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RESUMO

O objetivo deste trabalho é descrever as práticas terapêuticas religiosas que cercam a gagueira, no estado
de Sergipe. Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, que utilizou entrevistas abertas para a coleta
das informações. As entrevistas foram analisadas de acordo com os procedimentos da análise de
conteúdo. Da análise, emergem duas categorias: ESPÍRITO e FÉ, relacionadas a causa e a cura da
gagueira, para todos os entrevistados, a gagueira não é uma patologia, e sim “doença espiritual”. O
tratamento inclui rezas, benzeduras, passes, garrafadas e banhos, destinados a reequilibrar o espírito da
própria pessoa ou afastar um espírito obsessor. Em qualquer situação, é o desejo de ser e estar saudável
que impulsiona a procura por essas práticas alternativas e, para alguns, elas são mais acessíveis do que a
Fonoaudiologia.
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ABSTRACT

The objective of this paper is to describe the religious therapeutic practices that pervade stuttering in the
state of Sergipe. This paper is a descriptive, qualitative feature that used open interviews to collect
information. The interviews were analyzed according to the content analysis process. The analysis derived
two categories, SPIRIT and FAITH, related to the cause and cure of stuttering. Thus, to all interviewees,
stuttering isn’t pathology, but a “spiritual disease”. The Treatment include prayers, blessing, energy
medicine, faith healing, garrafadas (folk medicine plants infusion) and bathing, which are assigned to
rebalance a person’s own soul or to repel an obsessive spirit. Anyhow, it is the desire of being and staying
healthy that impels the search for those alternative practices; they are more available than Speech and
Language Therapy.
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A fonoaudiologia tem se dedicado a um desafio recente em sua história: ampliar seus referenciais teóricos
entre diversas áreas, tanto para consolidar seu objeto de estudo quanto para ampliar suas áreas de
atuação.

Atualmente o fonoaudiólogo deixa de ser um profissional com o olhar apenas clínico, transformando-se em
um profissional que aponta a um olhar coletivo, demonstrando a devida maturidade que alcança a
profissão. Buscando novos campos de atuação, a presente pesquisa procurou estabelecer um intercâmbio
entre a fonoaudiologia e as ciências sociais e antropológicas, sobre práticas curativas religiosas na
eliminação da gagueira.

Considerando a gênese e os critérios diagnósticos do DSM-IV1, a gagueira é definida como uma
perturbação da fluência e padrão de tempo normal à fala, inapropriada para a idade do individuo e
caracterizada por ocorrências frequentes de um ou mais aspectos, quais sejam:

a. repetições de palavras;
b. prolongamento de sons;
c. interjeições;
d. palavras partidas (por exemplo, pausas dentro de uma palavra);
e. bloqueio audível ou silencioso;
f. circunlocuções (substituição de palavras para evitar as que são problemáticas); e
g. palavras produzidas com excesso de tensão física, podendo ainda derivar de alguma dificuldade

subjetiva do indivíduo gago.

As explicações sobre a etiologia da gagueira alternam-se, em diferentes ciclos de dominância, de acordo
com a época e o contexto da etiologia, privilegiando em alguns momentos os aspectos biológicos,
psicológicos e, os aspectos sociais. É sabido que, no atendimento a pessoas que gaguejam, não é
incomum que os profissionais das ciências médicas encontrem relatos sobre algumas simpatias (como por
exemplo, escrever o nome da pessoa em papel branco e jogar no mar), certos “pensamentos mágicos”
(ex.: interferência da fase lunar na gravidade da gagueira) e conselhos (como assustar a pessoa que
gagueja buscando a sua imediata cura).

Por isso, torna-se evidente que os profissionais da saúde devem acompanhar esse ritmo crescente dessas
novas terapias e compreender a sua eficácia, entendendo a Medicina Popular ou Alternativa como uma
prática de cura concreta - baseada na fé, a qual procura extrair os benefícios ofertados pela natureza e,
consequentemente, aos transformá-los mostra - lhes que, nesse campo, não há um único modo de se
fazer ciência2.

Frisa-se que a busca por métodos alternativos de cura está presente desde a época da colonização. No
Brasil Colônia, por exemplo, era rara a presença de médicos, e os poucos que aqui chegavam,
deparavam-se com a feitiçaria africana e a medicina popular, desenvolvida pelos escravos, indígenas,
fazendeiros e jesuítas. Sendo assim, é perceptível um confronto entre a ciência médica com as práticas
terapêuticas alternativas desde o período colonial até os dias atuais.

Convém ressaltar que tais práticas estão alicerçadas em um sistema de crenças de forte carga simbólica e,
antes de repudiá-las, faz-se necessário compreendê-las para melhor discutir seus efeitos positivos e/ou
negativos. Contemplando com o saber antropológico nos remetemos ao nosso objetivo principal: descrever
as práticas curativas de caráter religioso (ex.: rezas e benzeduras) que também fazem parte desse
universo de possibilidades terapêuticas no enfrentamento da gagueira.
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Religiosidade no Brasil

A relação entre curas e religiosidade remonta a períodos imemoriais da cultura humana. Para os povos
primitivos, a doença e o espírito eram indistinguíveis, ou seja, o fenômeno natural e o sobrenatural eram,
simultaneamente, a causa e a consequência de todos os males3.

Durante muito tempo no Brasil Colônia, as práticas curativas estiveram sob a tutela dos religiosos e estes
eram os médicos, sangradores, enfermeiros e curandeiros. Embora as pessoas fossem de culturas e
formações diferentes, possuíam características comuns a estes, como superstições e credos, pois todos
consideravam a doença em seu aspecto material e quais fossem as suas causas como o vento, mau
olhado, ingestão de venenos, possessão, desequilíbrio de humores, roubo da alma ou praga divina, uma
vez instalada no organismo era indispensável fazer com que esta fossa eliminada4.

Medicina, religião e magia tornaram-se indissociáveis e a fé ajudava a suportar o temor da falta de
amparo humano. O país, católico por imposição da Coroa, era protegido por santos que socorriam a
população. Assim, formou-se uma notável população de rezadores, benzedeiras e curandeiros que tentava
suprir a carência de profissionais ligados ao processo de cura4.

Apesar da Coroa Portuguesa ter enviado médicos para o Brasil, estes não foram suficientes para suprir a
necessidade da população e superar os costumes já estabelecidos na Colônia. Witter5 esclarece que a
população local desconfiava dos médicos e do caráter doloroso da maioria dos tratamentos empregados
por estes.

Concepção de doença

As teorias populares desenvolvem-se a partir das experiências de vida e se reorganizam constantemente
no contato com a prática. Minayo6 investigou a etiologia das doenças dentro da cultura popular e seus
resultados podem ser divididos em quatro níveis, não contraditórios: natural, psicossocial,
sócio-econômico e sobrenatural, a saber:

a. Causação Natural

É a ligação entre os fenômenos da natureza e a saúde, como por exemplo: o frio é responsável pela gripe
e o calor pelo “inchaço nas pernas”.

a. Causação Sócio-econômica

Doença ligada ao salário, a moradia, o tipo de trabalho, as relações sociais e o saneamento básico.
Exemplo: A criança não tem saúde, devido ao lugar onde reside.

a. Causação Psicossocial

Relativa aos sentimentos e emoções que causam prejuízo a saúde, sendo exemplificada como grupos
sociais ( a raiva, ciúmes, inveja, etc.), que deriva de diferentes espaços como familiar, a vizinhança e o
ambiente de trabalho interligados.

a. Causação Sobrenatural

Refere-se ao universo dos espíritos e dos seres transcendentais, a saber, Deus, santos, orixás, Espírito dos
mortos. Essa causação está associada ao psicossocial.
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Percebe-se que há uma relação entre essas causas acima citadas, como também as mesmas permeiam
qualquer tipo de doença e podem co-existir para explicar um mesmo mal. Essa visão, por seu caráter
holístico e ecológico, parece contradizer o modelo médico.

Atualmente se compreende que a medicina afasta-se do doente, deixando de observar as suas
manifestações fornecidas pelo corpo se aproximando cada vez mais apoiada pela tecnologia, dos
laboratórios e das máquinas, sendo verdade que ela afastou-se do misticismo e experimenta inegável
sucesso nos campos diagnóstico e terapêutico, por outro lado torna-se mais insensível e por não dizer
desumana.

A medicina popular, as ervas, benzeduras, rituais e simpatias são orientados por um pensamento mágico e
não há leis naturais dentro da doença. A fé nas não pode ser explicada pela lógica.

MÉTODOS

Esta pesquisa trata-se de um estudo descritivo, de caráter qualitativo, que foi realizado no Estado de
Sergipe, utilizando a dinâmica de entrevistas abertas para a coleta das informações. Tais entrevistas foram
realizadas com representantes de práticas religiosas, como o candomblé e a umbanda, incluindo pais de
santo, benzedeiras e curandeiros.

Foram convidados a participar da pesquisa 6 representantes religiosos, 2 eram do gênero masculino e 4 do
gênero feminino, com idade variando entre 50 e 80 anos. Dentre estes, apenas um não se disponibilizou a
dar informações acerca do tema pesquisado. Os participantes foram esclarecidos sobre as características
do estudo, bem como sobre a importância e benefícios em conhecer a relação entre o conhecimento
popular e o cientifico.

É importante destacar que foram respeitadas as peculiaridades de cada um dos participantes, o que
resultou em entrevistas bastante singulares. Após as práticas alternativas elencadas pelos participantes,
as entrevistas foram transcritas, analisadas e discutidas à luz de seus determinantes históricos e sociais.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS

A ideia de males espirituais como causa das doenças é o ponto central da prática curativa religiosa, uma
concepção presente desde os hebreus. Muitas práticas curandeiristas são semelhantes às práticas
medicinais mais antigas, quando estas postulavam que a cura seria obtida com o tratamento da alma.
Assim, os procedimentos que eram utilizados, principalmente rituais e rezas, permaneceram.

Na análise dos resultados encontrados por intermédio de entrevistas abertas com os participantes, foi
solicitado aos mesmos que elucidassem de maneira sucinta conhecimento acerca das suas religiões. O
material colhido foi organizado em três aspectos distintos e será apresentado sob esta organização.

a. Sobre a concepção religiosa:

S2: “... Umbanda é uma religião sem aparatos que quando praticada
espiritualmente e sinceramente é facilmente compreendida por todos e pelos
humildes. Hoje, a umbanda é uma seita espírita afro-brasileira com alguma
liturgia católica. Foi fundada no Brasil no dia 16 de novembro de 1908 [...] A
umbanda não como religião, mas como principio, meio e fim. No astral, a
umbanda sempre carrega a insígnia da: paz, da luz, e da caridade [...] A
umbanda é mistério, força, poder, luz, amor, caridade com auxílio purificador do
pai maior, que é Deus...”
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Acerca da concepção histórica da Umbanda, há afirmações que esta surgiu no Brasil em 16 de novembro
de 1908. O mesmo participante ainda descreve que atualmente a Umbanda é uma seita espírita com
algumas liturgias católicas, constata-se que há uma grande influência moralizadora na umbanda que
provém do kardecismo.

Conforme Ortiz7 o conceito de sincretismo religioso existe desde o surgimento da Umbanda. E, além disso,
esse sujeito explana que a sua religião carrega a insígnia da paz, luz e caridade, sendo praticada de
maneira espiritual por pessoas identificadas como filhos de algum orixá, utilizando elementos vegetais e
minerais na dependência do sítio vibratório. Esclarecendo ainda que a cura do irmão ocorre através da fé
com a força do mestre e com auxilio da oração dos espíritos superiores e falanges dos orixás.

S5: “... o Candomblé é a junção do plano terrestre e espiritual entre mortos e
vivos, entre deuses e nós humanos, que se dissiparam na África e chegou ao
Brasil, e foi se misturando com os costumes daqui e então surgiu o Candomblé,
tudo gira em volta de Exu, que é o nosso Deus, que é diferente da Umbanda...”

De acordo com Barros et al8 o candomblé é definido como uma manifestação religiosa resultante da
reelaboração de várias visões do mundo e de ethos provenientes das múltiplas etnias africanas que a
partir do século XVI foram trazidas para o Brasil, indo ao encontro com a fala do participante S5 da
pesquisa, quando o mesmo afirma que o Candomblé, é a junção do plano terrestre e espiritual entre
mortos e vivos, que se dissiparam na África e chegaram ao Brasil, e então a partir da combinação dos
costumes entre os povos que surge o Candomblé adaptado a cultura brasileira, proporcionando a
existência de uma linguagem peculiar que reúne termos e expressões entre os brasileiros e povos
africanos cujos conteúdos simbólicos passam a corresponder uma dialética própria.

a. Sobre a concepção de doença

S3: “... o sintoma da gagueira vem de acordo com vidas passadas, supostos
encostos, supostas possessões ou acompanhamento de entidades cujo intuito das
mesmas é prejudicar o falar do indivíduo...”

É interessante notar que a concepção de cura, dos participantes da pesquisa, incide no fato de que a
pessoa para alcançar a cura precisa estar portando de algum mal superior, ou alguma doença. Os
conceitos de saúde e doença são definidos a partir de um contexto histórico e cultural. De acordo com
Osinaga9, a saúde está relacionada à conservação da vida, a salvação e a doença, ao sofrimento, à dor. A
saúde é um fenômeno que vai além da medicina, intervém na forma como o homem vive num
determinado espaço e tempo, como cada pessoa constrói um significado para a vida.

Na abordagem histórica dos aspectos sociais da doença, há insignes concepções de doença, desde a
Antiguidade até o início do século XX. Concordando com as palavras de Le Goff10, quando reluz que a
doença pertence não só à história superficial dos progressos científicos e tecnológicos, como também à
história profunda dos saberes e práticas ligadas às estruturas sociais, às instituições, às representações,
às mentalidades.

Cada sociedade ou grupo social dispõe de caracteres específicos de conceber e lidar com o corpo, a doença
é tida como fenômeno social, o qual é capaz de estabelecer uma relação entre as camadas biológicas e
sociais, atingindo o individuo, a sociedade e as relações sociais, estes superam por vezes e estreitam os
limites biológicos do corpo e as das explicações biomédicas. Esta pesquisa confirma os achados de
Canesqui11 quando corrobora que a percepção da doença dar-se-á através de sinais e sensações
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corporais, indicativos de que “algo” impede o funcionamento “normal” do corpo.

Sendo assim o comportamento humano é modelado e configurado pelo contexto sócio-cultural, o critério
de normal varia de uma sociedade para outra ou mesmo dentro de uma determinada sociedade conforme
sua evolução histórica. O fenômeno saúde-doença revela concepções de mundo, expressa representações
sociais, conforme Barros et al8 também explica as anomias, os desequilíbrios e os preconceitos da
sociedade, servindo como instrumento coativo ou libertador para a legitimação do poder político ou para
sua execração.

a. Sobre a procura por tratamentos e os procedimentos utilizados:

S4: Já curei a gagueira de muitas pessoas e nesse momento estou tratando um.
O tratamento depende do tipo da gagueira [...] Recolhemos o gago no quarto de
santo, damos banho de ervas, banho de folhas e tomando garrafada até soltar a
fala. O gago fica colhido no quarto por 15, 7, 27 dias, 1 mês e 7dias... O
tratamento é somente com banho de ervas e com garrafadas... trancado no
quarto, ele come, verdura, frutas, o jejum do candomblé. A garrafada é feita com
27 espécies de ervas [...] As ervas são manjericão, comigo ninguém pode, água
de elefante, setão bate tudo, vence tudo, quiequizanda, capionga, muruci [...] O
gago toma a garrafada com três dias após sua preparação, junto com o banho de
ervas...”

É respeitável observar quando a participante S4 expõe que o tratamento de pessoas gagas realiza-se em
um “quarto de santo”, pois essa afirmação não é compatível com os achados do autor, haja vista que
Silveira12 afirma ser este um local em que ocorre o culto aos orixás, e não a cura efetiva. Mas é
importante esclarecer que tal ato da participante não desempenha uma visão errônea, pois a mesma é
chefe do terreiro, trabalhando de acordo com a sua crença, o que faz, por isso, manter vivos seus
princípios.

Alguns entrevistados esclareceram, também, que a religião da Umbanda não realiza tratamentos para
indivíduos gagos, eis que esse é um procedimento mais “fortificado”, devendo ser realizado somente na
crença do Candomblé, a qual utiliza “trabalhos mais elaborados”.

Percebeu-se, através das entrevistas realizadas com os chefes de terreiros do Candomblé e da Umbanda,
que as respostas dos seis participantes entrevistados foram similares, no sentido de que todos eles
utilizam incensos e ervas para tratar os enfermos que lhe pediam ajuda. Entretanto, o participante S4,
além de realizar trabalhos com as ervas, também faz uso de garrafadas (feitas com o uso de 27 tipos de
ervas), apresentando compatibilidade com os relatos de Prandi13, quando este mencionou que a religião
do candomblé apresentava um segredo envolvendo as ervas e plantas medicinais.

O que se nota, com os achados na pesquisa e na literatura, é a junção de tais práticas religiosas, em que
todos os participantes apresentam formas religiosas peculiares de curar, falar, e serem pessoas adeptas
do bem ou do mal. Não há diferença quando o assunto é o bem estar pessoal, todos de acordo com a sua
crença busca a efetividade da saúde física, mental e espiritual. Concordando com Barros et al8 quando
afirma que as causas dos males e os diagnósticos subsequentes apresentam-se indissociados da
cosmologia e da concepção mágico-religiosa, refletindo o conjunto das relações sociais e os princípios
básicos desse universo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A busca por tratamentos espirituais é altamente compreensível, comum e aceita por alguns profissionais
da saúde. Desde anos anteriores e nos dias atuais, cresce a busca dos pacientes por tratamentos
complementares aos oferecidos pelos profissionais, ou seja, os tratamentos tradicionais, ganha uma nova
tangente às das terapias complementares, frequentemente ligadas a alguma crença espiritual, todas as
crenças e tratamentos visam então a proporcionar uma qualidade de vida aceitável e bem estar
social-físico-psíquico.

Pode-se observar, com a presente pesquisa, que a procura e a crença em meios alternativos de cura por
sujeitos que sofrem com a gagueira é um fato. No entanto, de acordo com os depoimentos dos
participantes, restou demonstrado que essa cura só se torna efetiva quando a gagueira deriva de uma
causa espiritual, ou seja, um espírito obsessor que perturba a comunicação do indivíduo. Mostrou-se que
por meio de plantas medicinais, rezas, benzeduras e banhos com ervas, os pais de santo, benzedores ou
rezadores, curandeiros e o raizeiros os utilizam para “reequilibrar” o espírito do sujeito, e, por
conseguinte, eliminar o sintoma da gagueira.

Também restou comprovado que o indivíduo gago deve ter consciência da gagueira que o aflige e da
capacidade do curador, pois, só assim, poderá buscar e encontrar a sua cura espiritual. Em outras
palavras, pode-se dizer que a fé é essencial para o sucesso do tratamento, exercendo dessa forma, seu
efeito placebo.

Procurou-se defender, aqui uma nova “postura” para os profissionais de saúde. Estes encontram-se, na
sua prática, com os grupos sociais a quem atendem. O senso comum, tradições familiares e crenças
religiosas perpassam também o campo do saber médico "contaminando-o" induzindo-nos a duvidar dessa
divisão tão nítida entre o "popular" e o "erudito". Seria salutar, portanto, questionar o paradigma de uma
ciência que trata o tema da vida e da morte como assunto básico de fisiologia e anatomia.

Enfim, defende-se que haja uma cooperação entre as práticas terapêuticas religiosas elencadas acima com
a terapia fonoaudiológica, e a colaboração entre as ciências, e não um confronto entre ambas, tendo
sempre em mente que, em muitas comunidades, essas práticas são mais acessíveis pela população que
carece de meios alternativos e eficientes para ver alcançada a sua cura. Unindo o interesse comum entre
as profissões, pela multicausalidade dos problemas de saúde, articulando os métodos e resultados em
torno de um objeto comum de pesquisa.
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