos
dados coletados nas entrevistas semi-estruturadas, a fim de “[...] descobrir os ‘núcleos de sentido’ que
compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição pode significar alguma coisa
para o objectivo [sic.] analítico escolhido” (BARDIN, 1979, p. 105 apud GOMES, 2009, p. 86-87).

Os aspectos éticos foram resguardados por meio da providência dos seguintes documentos: emissão
de carta de autorização de pesquisa (Termo de Anuência), que foi assinado pelo gestor do setor de
educação permanente em saúde do município de Cruz das Almas – BA; utilização de Termos de
Consentimento Livre – TCL, devidamente assinado pelos responsáveis dos usuários entrevistados,
além dos Termos de Assentimento, assinado pelos pacientes. O projeto deste estudo passou pelo
Comitê de Ética na Pesquisa da UFRB, que atestou, via relatório, consonância ética com a Resolução
do Conselho Nacional de Saúde 510/16.
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Os nomes dos entrevistados são fictícios, a fim de não identificar os sujeitos que colaboraram com
informações pessoais para o desenvolvimento desta pesquisa. Foram utilizados os nomes de antigos
internos[5] do Hospital Psiquiátrico – Colônia – de Barbacena/MG, que tiveram suas histórias
relatadas no livro investigativo de Daniela Arbex (2013) “Holocausto Brasileiro: Genocídio, 60 mil
mortos no maior hospício do Brasil”, como forma de homenagear os loucos que resistiram ao
manicômio e aos que morreram em seus porões.

4 Resultados e discussão

Antes de tratar-se especificamente da análise de conteúdo das entrevistas é necessário apresentar o
perfil dos usuários consultados. Seguindo uma lógica de amostra dos dados expostos por Santos e
Magalhães (2016) referente ao CAPS I de Cruz das Almas – BA, os usuários entrevistados têm o
seguinte perfil: Antônio da Silva – 32 anos de idade, possui esquizofrenia simples, é evangélico de
uma igreja batista; Sueli Resende – 50 anos de idade, possui episódios depressivos, é católica
sincrética e pertencente a uma religião de matriz africana; Conceição Machado – 54 anos de idade,
possui psicose não-orgânica não especificada, é evangélica da Igreja Universal do Reino de Deus;
José Machado – 36 anos de idade, possui transtorno orgânico da personalidade e do comportamento
devidos a doença cerebral, lesão e disfunção, é evangélico da igreja Assembleia de Deus; Sônia
Costa – 47 anos de idade, possui transtorno afetivo bipolar do humor em remissão, é evangélica de
uma igreja batista; e Elza Maria do Carmo – 44 anos de idade, possui esquizofrenia indiferenciada e
não tem religião.

4.1 “Porque a boca fala do que está cheio o coração” [6]: Uma análise frequencial

Como descrito na metodologia supracitada far-se-á neste tópico uma análise frequencial dos relatos
dos usuários entrevistados referente a primeira parte do roteiro de entrevista. Nesta parte do roteiro
de entrevista não foram estimuladas perguntas diretas sobre a relação dos usuários com as
dimensões da R/E. As perguntas relacionavam-se ao histórico do usuário com a instituição e o
transtorno mental, além de também referirem-se às principais necessidades para qualidade de vida do
entrevistado. O objetivo dessa abordagem foi identificar relatos espontâneos sobre a R/E, a fim de
verificar a relevância que os usuários dão a essas dimensões.

A análise frequencial foi feita levando em conta o número total de palavras ditas pelo usuário em
relação ao número específico de palavras ditas em trechos que expressam elementos da R/E. A partir
dessa contagem calculou-se o percentual de palavras ditas referentes à R/E, o que supomos ser
capaz de quantificar a relevância dada pelo usuário a essas dimensões nesta primeira parte da
entrevista. Esse tipo de abordagem relacionada a temática da Religiosidade/Espiritualidade é
problemática, na medida em que existem expressões de linguagem associadas a essas dimensões
que não estão diretamente relacionadas à R/E. Exemplo disso são os termos comumente usados,
como: Meu Deus, Graças a Deus, Abaixo de Deus, etc. Essas expressões não podem ser utilizadas
para medir a relevância que os usuários dão as dimensões da R/E – Quem duvidaria que esses
termos também poderiam ser utilizados por ateus Por esse motivo, após contagem de palavras
associadas às dimensões da R/E, separamos os termos com expressões culturais dos termos com
sentido religioso, a fim de termos uma visão mais rigorosa para medir a relevância desses elementos
na perspectiva dos usuários entrevistados.

Ademais, separamos também os termos relacionados às dimensões da R/E que expressavam
significado positivo e negativo, isto é, os trechos que associavam elementos da R/E como negativos
de alguma forma para o usuário versus os trechos que associavam elementos da R/E como positivos
para o entrevistado. A proposta aqui foi a de identificar a recorrência do tipo de significado que o
usuário dava a R/E. Por fim, verificou-se os significados dos termos mais recorrentes nos relatos dos
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entrevistados. O que os usuários falam das dimensões da R/E para esse elemento ganhar espaço
espontâneo em seus discursos

A análise frequencial feita a partir do relato de Antônio da Silva mostrou dados inquietantes. Antônio,
na primeira parte do roteiro de entrevista, falou apenas 387 palavras. Uma pessoa de fala objetiva,
que precisava ser constantemente estimulado para que se obtivessem respostas mais amplas. Cerca
de 31% das palavras utilizadas por Antônio na primeira parte da entrevista foram utilizadas na
construção de termos com sentidos relacionados a R/E. Isso representa, basicamente, que em cada
10 palavras ditas 3 são palavras relacionadas a R/E. A presença da R/E nesse usuário é muito
significativa. Confirmamos esta afirmação quando não identificamos nenhum termo com expressões
culturais em seu relato; o que evidencia que todos os termos relacionados à R/E expressavam sentido
e significado religioso para o usuário. A maior parte dos termos utilizados por Antônio representavam
sentidos positivos, a saber: “Depois que eu comecei ir à igreja fui me libertando mais”; “Viver bem é
Jesus na vida da pessoa!”; “Buscando a Deus a gente tem segurança. Deus dá segurança a gente”;
“Se a gente estiver triste Deus alegra”. Entretanto, Antônio foi o entrevistado que mais falou dos
sentidos negativos da R/E, na medida em que relatava: “O inimigo querendo que eu usasse a droga
para tentar ceifar minha vida”; “O inimigo mesmo... O diabo”; “Foi coisa de magia negra, de feitiçaria”;
“fazer macumba pra mim”. Esses trechos mostram uma associação negativa que Antônio faz a
determinados elementos religiosos e espirituais. No entanto, os significados positivos
superabundaram no relato de Antônio, tendo mais recorrência o sentido de ir à igreja e “buscar” a
Deus.

O caso de Sueli Resende foi muito diferente do de Antônio. A análise frequencial realizada nos relatos
de Sueli constatou um total de 1074 palavras utilizadas na primeira parte da entrevista. Sueli falou
muito mais do que Antônio. Entretanto, no que se referem às palavras relacionadas à R/E
constatou-se apenas 5,4%. Não bastasse o percentual baixo em comparação a Antônio a maior parte
dos trechos relacionados à R/E fazia referência a expressões culturais. Os termos culturais usados
por Sueli foram: “Graças a Deus” e “Meu Deus”. Entretanto, também referiu-se à R/E de forma a
expressar sentido, utilizando os termos: “[...] só tenho que ter amor a mim e a Deus”; “[...] amor ao
próximo e a Deus!”. Como se pode observar são termos com significados positivos para a usuária;
justificando o sentido mais recorrente associado à R/E na perspectiva de Sueli: Amor a Deus e ao
próximo.

As análises realizadas a partir dos relatos de Conceição Machado e José Machado também mostram
dados muito próximos aos de Sueli. No Caso de Conceição Machado, ela utilizou 2910 palavras para
responder as questões da primeira parte da entrevista – foi a entrevistada que mais falou. Apenas
6,1% de sua fala, todavia, fazia referência às dimensões da R/E. Desse percentual foram identificados
8 trechos com expressões culturais. As expressões culturais mais utilizadas também foram “Meu
Deus” e “Graças a Deus”. Entretanto, 13 outros trechos não tinham expressões culturais, mas um
significado legítimo relacionado à R/E da usuária entrevistada. A seguir alguns exemplos dos trechos
que expressam a R/E da entrevistada: “[...] ter a paz interior”; “[...] o importante [são] as forças que
Deus tem pra te oferecer”; “Eu pedia proteção a Deus”; “[...] eu acho que a parte espiritual [...] Está
me ajudando muito”. O sentido mais recorrente dos relatos de Conceição associados a R/E está
relacionado a ir à igreja para ter bênçãos, forças e paz; o que justifica o fato de 11 trechos associarem
os relatos da entrevistada a uma dimensão positiva da R/E, sem nenhuma presença de relatos que
apresentam alguma dimensão negativa. Já José Machado utilizou 340 palavras para responder as
questões da primeira parte da entrevista – diferente de Conceição, José foi o que menos falou.
Apenas 5% da fala de José fazia referência às dimensões da R/E. Desse percentual a maior parte dos
trechos estavam relacionados a um termo com expressão cultural “Abaixo de Deus”. O usuário utiliza
esse termo 3 vezes na primeira parte da entrevista. Entretanto, também expressa sua religiosidade,
apesar de ser uma única vez, ao afirmar: “[...] eu peço a Deus para não ficar só”; o que evidencia o
caráter positivo da R/E para o entrevistado, não fazendo nenhum tipo de associação negativa.
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Na análise frequencial feita nos relatos de Sônia Costa identificou-se que a usuária utilizou 1476
palavras para responder as questões da primeira parte da entrevista. O percentual de palavras
associadas à R/E foi de 9,1%. Desse percentual ela utilizou palavras que compunham dois termos
culturais, a saber: “[...] até o dia em que Deus quiser” e “Meu Deus”. Entretanto, 14 outros trechos
tinham significados religiosos e espirituais para a usuária. Desses, 3 trechos faziam associações
negativas de elementos da R/E, a saber: “Uns falavam que era macumba”; “[...] Eu agora não acredito
nessas macumbas”; “[...] fizeram uma obra de macumba com o meu nome numa cova de defunto”.
Todavia, a maior parte dos trechos associados a elementos da R/E estão relacionados a uma
dimensão positiva para a usuária; a seguir alguns exemplos: “[...] eu creio que o sangue do cordeiro já
me curou e vai me curar mais ainda”; “Eu tenho fé em Deus que um dia Deus vai me dar minha
aposentadoria”; “[...] fiquei esperando com paciência no Senhor”; “Deus abriu as portas”. Os sentidos
mais recorrentes, nos relatos de Sônia, associados à R/E tratam Deus como protetor, curador e
provedor.

O caso de Elza Maria do Carmo foi o que menos apareceu trechos relacionados à R/E; talvez pelo
fato de ser a única a se declarar sem religião. Do total de 1445 palavras apenas 0,6% faziam
referência a elementos da R/E; o que representa um único trecho, a saber: “[...] era Deus que me
dava forças para eu ir trabalhar”. Este trecho não tem termos culturais e representa um sentido
positivo da R/E para a usuária, além de inferir uma espiritualidade que está para além de uma
vinculação institucional-religiosa.

Analisando os dados frequenciais de uma forma geral é possível chegar a alguns indícios importantes
acerca da relevância da R/E para os usuários entrevistados. É necessário informar novamente que
esta análise frequencial foi feita a partir dos relatos de usuários entrevistados na primeira etapa de
perguntas do roteiro de entrevista, que tinha o objetivo de entender o histórico dos usuários com
relação à instituição e ao transtorno mental. Nesse sentido, todas as palavras e trechos relacionados
à R/E são absolutamente espontâneos. Portanto, uma média de percentual de 6,7% de palavras
relacionadas à R/E em relatos espontâneos de usuários não pode ser subdimensionado. Isso significa
que, basicamente, em cada 50 palavras ditas 3 são relacionadas às dimensões da R/E. Se se leva em
consideração que 50 palavras podem ser ditas em menos de 30 segundos, pode-se inferir que em
cada minuto uma frase com sentido religioso e espiritual é formada pela maioria dos entrevistados.
Talvez olhando dessa forma consiga-se interpretar da maneira correta o que esses dados querem
mostrar.

Ademais, no que diz respeito aos termos relacionados às expressões culturais versus expressões
com sentido religioso é evidente a hegemonia dos termos que expressam sentido e significado
religioso. Para além das expressões culturais presentes nos relatos dos entrevistados os trechos que
evidenciam uma explícita aproximação com algum elemento religioso/espiritual são frequentes.
Fez-se essa separação de termos culturais e com sentido religioso apenas para obedecer a hipótese
de que expressões culturais relacionadas à R/E são ditas sem ter nenhum significado
religioso/espiritual para quem diz – o que não pôde ser verificado, mas aderiu-se a esta perspectiva
para que se mantivesse o rigor científico considerando a pior das hipóteses.

No que se refere aos trechos que expressam sentido negativo da R/E para os usuários entrevistados
chegou-se a conclusão de que todos os que apresentam esses relatos querem dizer a mesma coisa.
Dos 7 trechos que expressam sentidos negativos da R/E 4 foram ditos por Antônio e 3 por Sônia.
Ambos entrevistados referem-se a “macumba”, elemento diretamente associado às religiões de matriz
africana, como algo negativo. O fato é que as dimensões negativas da R/E, que surgem de forma
espontânea, fazem referência a um tipo específico de religiosidade. Todavia, essa não é a realidade
hegemônica verificada nos relatos dos entrevistados. Cerca de 35 termos da R/E foram associados
positivamente para os entrevistados; contra apenas 7 termos com associação negativa. Já se pode
inferir uma associação positiva existente na relação entre saúde mental e R/E na perspectiva dos
usuários, pois se não fosse esse o caso esses elementos positivos da R/E relatados pelos
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entrevistados não apareceriam de forma espontânea em seus discursos.

Confirmando a inferência supracitada observaram-se nos relatos dos entrevistados trechos
recorrentes que expressavam sentidos referentes à: Necessidade de ir à Igreja; Deus como doador de
forças; e Deus como provedor. Claramente esses são sentidos positivos para os usuários
entrevistados e talvez expliquem o fato das dimensões da R/E aparecerem espontaneamente em
seus relatos.

4.2 Noção ampliada de saúde e a estreita relação com a R/E

Este tópico é fruto da análise de conteúdo das entrevistas. Nesta categoria temática fez-se uma
comparação com as respostas dos usuários à pergunta “o que é religião” em relação à pergunta “o
que é saúde”. Observou-se que as respostas dos entrevistados a estas duas questões foram
extremamente convergentes. Em alguns casos foi necessário recorrer a relatos dos entrevistados que
não eram respostas das perguntas supracitadas, mas que tinham relação intrínseca com as mesmas.
O objetivo desta abordagem de análise foi o de verificar as similitudes entre os significados de
Religião e Saúde na perspectiva dos usuários. Far-se-á, nesta categoria temática, análises individuais
da fala de cada entrevistado.

Nos relatos de Antônio da Silva quando indagado sobre o significado de religião, afirmou: “Religião
para mim é crer em Deus, ter fé em Deus”. Nessa mesma direção quando indagado sobre o
significado de saúde, disse: “Jesus” – Nenhuma palavra a mais, nenhuma palavra a menos. Esse
resultado é problemático ao passo em que faz pensar sobre a indução de respostas. Tentou-se
afastar-se dessa falha separando as perguntas que indagavam sobre o significado da religião
(pergunta 6 do roteiro de entrevista) e saúde (pergunta 8 do roteiro de entrevista). O fato é que as
repostas àquelas questões diferentes foram muito parecidas. Ou seja, Religião para Antônio é ter fé
em Deus e Saúde é simplesmente Jesus. O que impressiona é a noção de saúde ressignificada pelo
imaginário religioso do usuário.

No caso de Sueli Resende, quando indagada sobre o que era Religião, afirmou:

“Religião pra mim é a gente ter fé. Amar a Deus acima de tudo. Não importa o
que seja, se tem uma planta eu tenho que amar ela eu não posso matar ela.
Porque ela tem uma razão de viver de se alimentar, ela serve pra alguma
coisa. Eu sei que as plantas servem pra trazer a água do fundo do solo e
ajudar na nossa respiração, no nosso ar limpo” – Sueli Resende

Sueli nos apresenta um exemplo mais elaborado do que o de Antônio sobre o que é religião em seu
ponto de vista. Religião para ela está muito relacionado a uma boa relação com a natureza. Trata-se
de amar a Deus e a natureza, ter uma relação de alteridade com o universo. Quando indagada sobre
o significado de Saúde, responde:

“Ah! Saúde é eu brincar, sorrir, não sentir dor, ser feliz, tratar as pessoas
bem. Porque é tão bom as pessoas lhe darem um bom dia com um sorriso.
Não andar enfezada, não andar mal-humorada, não xingar as pessoas – Ele
[o caboclo Eru] não gosta que a gente xinga [...]”– Sueli Resende

A concepção de Saúde de Sueli segue a mesma linha de Antônio, na medida em que compreende
saúde como algo amplo, que se relaciona, também, a uma alteridade com as pessoas. O emblemático
de sua resposta referente à Saúde está no fato de inserir elementos de sua espiritualidade para
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responder a questão. Grosso modo, em seu ponto de vista, Saúde é tratar as pessoas bem e não
falar mal delas, “pois o Caboclo Eru não gosta”. Mais uma associação explícita entre a noção de
Religião com Saúde. Ou seja, o imaginário religioso influenciando uma determinada concepção de
Saúde não restrita à dimensão biomédico-medicamentosa.

No relato de Conceição Machado observa-se o mesmo movimento de ressignificação, entretanto no
sentido inverso: O significado de Saúde influenciando e/ou complementando o significado de Religião.
Conceição refere-se a Religião da seguinte forma:

“Olha, pra mim a religião é acreditar em Deus, tem que crer em Deus. Tem
que ter limites... [...] Que alguma coisa existe... Se é espiritual... É a fé, a fé é
a maior. Sabe por que eu digo que é a maior [...] Eu não ia mais para o
comércio fazer minhas compras, fazer nada. [...] Aí quando Deus me deu
essa força, abriu as portas, que eu comecei a sair pra resolver minhas coisas
mesmo” – Conceição Machado

Conceição também faz uso de um exemplo para explicar o significado de religião. Para ela Religião
tem a ver com liberdade e autonomia: “[...] Deus me deu essa força, abriu as portas, que eu comecei
a sair pra resolver minhas coisas mesmo”. Nesta mesma direção de sentido Conceição se refere à
Saúde:

“Saúde é tudo. Sabe por que eu digo que saúde é tudo Porque quando você
está com saúde você pode fazer tudo: virar a noite, ir à casa do vizinho, ir
correr ali, ir pra festa aqui... [...] liberdade” – Conceição Machado

No caso particular de Conceição acredita-se ser sua compreensão de Saúde que influencia sua noção
de Religiosidade. Saúde para ela está fortemente relacionada com liberdade; a mesma liberdade
exemplificada na resposta à questão sobre o significado de Religião. Liberdade aqui teria origem
prioritária mais próxima da noção de Saúde, visto que o sofrimento mental experienciado pela
entrevistada impossibilita esse sentimento. O fato é que Conceição também faz convergir Religião e
Saúde da mesma forma que os entrevistados anteriores.

Nos relatos de José Machado encontra-se a mesma relação entre Religião e Saúde. Na concepção
do entrevistado sobre Religião, ele afirma:

“Eu acho que é tudo, porque você pode ser católico, pode ser evangélico, o
que importa é ter fé em Jesus, porque Jesus é um só, pra mim é isso. [...]
Porque sem fé não vai nada à frente” – José Machado

Recorrendo a outro trecho que não faz referência à pergunta sobre o significado da Religião, mas que
ajuda a compreender essa questão, José Machado afirma:

“[...] eu passei pra ser evangélico depois que eu tive AVC, porque eu fiquei
um mês e treze dias internado no Roberto Santos [Hospital] [...] Eu disse
‘Olha, de hoje em diante eu serei evangélico, não vou ser mais católico não,
porque Jesus me deu minha vida de volta’” – José Machado

Observa-se nos relatos de José que o significado de Religião está associado à promoção de “avanço”
e “milagre”: “Porque sem fé não vai nada à frente” (A fé ajuda a avançar); e “[...] eu passei pra ser

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/religiosidadeespiritualidade_em_relatos_de_usuarios_de_um_caps_i_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.9-15,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



evangélico depois que eu tive AVC, porque eu fiquei um mês e treze dias internado no Roberto
Santos [...] Jesus me deu minha vida de volta” (Jesus promoveu um milagre). Quando o mesmo
usuário refere-se ao significado da saúde, afirma:

“A pessoa tendo saúde a pessoa vai ter mais capacidade de vencer [...]
Vencer a dificuldade do dia-a-dia [...] Nós tomamos remédio controlado, mas
ali nós nos sentimos melhor, ali nós temos a capacidade de vencer algum
obstáculo da vida; eu acho” – José Machado

José compreende Saúde como ter a capacidade de vencer as dificuldades do dia-a-dia e os
obstáculos da vida. Essa noção de Saúde não está muito próxima das ideias de “avançar” e de
“milagre” propostas pelo usuário quando este significa Religião logo acima Avançar não é superar
obstáculos da vida Milagre não é vencer um obstáculo impossível Se as respostas para estas
perguntas forem sim José Machado faz convergir, no mesmo sentido que os outros, os significados de
Religião e Saúde.

Sônia Costa também mostrou essa relação estreita da Religião com a Saúde. Em seu ponto de vista

“Religião é a gente ter intimidade com Deus, não é Buscar a ele mais, orar
mais. Pede uma coisa ele resolve, entra com providência. Então tudo é isso é
religião. É a fé que a gente tem de ter e perseverar...” – Sônia Costa

O significado que Sônia dá a Religião está muito relacionado à “providência divina”. Religião é o
movimento de Deus em favor dela, são as intervenções divinas, é a providência. Também é desta
entrevistada a seguinte frase: “Eu creio que o sangue do cordeiro já me curou e vai me curar mais
ainda. Que é o sangue de Jesus Cristo” – Sônia Costa. A dimensão da providência divina para esta
usuária é muito forte em seus relatos. No que se refere à Saúde, Sônia diz:

“Já pensou estar numa cama, sentindo dor [...] Dependendo tudo dos outros
E nós com saúde, nós fazemos nossas coisas todas, não precisa... [...] E eu
boa, não... Eu varro casa, eu lavo banheiro, eu lavo prato, eu faço comida, eu
vou... Ajudo minha irmã fazer algumas coisas na casa dela, tem um
quintalzinho, toda hora eu arranco um pezinho de mato, plantei uns
‘cuentrozinho’, fico arrancando uns matinho de dentro, plantei quiabo. E aí é
uma terapia, pra mim é uma terapia” – Sônia Costa

Saúde para Sônia tem o mesmo sentido que Conceição dá a este elemento: Liberdade e autonomia.
Nesse sentido, para Sônia, Saúde não tem a ver com dor, nem com dependência. Quando a
entrevistada afirma estar curada pelo “sangue de Jesus” infere-se, de acordo com estes trechos, que
se trata de uma autonomia e liberdade que o “Deus da providência” “garantiu” para a mesma; o que
evidencia uma relação estreita entre as concepções de Religião e Saúde.

Para encerrar foram analisados também os relatos de Elza Maria. No que se refere a Religião, Elza
afirma: “Na minha opinião religião é buscar a Deus. Um... É estar... Bem... Pra estar bem... A gente se
sentir bem mesmo é quando a gente está com Deus” – Elza Maria. Ela também conceitua Religião a
partir de seus efeitos: Bem-estar – Apesar de não ter nenhuma religião. Ao passo em que, ao se
referir a Saúde, afirma:

“Saúde pra mim é estar bem... Bem... Bem estar, ter disposição... Disposição
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pra fazer as coisas, pra sair... [...] É, ânimo pra fazer as coisas, ânimo pra
sair... nimo pra fazer as coisas, sabe É levantar de manhã, fazer suas coisas,
ir pro trabalho. Chegar em casa, fazer suas coisas, sair. Chamar alguém pra
conversar, pra sair, pra passear, pra se distrair... Isso que eu acho que é bem
estar” – Elza Maria

Elza também associa Saúde ao bem-estar, além de acrescentar o sentido de liberdade, autonomia e
disposição, presentes nos relatos de Conceição e Sônia. A relação da Saúde com o bem-estar mostra
uma aproximação explícita com o sentido de Religião da usuária. No que se refere à Saúde enquanto
disposição, Elza também afirmou, em um de seus relatos referentes a sua antiga aproximação com a
igreja, o seguinte:

“O que me chamava atenção é que eu me sentia melhor. Me Sentia bem lá,
me sentia bem. [...] Bem, bem... Levantava cedo... Levantava cedo. Era...
Tinha a minha hora assim... De disposição de fazer minhas coisas” – Elza
Maria

Esse relato de Elza associado à Religião mostra uma aproximação clara com o sentido de Saúde
exposto pela usuária: Disposição. Elza não foge a regra identificada nos relatos dos usuários
entrevistados, a saber: As noções de Religião e Saúde são tão próximas que quase se confundem.

Essas análises contribuem na direção de legitimar duas perspectivas. A primeira perspectiva diz
respeito a uma noção ampliada de Saúde, isto é, uma noção de Saúde que não se restringe aos
aspectos biológicos e materialistas da hegemônica medicina convencional. Saúde é mais do que a
ausência de doença e está muito relacionada as noções de liberdade, autonomia, disposição e
bem-estar. A outra perspectiva fortalecida com os relatos analisados é a de que a R/E tem uma
relação intrínseca com a Saúde – esta relação aparece em todas as entrevistas. Se as equipes
profissionais da Saúde e Saúde Mental levarem em consideração a relevância que os usuários dão as
dimensões da R/E estas se aproximariam do espírito das Reformas Psiquiátrica e Sanitária e da Luta
Antimanicomial, na medida em que dariam centralidade às demandas dos usuários.

5 Considerações finais

Pretendeu-se alcançar o objetivo de verificar a relevância que os usuários do CAPS I dão às
dimensões da Religiosidade/Espiritualidade fazendo uma análise frequencial dos relatos espontâneos
dos entrevistados, isto é, relatos resultantes de perguntas que não faziam referência direta às
dimensões da R/E. A análise frequencial revelou que, em média, cerca de 6% das palavras ditas
pelos usuários eram utilizadas para compor termos religiosos. Ou seja, em cada 50 palavras ditas 3
referiam-se às dimensões da R/E. Levando em consideração que 50 palavras são ditas em menos de
30 segundos chega-se a conclusão de que a cada um minuto uma frase com sentido religioso era
formada pela maioria dos entrevistados. Se de fato, “[...] a boca fala do que está cheio o coração”
(Lucas 6, 45) os entrevistados mostraram que têm a religiosidade muito próxima de seus contextos de
sofrimento mental.

Uma última constatação verificada em análise de conteúdo das entrevistas dos usuários atesta o fato
de que as noções de Saúde e Religião, na perspectiva dos entrevistados, são profundamente
convergentes. Essas análises servem para legitimar duas perspectivas. A primeira diz respeito a uma
noção ampliada de Saúde, isto é, uma noção de Saúde que não se restringe aos aspectos biológicos
e materialistas da hegemônica medicina convencional. Saúde é mais do que a ausência de doença e
está muito relacionada às noções de liberdade, autonomia, disposição e bem-estar. A outra
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perspectiva fortalecida com os relatos analisados é a de que a R/E tem uma relação intrínseca com a
Saúde – esta relação aparece em todas as entrevistas.

Na direção desta discussão entende-se que este trabalho pode contribuir, juntamente com as demais
produções que fazem as mesmas convergências, para o fortalecimento de um paradigma que ainda
está em construção, mas que já mostra sinais de força ao colocar em xeque a supremacia do saber
técnico-científico que deu legitimidade à forma de tratamento das pessoas com sofrimento mental.
Não precisa ser religioso para atestar o fato de que levar em consideração as dimensões da R/E é
relevante no contexto da saúde e da saúde mental.
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[1] A noção de Religiosidade é apresentada por Dalgalarrondo (2008), referindo-se ao conceito de
Larson, Swyers e McCullough (1998 apud DALGALARRONDO, 2008) como “[...] crenças pessoais,
tais como crença em um Deus ou poder superior, assim como crenças e práticas institucionais, como
a pertença a denominações religiosas, a frequência a cultos e o compromisso com um sistema
doutrinário de uma igreja ou de uma religião organizada” (p. 24). Já a espiritualidade para Eymard
Vasconcelos (2006) e Boff (2001), trata-se de uma experiência que extrapola o espaço institucional
religioso e está relacionada à transcendência, isto é, uma dimensão que está para além da
cotidianidade física da existência. Portanto, nesse trabalho se aderirá à noção de Religiosidade como
um sistema de crença pessoal em uma entidade superior e práticas que se relacionam a uma
instituição religiosa, e Espiritualidade enquanto uma crença pessoal a partir de uma síntese subjetiva,
sem necessariamente existir relação com alguma instituição religiosa.

[2] Ver: SANTOS, Tatiele Gomes dos; MAGALHÃES, Vinicius Pinheiro de. O Serviço Social no CAPS
I de Cruz das Almas – BA: a necessária interdisciplinaridade para a promoção da cidadania dos
usuários. Revista Extensão, Vol. XI, n.1, Jan/2017; Cruz das Almas – BA: UFRB/PROEXT, 2016. p.
153-160. Disponível em:

Acesso em: 20 mar. 2017.

[3] As indagações da primeira parte do roteiro serão baseadas nas seguintes perguntas: Há quanto
tempo que frequenta o CAPS I do Município Fale um pouco sobre a história da sua vinda para cá;
Como você explica sua situação de saúde quando chegou ao CAPS I Por que você veio para cá O
que você tinha e sentia; Por que você acha que ficou com sofrimento mental Alguma coisa, alguém,
ou algum acontecimento influenciou sua saúde mental; O que é necessário, para você, uma pessoa
com sofrimento mental viver bem

[4] As indagações da segunda parte do roteiro serão baseadas nas seguintes perguntas: Você tem
religião, fé ou algum tipo de crença Em quê você acredita; O que é religião para você; Você participa
ativamente de alguma instituição religiosa Qual sua aproximação com instituições religiosas; O que é
saúde para você; Você acha que a sua saúde ou sofrimento mental tem relação com sua
religiosidade, crença ou fé em algo Por quê; A religião, crença ou fé em algo é importante para você
Por quê

[5] Serão utilizados os nomes a seguir para representar os entrevistados: Entrevistado 1 – Antônio da
Silva: Interno considerado mudo, porque nunca lhe dirigiram a palavra; Entrevistada 2 – Sueli
Resende: Teve a filha tirada de seus braços dentro do hospício; Entrevistada 3 – Conceição
Machado: Interna do Colônia que se destacou por sua militância reivindicando tratamento humanizado
no maior hospício do Brasil; Entrevistado 4 – José Machado: Condenado a pena de morte (internação
no Colônia) ao ser acusado de colocar veneno na bebida de alguém; Entrevistada 5 – Sônia Costa:
Interna do Colônia conhecida por sua agressividade em resposta aos maus tratos institucionais e por
cobrir a barriga, num período gestacional, de fezes tentando evitar a retirada de seu filho; Entrevistada
6 – Elza Maria do Carmo: Uma das 33 crianças transferidas do Oliveira (Hospital de Neuropsiquiatria
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Infantil) para o Colônia, que tiveram a infância roubada pelo manicômio (ARBEX, 2013).

[6] BÍBLIA, N. T. Lucas, 6, 45. In BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada: Almeida Revista e Atualizada. 2.
ed. Tradução de João Ferreira de Almeida. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 1999. p. 55.
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