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RESUMO

A partir da observação de que clientes evangélicos pentecostais tendem a

procurar psicólogos da mesma religião, este estudo visa compreender os sentidos

desta escolha e seus efeitos na configuração do setting terapêutico. Para chegar a

uma possível compreensão deste fenômeno, realizou-se uma pesquisa qualitativa de

cunho fenomenológico, valendo-se de conceitos e propostas da abordagem

Cognitiva Comportamental. O caso escolhido para o estudo foi o de uma pessoa

atendida em Terapia Cognitiva Comportamental e que teve como condição para

escolha do psicólogo o fato dele pertencer e praticar a religião evangélica

pentecostal. Foi realizada uma entrevista sobre as razões dessa escolha,

complementada por um relato de seu processo terapêutico. A análise da entrevista,

e o relato permitiram desenvolver uma reflexão sobre os efeitos dessa escolha na

definição do setting terapêutico. O trabalho permitiu evidenciar que a busca por um

psicólogo da mesma religião busca garantir um mesmo universo de interpretação,

observando-se fantasias exacerbadas em relação ao poder atribuído ao trabalho do

profissional. Aponta, também, para o despreparo dos psicólogos em lidar com estas

questões. O trabalho demonstra que é possível o diálogo entre os campos de

Psicologia e Religião na clínica, guardados os devidos cuidados e precauções.
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ABSTRACT

This study’s objective is to discuss the meanings and therapeutic setting

configuration for pentecostal evangelical clients whose choice for a psychologist is

the condition of being from the same religion they are.  To better understand this

phenomenon, a qualitative research was made with a case study and analysed

through the phenomenological perspective.  The person whose case was used was a

clinical patient, treated by the cognitive therapy, and the main condition to participate

in this study was to be an active  pentecostal evangelical.  A direct interview was

made about the reasons for this choice, and complemented by her therapeutic

history.  The analyses of the interview and patients history led us to reflect about the

consequences of this choice in the therapeutic setting. This study demonstrated that

the search for a psychologist from the patient’s same religion  is the patient’s search

to  try to guarantee the same interpretation universe, and at the same time avoid

questions about his or hers presumptions and beliefs, and also noted exaggerated

fantasies related to the power given to the psychological professional. We were also

able to see the unpreparedness of some psychologists to work this matter. This work

conclusion´s points to the possible relation between Religion and Psychology in the

clinical practice, always considering the necessary care and precautions.
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INTRODUÇÃO

O campo religioso brasileiro apresentou nas últimas décadas algumas

alterações significativas. Em um tempo historicamente curto, o Brasil que sustentava

o título de maior país católico do mundo ganha um outro, o do segundo maior país

protestante do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos (Freston, 1995).

Dentre as muitas mudanças que ocorreram nessa área, a que talvez esteja

chamando mais atenção dos estudiosos e da mídia é o crescimento dos grupos

Pentecostais, que serão objeto de nosso interesse.

O pentecostalismo pode ser interpretado na perspectiva de um grande

movimento, que vem contribuindo de forma decisiva para modificar as características

básicas não só do protestantismo, como também de todo o cristianismo brasileiro,

inclusive o catolicismo; neste caso podemos observar os movimentos carismáticos

que assumem uma forma muito semelhante a dos protestantes pentecostais.

De acordo com Freston (1995), basicamente são três as ramificações que se

apresentam no meio Protestante: Tradicionais, Pentecostais e Pentecostais

autônomos, estes conhecidos também como Neopentecos tais.

Segundo Cristiano e Martines (2005) as igrejas Adventistas do Sétimo Dia,

Mórmons e Testemunhas de Jeová, embora sejam de origem protestante, ficam fora

dessas ramificações, devido algumas diferenças importantes de ordem teológica e

doutrinária.

As igrejas protestantes tradicionais compreendem principalmente as

chamadas igrejas históricas, as quais tiveram origem no início da Reforma

Protestante, ou bem próximo dela. São elas as igrejas:

• Luterana;  fundada por Martinho Lutero (1517).

• Anglicana ; Fundada por Henrique VIII (1534).

• Presbiteriana ; Fundada por João Calvino (1549).

• Batista ; Fundada  por John Smith (1609).

• Metodista;  Fundada por John Wesley (1740).

As igrejas pentecostais compreendem aquelas que tiveram início nos

Estados Unidos entre 1906 e 1910. Os pentecostais revivem a passagem bíblica que

está no livro do Novo Testamento em: Atos, cap 2: 1-13, e tem como referencial
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central o evento de Pentecostes, em que os apóstolos receberam, com a descida do

Espírito Santo, os dons de cura e o de falar em línguas (glossolalia). Ser pentecostal

torna-se sinônimo do cristão que crê na manifestação dos dons do Espírito Santo.

Estes dons são vivenciados dentro das igrejas pentecostais por seus membros.  As

experiências do “batismo do Espírito Santo” levaram os membros que tinham essas

experiências à exclusão de suas antigas igrejas tradicionais, formando assim as

igrejas pentecostais. No Brasil o pentecostalismo chegou no final da primeira década

do século XX, através de missionários suecos e italianos que vieram dos EUA, e

fundaram em São Paulo a igreja Congregação Cristã do Brasil (1910) e no Pará a

igreja Assembléia de Deus (1911). O pentecostalismo expandiu-se por todo País.

As igrejas pentecostais dão forte ênfase ao louvor, ao ensino teológico e

trabalho social; a maioria delas não possui doutrinas que obrigam uso de saias

longas, cabelos compridos, como é o caso da Congregação Cristã, Deus é Amor e

algumas Assembléias de Deus que ainda valorizam este tipo de doutrina.

As principais igrejas Pentecostais no Brasil são:

• Congregação Cristã no Brasil;  Fundada por Louis Francescon

(1910).  

• Assembléia de Deus ; Fundada pelos missionários suecos Daniel

Berg e Gunnar Vingren (1911).

• Igreja do Evangelho Quadrangular ; Fundada por Aimée Semple

McPhersom (1950).

• O Brasil para Cristo; Fundada por Manoel de Melo (1955).

• Deus é Amor ; Fundada por Davi M. Miranda (1962).

A Assembléia de Deus é o principal expoente do pentecostalismo no Brasil,

cujo número de adeptos atinge a casa dos 9.000.000 de acordo com o Censo de

2000.

As igrejas Neopentecostais são oriundas do pentecostalismo original.

Surgiram 60 anos após o movimento pentecostal, por volta de 1970. Nos Estados

Unidos são chamados de carismáticos sendo que, aqui no Brasil, essa nomenclatura

é reservada exclusivamente para um movimento dentro da igreja Católica que se

assemelha aos pentecostais. As igrejas neopentecostais diferenciam-se das igrejas
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pentecostais pela ênfase colocada na “teologia da prosperidade” e pela ampla

utilização dos meios de comunicação para evangelização de massa.

A “teologia da prosperidade” baseia-se no “dar para receber” ou “semear

para colher”, jargões que se transformaram em modismo em tempos de crise e que

atraem muitos na intenção de se beneficiarem desta suposta “lei espiritual” do

retorno. Correntes contrárias dentro do protestantismo, como as igrejas tradicionais

e a grande maioria das pentecostais, estão insatisfeitas e resistem a esta teoria que

termina por promover um movimento de arrecadação, visto que ela não reflete o

principal propósito do cristianismo que é a salvação e a obtenção da vida eterna

através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, seguindo a afirmação de Cristo:

“Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhes serão

acrescentadas” Mt, cap 6:33.

No Brasil as principais igrejas que representam os neopentecostais são:

• Igreja Universal do Reino de Deus ; Fundada por Edir Macedo

(1977).

• Igreja da Graça;  Fundada por Romildo R. Soares (1980).

• Sara Nossa Terra;  Fundada por Robson Rodovalho (1980).

• Renascer em Cristo ; Fundada por Estevan Hernandez (1986).

As igrejas neopentecostais são as que mais crescem atualmente no Brasil,

devido a um maciço investimento na mídia, como é o caso das igrejas Universal,

Renascer em Cristo e da Igreja da Graça. Assim como as igrejas pentecostais, estas

participam ativamente de trabalhos sociais.

Tanto os cristãos protestantes tradicionais, como os pentecostais e

neopentecostais são conhecidos também como “evangélicos”. Para Ramos (2003), o

termo evangélico é utilizado, ou pelo menos deveria ser, para identificar uma pessoa

que pratica e prega o evangelho das boas novas do Senhor Jesus Cristo.

As mudanças no contexto do protestantismo tem sido tão rápidas que

podemos nos lembrar que até alguns anos atrás, revelar-se evangélico, era se expor

a ser visto de forma pejorativa, como alguém um tanto diferente, distante da
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sociedade, quase sempre associado a imagens estereotipadas dos “crentes”:

homens vestidos de terno com uma Bíblia debaixo do braço e mulheres com saias

abaixo do joelho e cabelos compridos.

Segundo Freston (1995) esta visão vem se modificando, e ser evangélico

atualmente, adquire uma outra conotação. Não há mais timidez em revelar-se; os

evangélicos não se apresentam tímidos ou discretos em suas manifestações, e

estão crescendo em número e assumindo publicamente sua religião cada vez mais.

  As denominações evangélicas especificamente pentecostais tinham seus

membros vistos como coitados, manipulados, pobres e ignorantes. Atualmente já

são vistos como engenhosos, capazes e empreendedores.

  Os seus templos crescem a olhos vistos e ocupam lugares de destaque nas

cidades em que se encontram. Onde outrora existiam cinemas, casas de espetáculo,

hoje são construídos templos rapidamente.

Conforme declara Bonfatti (1998):

“Lamentavelmente, o movimento evangélico foi tratado de inicio por

muitos e ainda o é, por alguns, com um certo preconceito ou

menosprezo. Felizmente, esta postura vem se revertendo entre os

especialistas, que já vem tratando este fenômeno com uma atenção

merecida”. (p.58)

Os evangélicos estão nas ruas, realizando passeatas e anunciando Jesus

Cristo, em diversos locais públicos como ginásios e estádios lotados. Aparecem

também em nossas casas através de programas na rádio, TV e nos jornais, algumas

vezes com seus líderes envolvidos em escândalos, principalmente de ordem

financeira. Também estão no dia-a-dia do cenário brasileiro e em atividades não

necessariamente religiosas, competindo no mundo externo, atuando na cultura, na

mídia, na política, na favela, nos presídios, no mundo virtual da Internet com páginas

pessoais e institucionais, nas empresas, nos bairros centrais, nos ambientes

distantes e marginalizados.

A revista Veja, em matéria de capa sobre o crescimento dos evangélicos no

Brasil, aponta que este crescimento não ocorre apenas nas classes C e D, mas

também nas classes A e B. Canais de tv, rádio, escolas, igrejas, editoras bíblicas e

hospitais são responsáveis, segundo essa reportagem, pelo surgimento de 600.000

empregos nos últimos anos. No campo da educação, os evangélicos brasileiros
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controlam 934 instituições de ensino em vários níveis, com uma clientela de 740.000

alunos (Revista Veja, 03 de julho de 2002).

Para ter uma idéia da importância do fenômeno do crescimento dos

evangélicos no Brasil, Almeida (1999) comenta que de acordo com dados da Revista

Novo Nascimento de 1996, estima-se que cem mil pessoas por ano se tornam

evangélicas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Anteriormente, o Censo

Institucional Evangélico na Região do Rio de Janeiro (CIN-1992), mostrou o

crescimento destas igrejas, cuja maioria era pentecostal, revelando um dado

marcante: a média de uma igreja sendo aberta por dia útil. Recentemente podemos

constatar este fenômeno através dos dados do Censo Demográfico do IBGE (2001),

onde informa que os evangélicos somam 15,45% da população brasileira, ou seja,

26,1 milhões de pessoas.

Para grande parte dos evangélicos a vivência religiosa é levada a sério,

sendo extremamente importante incluir essas vivências no atendimento psicológico.

Dentro das ramificações da Igreja Protestante no Brasil apresentadas no

texto acima, tradicionais, pentecostais e neopentecostais, percebemos diferentes

pontos de vista no que diz respeito à Psicologia.

Existe uma certa resistência dos pastores em interpretar determinados

temas trazidos pelos membros da igreja como sendo de ordem psicológica e,

portanto, encaminhá-los aos psicólogos. Alguns pastores se sentem ameaçados

pela figura do psicólogo, pois acham que a forma como os psicólogos trabalham e as

teorias que utilizam são inadequadas e até prejudiciais do ponto de vista espiritual.

Eles entendem que a função de orientar o membro da igreja é única e

exclusivamente deles, e isto é falado no púlpito. Não existem publicações explícitas

a este respeito, porém isto ocorre em algumas igrejas tanto tradicionais como, por

exemplo, em algumas igrejas Presbiterianas e também em igrejas pentecostais. No

caso das pentecostais, como a Congregação Cristã e a Igreja Deus é Amor, a

procura por um profissional psicólogo é tida como desnecessária e pode ser

entendida como “falta de fé e fraqueza de quem está procurando”.

Segundo o psicólogo e pastor Gabriel (2005) em um artigo publicado no

boletim de Psicoteologia do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, existe um

desconhecimento mútuo sobre o que cada um faz, ou deveria fazer, onde afirma:
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“Vejo que o grande motivo pelos quais pastores tendem a discriminar os psicólogos

e vice-versa é a falta de conhecimento sobre o papel e a função de cada um

deles.”(p.1)

Gabriel (2005) dá a seguinte definição sobre o papel de cada um:

“Cabe ao psicólogo desempenhar seu trabalho com o ser humano

que sofre de conflitos mentais, depressão, crises existenciais,

problemas de relacionamentos interpessoais, neuroses em geral,

psicoses, entre outros..... Ao pastor cabe trabalhar com o ser humano

caído, desligado do Criador que vive num estado de pecado e

reconduzi-lo, religá-lo com Cristo que é a fonte de toda a felicidade e

completude para este ser humano”. (p.2)

Segundo Pargament (1996) os psicólogos não possuem monopólio dos

recursos para lidar com as pessoas em crise, e o mesmo vale para os religiosos. Ao

reconhecer as funções e limitações de cada um, ambos, o psicólogo e o pastor,

podem multiplicar suas próprias fontes de recursos e melhorar seus valores

ajudando as pessoas na busca por significado.

Os pastores que costumam encaminhar seus membros para os consultórios

psicológicos diferenciam a necessidade de uma orientação de ordem psíquica da de

ordem espiritual; reconhecem a necessidade de encaminhar questões de ordem

psicológica aos psicólogos, porém percebo que este encaminhamento é feito pela

maioria dos pastores, desde que o psicólogo seja também evangélico. Existe uma

clara preferência por profissionais que compartilham da mesma fé.

Na minha prática profissional, recebo clientes evangélicos principalmente

das igrejas pentecostais, igreja a qual pertenço, e todos dizem ter me procurado

porque tomaram conhecimento de que eu também era evangélica. Conversando

com outros psicólogos evangélicos, eles relataram viver a mesma situação.

Esta situação me causou espanto e, ao buscar compreender a preferência

dos clientes evangélicos por um psicólogo evangélico, refleti que poderia haver

várias razões para esta escolha, entre elas, o fato de se sentirem mais confortáveis

em poder tratar seu lado emocional e relatar suas experiências espirituais a alguém

que os entendessem sem considerar que são manipulados por lideres evangélicos

interessados em poder e dinheiro. Além disso, temem que suas experiências

religiosas sejam confundidas com loucura.
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Embora para Donatelli (2005) “o conhecimento sobre a religiosidade do

cliente não deve fixar-se em aspectos patológicos, ao contrário deve olhar o

indivíduo a partir de seus aspectos saudáveis” (p.51), os clientes tinham medo que

suas experiências religiosas fossem interpretadas a partir de um referencial

psicopatológico.

   Observei também que, com freqüência, durante os atendimentos, que os

clientes citavam a Bíblia Sagrada na tentativa de incorporar algum texto bíblico a

situação que vivenciavam. Pareciam tentar a luz da Bíblia, entender melhor a crise

pela qual estavam passando, e era importantíssimo neste momento que eu

entendesse a linguagem e o significado que o texto bíblico tinha para ele, uma vez

que para o evangélico a Bíblia é de fundamental importância, pois permite ao cristão

“dialogar” com Deus.

A palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada, é freqüentemente utilizada

pelos clientes evangélicos durante os atendimentos. É comum ouvirmos no meio

evangélico as seguintes frases: “A Bíblia fechada, em uma estante qualquer é

apenas um livro empoeirado, porém, quando aberta e lida é a boca do próprio Deus

falando conosco, é a sua voz sussurrando aos nossos ouvidos. Eu sei que o

momento que eu estou passando é tempestuoso, porém eu creio que com o Senhor

Jesus eu sou mais do que vencedor” Rm, Cap 8:37, pois eu creio que “Posso todas

as coisas Naquele que me fortalece” Fp, Cap 4:13, “Deus está no controle de tudo”,

por isso eu sei que “Todas as coisas concorrem para o bem daquele que ama a

Deus” Rm, Cap, 8:28; e ainda quando algum cliente diz: “Pedi a direção de Deus em

oração e Ele me trouxe até você e eu creio que você pode ser um instrumento de

Deus na minha vida”.

Ao analisar o comportamento dos meus clientes, comecei também a refletir

sobre a minha postura e percebi que o fato de citarem a Bíblia, não me causava

nenhum estranhamento, pois eu compartilho da mesma fé e compreendo o seu

modo de lidar com a religiosidade e, portanto, essas atitudes são para mim muito

naturais.

O fato de conhecer o contexto evangélico me facilita identificar os casos em

que está ocorrendo uma distorção dos conteúdos religiosos trazidos à sessão, como,

por exemplo, casos de fanatismo. Além disso, me permite também verificar se o
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cliente vive suas crenças ou se há um descompasso entre aquilo que ele diz

acreditar e o que realmente vivencia em sua vida e em suas relações.

Percebo ao atender meus clientes evangélicos que eles desejam ser

compreendidos em relação à sua religiosidade. Não querem ficar o tempo todo

explicando o que desejam dizer quando falam das suas experiências religiosas, e

ainda assim, correrem o risco de serem classificados como fanáticos ou loucos.

A postura fenomenológica em psicologia aponta que é necessário conhecer

os significados que o cliente atribui às suas experiências, sendo estes significados

considerados sempre no seu contexto sócio-cultural e pessoal.

Os significados atribuídos pelas pessoas às suas experiências são singulares,

peculiares e estão ligados a sua forma de existir. Desse modo, compreender uma

pessoa do ponto de vista psicológico implica, também, em conhecer os significados

que atribui às suas experiências religiosas.

Para Donatelli (2005):

“A identificação da experiência do outro, bem como seu significado, é

uma tarefa que exige, de alguma maneira, que o psicólogo se

reconheça nesse outro. Portanto, é preciso que haja um envolvimento

existencial, é preciso mergulhar no mundo do cliente, compartilhar

seus códigos, deixar-se enredar por sua trama de sentidos e, ao

mesmo tempo, conseguir uma distância suficiente que permita refletir

sobre a situação”. (p.26)

Durante os atendimentos, observei que a procura por um terapeuta cristão

vem acompanhada de uma expectativa prévia a respeito do profissional, que é de

antemão enquadrado dentro do que o cliente julga ser adequado e pertinente com a

sua fé.

Parece-me que o cliente espera que o profissional se comporte dentro dos

padrões aceitos pela sua crença e que perceba a dimensão do Sagrado e a busca

de sentido de forma semelhante a sua. Talvez o cliente imagine que o psicólogo

cristão estará mais aberto aos mitos, rituais e pensamentos que ele vivencia e,

portanto os valoriza. Estas são, no entanto, suposições iniciais, realizadas ao longo

do meu trabalho no consultório, recebendo principalmente clientes evangélicos. Tais

suposições me mobilizaram para desenvolver em meu mestrado uma pesquisa
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sistemática que permita conhecer os diferentes significados dos clientes evangélicos

que procuram psicólogos da mesma religião.

O objetivo deste trabalho é compreender quais os sentidos que levam os

clientes cristãos evangélicos pentecostais a escolherem psicólogos da mesma

religião, e os efeitos desta escolha na configuração do setting terapêutico. Considero

que haverá muitas questões implícitas neste fenômeno e pretendo suspender

minhas considerações iniciais para me abrir a diferentes formas de compreensão

conforme elas se apresentam.

Acredito que este trabalho será útil para os psicólogos que, como eu,

recebem clientes que pertencem à mesma religião.

Através de uma investigação realizada com um cristão evangélico

pentecostal, procurei captar os diversos sentidos e significados que resultam nesta

escolha, utilizando como instrumento a entrevista. Buscar captar o sentido da

vivencia da pessoa em determinadas situações, experimentadas em seu existir

cotidiano é segundo Forghieri (1993), o objetivo da pesquisa qualitativa em

Psicologia que utilizei neste trabalho.

 Para desenvolver esta pesquisa utilizei uma metodologia qualitativa e

dialoguei com autores da Abordagem Cognitiva Comportamental, abordagem teórica

com a qual atuo profissionalmente. Não vejo contradição entre os princípios que

regem a pesquisa qualitativa e a Abordagem Cognitiva Comportamental, já que os

pressupostos teóricos de ambas foi fortemente influenciado pelo pensamento

fenomenológico.

           O material obtido nesta pesquisa foi analisado a partir das propostas de

Forghieri (1993), através de dois movimentos: envolvimento existencial e

distanciamento reflexivo.

No primeiro movimento, o pesquisador deixa de lado seus conhecimentos

anteriores sobre a vivência, buscando se colocar num estado de suspensão, de tal

forma que possa aprender o que é vivido pelo outro de um modo experiencial.

Espera-se nesse ato obter “uma compreensão global, intuitiva, pré-reflexiva dessa

vivência”. (p.60). O segundo movimento tem por objetivo um distanciamento da

vivência, que permite refletir sobre a compreensão inicialmente obtida e tentar
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“captar e enunciar, descritivamente, o seu sentido ou significado em seu existir”.

(p.60).

A principal proposta de uma pesquisa qualitativa é possibilitar uma reflexão

que explicite os significados atribuídos às vivencias. Ales Bello (1998) assinala que a

fenomenologia adentra a subjetividade para chegar à compreensão de algo e

mostra-se adequada para compreender o fenômeno religioso.

CAPÍTULO I

A FUNÇÃO DA RELIGIÃO COMO BUSCA DE SIGNIFICADO NA

CULTURA CRISTÃ.

Para a cultura cristã, uma das maneiras que o homem encontra para

compreender a finalidade da sua existência é buscar conhecer a si mesmo através

dos ensinamentos de Jesus Cristo.

Em 1845, Kierkegaard  escreveu:

“Cristo, enquanto Deus tornado homem, é o mediador entre o homem

e Deus. É por meio de Cristo que o homem se situa existencialmente

perante Deus. Cristo é, portanto o fato primordial para a compreensão

que o homem tem de si. Mas o próprio Cristo é incompreensível. Não

há portanto uma mediação conceitual, algum tipo de prova racional

que me transporte para a compreensão da divindade. A mediação é o

Cristo vivo, histórico, dotado, e o fato igualmente incompreensível do

sacrifício na cruz. Aqui se situam as circunstâncias que fazem do

advento da Verdade um absurdo: a Verdade não nos foi revelada

com as pompas do conceito e do sistema. Ela foi encarnada por um

homem que morreu na cruz como um criminoso. O acesso à Verdade

suprema depende pois da crença no absurdo, naquilo que São Paulo

já havia chamado de "loucura". No entanto, é o absurdo que

possibilita a Verdade. Se permanecesse a distância infinita que

separa Deus e o homem, este jamais teria acesso à Verdade. Foi a

mediação do paradoxo e do absurdo que recolocou o homem em

comunicação com Deus. Por isso devemos dizer: creio porque é

absurdo. Somente dessa maneira nos colocamos no caminho da

recuperação de uma certa afinidade com o absoluto”.(p.3)
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Kierkegaard foi um autor cuja vida exerceu profunda influência no

desenvolvimento de sua obra. As inquietações e angústias que o acompanharam

estão expressas em seus textos, incluindo a relação de angústia e sofrimento que

ele manteve com o cristianismo, herança de um pai extremamente religioso, que

cultuava de maneira exacerbada, os rígidos princípios do protestantismo

dinamarquês, e que tinha a expectativa de que seu filho se tornasse pastor. Em vez

de pastor e pai de família, Kierkegaard escolheu a solidão. A posição de Kierkegaard

leva algumas pessoas a levantar dúvidas a respeito do caráter filosófico de seu

pensamento. Pra elas, tratar-se-ia muito mais de um pensador religioso do que de

um filósofo.

Para Kierkegaard, o cristão é aquele que se sente continuamente em

presença de Deus pela mediação do Cristo. Por isso, a religião só tem sentido, para

ele, se for vivida em comunhão com o sofrimento da cruz.

Na relação com Deus, o homem coloca-se diante do mistério que o fascina e

seduz, é atraído pelo Sagrado, algo que o transcende. O Sagrado é expresso como

uma realidade que ultrapassa o homem, e acaba sendo a resposta que ele busca

para sua angústia de finitude e suas questões existenciais.

Kierkegaard diz:

“O homem se reconhece finito enquanto parte e momento da

realização de uma totalidade infinita que se compraz na finitude,

porque a vê como uma etapa de algo maior, cujo sentido é infinito.

Ora, comprazer-se na finitude é admitir a necessidade lógica de

nossa condição, é dissolver a singularidade do destino humano num

curso histórico guiado por uma finalidade que, a partir de uma

dimensão sobre-humana, dá coerência ao sistema e aplaca as

vicissitudes do tempo”.( p.4)

Com o seu próximo, o homem faz a experiência de partilha de vida. É na

relação com o outro que o homem descobre a si mesmo, como ser capaz de

construir relações e, a partir delas, a sociedade onde se estabelece, e atender a um

dos principais mandamentos de Jesus Cristo que é amar ao próximo.

Para Kierkegaard:

“Não há, portanto, outro caminho para a Verdade a não ser o da

interioridade, o aprofundamento da subjetividade. Isso porque a

individualidade autêntica supõe a vivência profunda da culpa: sem
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esse sentimento, jamais nos situaremos verdadeiramente perante o

fato da redenção e, conseqüentemente, da mediação do Cristo”. (p.4)

Para o autor, somente aprofundando a subjetividade e a culpa a ela inerente é

que nos aproximaremos da compreensão original de nossa natureza: o pecado

original. E a compreensão irradia luz sobre a redenção e a graça, igualmente

fundamentais para nos sentirmos verdadeiramente humanos, ou seja, de posse da

verdade humana do cristianismo. A autêntica subjetividade, insuperável modo de

existir, se realiza na vivência da religiosidade cristã.

De acordo com a Carta Encíclica, Fides et Ratio (1998) escrita por João

Paulo II:

“A fé e a razão (fides et ratio) constituem como que as duas asas

pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da

verdade. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de

conhecer a verdade e, em última análise, de conhecer a Ele, para

que, conhecendo-O e amando-O, possa chegar também à verdade

plena sobre si próprio”.(p.1).

Para João Paulo II (1998) tanto no Oriente como no Ocidente, é possível

entrever um caminho que, ao longo dos séculos, levou a humanidade a encontrar-se

progressivamente com a verdade e a confrontar-se com ela. É um caminho que se

realizou. No âmbito da autoconsciência pessoal, quanto mais o homem conhece a

realidade e o mundo, tanto mais se conhece a si mesmo na sua unicidade, ao

mesmo tempo nele se torna cada vez mais urgente à questão do sentido das coisas

e da sua própria existência. O que chega a ser objeto do nosso conhecimento, torna-

se por isso mesmo parte da nossa vida.

De acordo com a religião evangélica pentecostal, o homem encontra sentido

para sua vida se estiver religado a Deus através da busca do conhecimento da

verdade, e na relação com o próximo. A possibilidade de encontrar a verdade para o

cristão evangélico está descrita em João 14:6. Disse-lhe Jesus: “Eu sou o caminho,

a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim”. Este pronunciamento de

Jesus não é para o cristão evangélico uma expressão qualquer entre muitas, mas

representa uma proclamação fundamental. Significa que Jesus permanece como a

figura em torno da qual a vida da pessoa é alicerçada. Comprometer-se com a

verdade neste nível envolve comprometer-se a buscar uma visão global da realidade
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que atinge todos os aspectos da vida. Este tipo de visão abrangente e o modo de

vida baseado nela são denominados por Palmer (2001) como cosmovisão cristã.

Para Aletti (2005) a religião é constituinte da subjetividade humana. As

pessoas crescem dentro de uma determinada cultura, e as respostas religiosas são

compatíveis com a busca de significado. Por causa desta visão da religião, é

importante compreender qual é a cosmovisão evangélica.

A cosmovisão cristã evangélica expressa uma ideologia que enuncia as

crenças daqueles que a mantém. Segundo Palmer (2001), “uma cosmovisão é um

conjunto de crenças que são consistentes entre si e que formam um ponto de vista

unificado”. (p.22). As crenças centrais do cristianismo são encontradas em suas

doutrinas centrais e fornecem uma visão geral sobre a natureza do universo e do

homem. Segundo a visão evangélica Pentecostal as crenças principais são as

seguintes:

• Deus é o criador de tudo que há.

• O homem é criado a imagem e semelhança de Deus.

• As escolhas erradas do homem podem separá-lo ou aproximá-lo de

Deus.

• O homem se reconcilia com Deus através de Jesus Cristo.

As verdades do cristianismo se fundamentam nas narrativas encontradas na

Bíblia Sagrada. O elemento narrativo da cosmovisão cristã evangélica, assim como

o de outras cosmovisões, expressa suas crenças através de analogias, imagens,

histórias, símbolos, parábolas, metáforas, arquétipos e outros dispositivos literários e

artísticos.

Os evangélicos compartilham dessa cosmovisão, mas o fato de participarem

de um mesmo conjunto de crenças e práticas não significa que todas as pessoas

que possuem uma cosmovisão cristã evangélica a possuam da mesma maneira.

Algumas pessoas herdaram um conjunto de crenças e práticas de sua cultura,

família e comunidade, mas elas não foram incorporadas em sua vida de modo a

tornar-se referência para suas ações e reflexões. Neste caso, o seu comportamento

religioso tem características apenas extrínsecas e são explicadas pelas tradições da

família, ou pelos padrões da igreja.
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Segundo Palmer (2001), a diversidade do cristianismo se dá por diferenças

ideológicas, e na interpretação das normas morais e estéticas, nos rituais, e na

cultura. Ao longo da história, os cristãos tiveram que realizar ajustes em sua

cosmovisão para enfrentar os novos desafios, e tiveram de fazê-lo dentro de uma

estrutura bíblica.  Hoje os cristãos têm de enunciar uma cosmovisão que explique

como pensar de maneira cristã nas atuais tendências da filosofia, psicologia,

literatura, política, ciência e religião.

A diversidade recorda que o cristianismo não é um sistema fechado de

pensamento e prática, mas uma abordagem exploratória à vida. A cosmovisão cristã

nunca pode ser considerada como um produto acabado. Para Palmer (2001), uma

cosmovisão é como um idioma: onde quer que esteja em uso sofrerá modificações

para satisfazer as necessidades da situação. As modificações acontecem em

momentos diferentes, a partir de pessoas diferentes, com níveis variados de

habilidades, em resposta a eventos constantemente variáveis. Por exemplo, as

experiências dos cristãos evangélicos em várias épocas e lugares na história os

levaram a enunciar a fé de maneira que conduziram a tradições teológicas

diferentes. Ainda: a teologia luterana difere da teologia reformada que difere da

teologia pentecostal; a liturgia formal dos episcopais difere notavelmente dos

animados cultos das igrejas pentecostais, etc.

A diversidade também é explicada pelas diferentes maneiras como os cristãos

de um modo geral interagem com outras cosmovisões não cristãs contemporâneas e

com a cultura.

Para o protestantismo aceitar uma cosmovisão cristã, pressupõe adotar e

cumprir certas normas. Os cristãos observam certos atos cerimoniais e rituais. Os

principais rituais dentro do cristianismo possuem três funções: representam eventos

para torná-los reais no presente, facilitam a transição de um status para outro e

renovam laços entre os membros de um grupo.  Os principais rituais dos cristãos

evangélicos são: rituais de batismo nas águas por imersão e a ceia do Senhor,

utilizando o pão que representa o corpo de Cristo e o suco da uva que representa o

sangue de Cristo. Estes rituais vinculam o crente a crenças profundas e centrais da

fé cristã, sendo que o batismo simboliza o nascimento de uma nova vida e fortalece

os laços com um grupo. Trata-se de um ato público; assim quando o convertido

mergulha na água e depois emerge, duas coisas acontecem: Primeiro, o convertido,
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tendo simbolicamente morrido com Cristo, ressuscita para a vida com Cristo

mediante sua ressurreição. Segundo, o convertido se torna parte de uma

comunidade de cristãos evangélicos. A ceia simboliza a ressurreição de Jesus.

Estes rituais recordam que na vida, morte e ressurreição de Jesus, Deus interferiu

na história para perdoar a humanidade e restabelecer o relacionamento interrompido

com Ele. Esta declaração encontra-se no coração da proclamação da cosmovisão

de Jesus, de que Ele é o caminho, a verdade e a vida.

Em sua busca, o cristão evangélico considera que a única forma que o

homem tem de restabelecer sua relação com Deus é através do encontro com a

verdade por meio de Jesus. À medida que percorrem o caminho da interiorização,

vão atribuindo significado para suas vivencias. Esta busca é influenciada por crenças

fundamentadas em alguns princípios compartilhados entre as igrejas evangélicas.

Segundo Duffield e Cleave (1991) as igrejas evangélicas pentecostais

crêem:

• Em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o

Espírito Santo, (Dt 6:4; Mt 28:19; Mc 12:29).

• Na inspiração divina da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé normativa

para a vida e o caráter cristão, (2 Tm 3:14-17).

• No nascimento virginal de Jesus, em sua morte vicária e expiatória, em sua

ressurreição corporal dentre os mortos e sua ascensão vitoriosa aos céus, (Is

7:14; Rm 8:34; At 1:9).

• Na pecaminosidade do homem que o destituiu da glória de Deus, sendo que

somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus

Cristo pode restaurá-lo para Deus, (Rm 3:23; At 3:19).

• Na necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Cristo e pelo poder

atuante do Espírito Santo e da Palavra de Deus, para tornar o homem digno

do reino dos céus, (Jo 3:3-8).

• No perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita e na eterna

justificação da alma recebidos gratuitamente de Deus pela fé no sacrifício

efetuado por Jesus Cristo em nosso favor, (At. 10:43; Rm 3:24-26 e 10:13; Hb

5:9 e 7:25).
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• No batismo bíblico efetuado por imersão do corpo inteiro uma só vez em

águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o

Senhor Jesus Cristo, (Mt 28:19; Rm 6:1-6; Cl 2:12.).

• Na necessidade e na possibilidade de viver uma vida santa mediante a obra

expiatória e redentora de Jesus no Calvário, através do poder regenerador,

inspirador e santificador do Espírito Santo, que capacita a pessoa a viver

como fiel testemunha do poder de Cristo, (Hb 9:14; 1 Pe 1:15).

• No batismo bíblico com o Espírito Santo que é dado por Deus mediante a

intercessão de Cristo, com a evidência inicial de falar em outras línguas,

conforme a sua vontade, (At 1:5; 2:4; 10:44-46 e 19:1-7).

• Na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja

para sua edificação, conforme sua soberana vontade, (1 Co 12:1-12).

• Na segunda vinda pré-milenial de Cristo, em duas fases distintas. A primeira,

invisível ao mundo, para arrebatar a sua Igreja fiel na terra, antes da grande

tribulação; a segunda, visível e corporal, com sua Igreja, para reinar sobre o

mundo durante mil anos, (1 Ts 4:16,17; 1 Co 15:51-54; Ap 20:4; Zc 14:5; Jd

14).

• Todos os cristãos comparecerão ante ao Tribunal de Cristo, para receber a

recompensa dos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra, (2 Co 5:10).

• No juízo vindouro que justificará os fiéis (Ap 20:11-15).

• Na vida eterna de gozo e de felicidade para os fiéis e de tristeza e tormento

para os infiéis, (Mt 25:46).

Os evangélicos pentecostais segundo Duffield e Cleave (1991):

“Baseiam-se na doutrina escriturística de Deus, que trata-se do

ensino bíblico sobre Deus, onde Ele é o Criador onipotente e

onisciente de todas as coisas, é justo e santo e ao mesmo tempo

amoroso e misericordioso. Ele é transcendente (acima e distinto da

criação), e ao mesmo tempo, é imanente (reside e está envolvido na

sua criação). É um Deus pessoal que busca comunhão com o seu

povo remido; castiga a rebelião absoluta com a morte eterna;

recompensa a fé e a obediência com a vida eterna através de seu



24

Filho e mediador Jesus Cristo. Ele é o Ser Supremo, e é também o

Pai Celestial. Ele chamou à existência o universo incomensurável. Ele

fez as galáxias, mas se rebaixou à manjedoura de Belém. Trememos

diante da sua majestade, mas buscamos consolo em seu amor

incondicional. Ele habita além da mais remota galáxia, porém não

está mais distante de nós do que o alcance da fé. Este é o Deus dos

cristãos evangélicos pentecostais”. (p.76)

Para Duffield e Cleave (1991) o homem é um ser moral. Ele foi criado com

senso de responsabilidade para com seu criador. Quando faz o bem, seu coração

lhe dá segurança; quando faz o mal, seu coração o condena. Como ser moral o

homem possui consciência . A consciência é compreendida no seu sentido comum

como definida pelo dicionário Webster; “um conhecimento ou sentido do bem e do

mal, com uma compulsão para fazer o bem; julgamento moral que se opõe à

violação de princípio de ética previamente reconhecido, e que leva a sentimentos de

culpa se o indivíduo viola tal princípio”. (p.171)

Segundo Hayford in Duffield e Cleave (1991):

“A teologia pentecostal define que tudo que nós necessitamos, agora

e para sempre, se resume em conhecer a Deus, e conhecê-lo em

termos de todo o seu conselho. O homem é o resultado do propósito

deliberado de Deus de criar um ser para glorificá-lo, quando o homem

não reconhece que sua existência tem como propósito adorar e

glorificar a Deus, sente-se vazio e sua vida torna-se sem sentido.

Somente o homem que é remido em Cristo, o objeto de amor de

Deus, cumpre seu propósito”. (p.11)

Segundo Palmer (2001), histórica e atualmente, fazer parte da igreja cristã

evangélica significa comprometer-se com uma comunidade de pessoas que admitem

que a centralidade de Jesus é verdadeira. Aceitam como verdadeiras as suas

declarações, ou seja, pensam e participam de um modo de vida baseado nessa

visão.

Por meio dessa cosmovisão cristã, os evangélicos determinam prioridades,

explicam sua relação com Deus e com os seres humanos, avaliam o significado da

existência e justificam suas ações. Essa cosmovisão influencia as práticas mais

comuns da vida cotidiana, inclusive o tipo de coisas que lêem e vêem, os tipos de
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entretenimento e atividades de lazer que buscam, a abordagem ao trabalho e muito

mais.

Bruscagin (2004) comenta:

“Entre os protestantes a questão do estilo de vida diferente é um

marco muito claro. Entre eles, quem se diz religioso busca seguir um

corpo de doutrinas de base bíblica, definido pela igreja. Desenvolve-

se entre eles uma prática religiosa metódica: freqüentam

regularmente a igreja, oram, buscam orientação divina para seus

problemas cotidianos, lêem a Bíblia freqüentemente, procuram ter um

estilo de vida pautado por uma moral religiosa e acreditam na Bíblia

como palavra inspirada”. (p.5)

Os pentecostais crescem e se constituem nessa cultura, nesse modo de

compreender a si mesmos, e, é nesse contexto que buscam auxílio psicológico.

CAPÍTULO II

A RELIGIÃO E A PSICOLOGIA CLÍNICA

1. A religião como constituinte do ser humano

Diversos autores da psicologia reconhecem que a religião é uma das formas

que o ser humano utiliza para atribuir sentido à sua existência. Cada vez mais o

fenômeno religioso aparece nos consultórios e muitos psicólogos sentem

dificuldades para lidar com esta problemática. Nesse sentido é necessário que o

profissional atue na clínica tendo uma compreensão psicológica da religião.
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Para Frankl (1990), a religião é uma ferramenta utilizada para buscar sentido

para a vida, de achar razão para viver em meio às dificuldades, infortúnios e

tragédias da existência.“A religião é a consciência que o homem tem da existência

de uma dimensão sobre-humana e sua fé básica no sentido último que reside nessa

dimensão”. (p.199)

Também para Vergote (1969) a religião é um conjunto orientado e

estruturado de sentimentos e pensamentos, por meio dos quais os homens tomam

consciência vital de seu ser íntimo e último. O ser humano tem consciência de sua

finitude e de seus limites, mas tem um desejo de superá-los, buscando realizar-se

entre outras coisas também no que diz respeito ao sentido último da existência. Para

o autor, a religião vai além do necessário e do útil, e é um fenômeno da ordem do

desejo. O desejo é descrito por Vergote “como uma tendência psicológica que

orienta para experiências e modos de existência que fazem gozar e celebrar: a

beleza, o amor, a experiência do divino e a relação com ele”.(p.9-24)

 Pargament in Shafranske (1996) coloca que o ser humano procura sentido

para sua vida e a religião é uma forma de buscar significado. Segundo o autor,

“diferente de outras instituições pessoais e sociais, o mundo religioso se envolve na

busca pelo significado em poderes maiores (deidades) e nas crenças, experiências,

rituais e instituições associadas com essas forças transcedentais”.... (p.216)

Segundo Johnson (1955) “o extraordinário poder da religião está no encontro

do sagrado com o humano na busca por significado e é isto que torna a religião tão

especial”. (p.64). A religião torna possível este encontro, pois através dela o homem

é religado ao Sagrado e através deste encontro dá sentido à sua existência.

Aletti (2005) afirma que todo ser humano se pergunta sobre o sentido e

“questões sobre significado são universais, porque as suas raízes residem no

fenômeno da experiência humana, origem, morte e mal”. (p.4)

Para Amatuzzi (2001) “a religião é o campo das indagações últimas pelo

sentido, que estão implicitamente presentes em todas as demais indagações ou

movimentos humanos”. (p.119)

Amatuzzi (2002) considera que:

“A religião remete ao que há de mais básico nas nossas estruturas

psíquicas. Ela diz respeito não necessariamente a Deus, mas a um
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último. (...) Psicologicamente ela é como o ponto através do qual um

móbile se encontra preso ao teto. Se esse ponto não estiver fixado ao

teto, ou não estiver em bom lugar na estrutura do próprio móbile,

perde-se o equilíbrio e o movimento do todo. Algum braço dessa

estrutura poderá ficar paralisado, ou ele inteiro poderá estar morto,

amontoado no chão. Da ligação com o teto depende, pois, todo seu

equilíbrio dinâmico”. (p.54)

Este autor afirma que independente de se querer ou não, há uma ligação com

algo superior, e que esta ligação determina de certa forma o equilíbrio do ser

humano, suas escolhas, seu estilo de vida.

Os significados que as pessoas atribuem as suas vidas são constituídos

pelas crenças e valores adquiridos ao longo da mesma. É importante para a

Psicologia clínica entender como o ser humano se posiciona diante dessas crenças,

principalmente para a Psicologia fenomenológica, que prioriza captar os sentidos da

experiência vivida e, precisa estar atenta as experiências religiosas vividas pelos

clientes e às suas crenças.

De acordo com Shafranske (1996) as pesquisas realizadas sobre o

fenômeno religioso relatam que na clínica psicológica dos EUA a maioria dos

clientes é religiosa, onde:

“Aproximadamente 90% dos clientes identifica-se com uma religião,

86% acreditam em Deus, 70% acreditam que há um Deus que

responde as suas orações, 49% freqüentam alguma igreja, 47%

consideram a fé uma coisa importante em sua vida”. (p.74)

2. Posicionamentos do Psicólogo clínico diante das questões religiosas.

Durante muito tempo, as questões religiosas foram simplesmente ignoradas

pela Psicologia, porém, faz-se necessário considerar como estas questões religiosas

implicam psicologicamente na vida das pessoas. Fraas (1997) aponta para o

desinteresse da maior parte dos psicólogos pelos diversos relatos de experiências

místicas e conversões existentes na literatura. Para o autor, são dados que

poderiam colaborar para a compreensão das várias dimensões do ser humano,

inclusive a psicológica. Com certeza, uma atitude mais acolhedora por parte dos

profissionais, para as questões religiosas, contribuiria para a construção de uma
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clínica mais humana, sem discriminações ou preconceitos em relação às vivencias

do domínio religioso.

Para Eliade (1956) o sagrado e o profano compõem duas formas de ser no

mundo, duas situações existenciais adquiridas pelo homem ao longo da sua

existência, sendo um assunto que interessa para todos os estudiosos que desejam

conhecer as dimensões possíveis da existência humana e compreender estes

modos de ser no mundo, pois o homem das sociedades tradicionais é um homem

religioso, mas a maneira como se comporta diz respeito ao comportamento geral do

homem e, por isso, interessa à fenomenologia, à psicologia, e a antropologia

filosófica.

Segundo Kierkegaard (1979) o homem luta consigo próprio para a conquista

da fé, sendo que para ele é a conquista do próprio eu. “Não se pode procurar a fé e

a verdade pelo abandono do humano, a fé se conquista quando o eu mergulha

através de sua própria transparência até ao poder que o criou”. (p.18)

É papel da clínica acolher a pessoa nas suas dimensões bio-psico-social-

espiritual, ajudando-a a elaborar suas experiências. Segundo Ancona-Lopez (2002),

o diálogo entre psicologia e religião deve explorar aproximações e distanciamentos,

pois se trata de campos distintos e específicos. Através de um trabalho

interdisciplinar, crítico e competente que evite reducionismos, é possível construir

pontes que facilitem este diálogo.  Para a autora, o grande desafio é manter o rigor

exigido pela psicologia, enquanto pertencente ao campo da ciência, mantendo a

dimensão de mistério requerida pelo campo religioso. (Ancona - Lopez, 1997).

Para Pargament (1996) o psicólogo tem muito a ganhar ao olhar além de

suas próprias bordas para um mundo mais amplo frente a eles. Quando assim o

fazem, descobrem que a religião possui a capacidade de construir, sustentar e

reconstruir vidas humanas individual e coletivamente de diversas maneiras.

Richards e Bergin (1998) in Donatelli (2005), apresentam cinco razões para

o psicólogo explorar o aspecto religioso no atendimento clínico:

1. A compreensão da relação que os clientes mantêm com a religião

contribui para que os terapeutas compreendam melhor sua visão de mundo.

2. Ajuda a compreender se as crenças religiosas de seus clientes são

saudáveis ou não, e qual o impacto em seus problemas ou distúrbios.
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3. Permite ao psicólogo determinar se as crenças ou a comunidade

religiosa do cliente podem ser recursos que o auxiliem a lidar com o mundo a sua

volta, a crescer.

4. Ajuda definir quais intervenções sobre a religiosidade podem ser

usadas na psicoterapia.

5. Possibilita determinar se os clientes têm dúvidas, preocupações ou

necessidades religiosas não resolvidas que devem ser trabalhadas na psicoterapia,

ou fora dela.

Shafranske e Malony (1990) afirmam que a religião está incluída mesmo que

implicitamente em todo atendimento clínico, por isso não se pode ignorá-la, pois um

aspecto extremamente importante da formação pessoal do indivíduo seria perdido, e

aponta quatro motivos para que o psicólogo considere a religiosidade do sujeito na

clínica:

• Relevância da religião na cultura.

• Incidência do fenômeno religioso na clínica psicológica.

• Relações entre religiosidade e saúde mental.

• Considerações dos valores na prática clínica.

Para Giovanetti (1999) faz-se necessário que o psicólogo procure entender o

que é psicológico na vivência de uma religião, para assim compreender melhor a

existência de seu cliente, e ajudá-lo a integrar melhor os diversos aspectos da sua

vida.

Segundo Nielsen (1995) in Oliveira (2006), os assuntos referentes à

psicologia e religião devem ser aprofundados. Em St. Louis no Missouri, em outubro

de 1995, foi realizada uma reunião da Society for the Study of Religion, e foram

discutidas através de um debate questões a respeito do futuro da disciplina

Psicologia da Religião. Foram convidados para participarem do debate a respeito do

assunto, quatro professores de psicologia, que representaram universidades de

quatro estados americanos. Os especialistas eram: Richard Gorsuch, Halph Hood,

Bernard Spilka e Patrícia Schoenfeld.

Hood considera que existem três grupos de psicólogos, quanto ao modo de

lidar com o aspecto religioso: o primeiro diz respeito aos profissionais que entendem
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pouco de religião e muito de psicologia; o segundo grupo é o dos psicólogos

religiosos que desenvolvem trabalhos empobrecidos metodologicamente, mas que

privilegiam muito a questão religiosa; e, o terceiro grupo é o daqueles que tentam

fazer uma ponte entre as duas áreas, mantendo o rigor científico em suas pesquisas.

Conforme Gorsuch, para que a Psicologia da religião conquiste respeito como

campo de conhecimento, é necessário que sejam realizadas pesquisas com rigor

metodológico e que se busque uma interação com profissionais da área da religião e

desenvolvimento de modelos pertencentes às duas áreas de conhecimento.

Para Schoenfeld alguns profissionais consideram apenas os aspectos

psicopatológicos das crenças religiosas de seus clientes. Porém a religião faz parte

da dimensão humana.

Os estudiosos que participaram do debate sobre questões a respeito do

futuro da disciplina Psicologia e Religião, concordam que há uma necessidade de

aprofundar os assuntos referentes à religiosidade, tanto entre psicólogos quanto

entre os pesquisadores da área, e ressaltam que novos estudos sobre o tema

deveriam ser realizados, sendo que os mesmos devem ser conduzidos com bastante

comprometimento científico e apontam para a necessidade de se estabelecer uma

maior integração com os religiosos.

Oliveira (2006) questiona o posicionamento de alguns psicólogos que

ignoram a dimensão religiosa dos seus clientes. “O psicólogo não pode

desconsiderar a espiritualidade e a religiosidade do cliente, já que isto faz parte da

sua vida, do seu mundo, da sua realidade. Por que negá-los na clínica psicológica?”

(p.19).

Amatuzzi (2003) chama a atenção para o risco de banalizar a experiência

religiosa, ressaltando que aspectos experienciais como a fé, devem ser

considerados na prática terapêutica, e não apenas os mecanismos individuais, caso

contrário, correm o risco de transformar a prática terapêutica em um receituário

pragmático, que prejudica o humano e cria uma ilusão de integração pessoal.

Amatuzzi e Oliveira concordam que os psicólogos devem considerar a

religiosidade dos clientes na clinica, buscando compreender sua importância, sendo

que se trata de uma das dimensões mais importantes da vida humana.
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3. Dificuldades encontradas pelos psicólogos para l idar com as questões

religiosas dos clientes.

Nas últimas décadas os psicólogos foram surpreendidos pelo surgimento de

diversas denominações religiosas, o que acarretou uma necessidade de olhar mais

atentamente para o fenômeno religioso, uma vez que, freqüentemente estes

assuntos iam sendo citados nos consultórios. Os psicoterapeutas que adotam os

modelos tradicionais, não consideram a dimensão religiosa dos clientes,

possivelmente por influência de alguns teóricos como Freud que interpretavam as

preocupações espirituais e religiosas dos seus clientes como patológicas. O não

acolhimento das experiências religiosas dos clientes na clínica prejudicou o diálogo

entre psicologia e religião e contribuiu para que os psicólogos de hoje tenham

poucas referências teóricas sólidas para compreenderem melhor os conflitos das

pessoas nessa área, e a intervenção desses profissionais acaba sendo prejudicada,

pois nem sempre estão seguros em relação aos procedimentos clínicos adequados

para tratar das questões religiosas trazidas pelos clientes, sendo que este

despreparo, pode levá-los, às vezes, a cometer erros por não terem instrumentos

teóricos de trabalho que estabeleça uma aproximação entre o campo da religião e o

da psicologia.

 A dificuldade que os psicólogos encontram para lidar com as questões de

ordem religiosa trazidas pelos clientes, deve-se também pela falta de interesse das

universidades em tratar este assunto na formação do psicólogo.

Paiva (2002) discute a presença da religião dentro das universidades em

estudos feitos com pesquisadores de diversas áreas. Observa que a aderência ou

não a uma religião está mais ligada a aspectos pessoais e psicológicos do que as

elaborações críticas e posturas epistemológicas. Acredita que, possivelmente, a

postura dos docentes interfere na formação dos graduandos.

Giovanetti (1999) alerta para o despreparo dos psicólogos para lidar com a

religiosidade das pessoas:

 “... podemos elencar duas atitudes mais comuns entre os psicólogos

quando se defrontam com a atitude religiosa dos seus pacientes. Em

primeiro lugar temos os psicólogos que simplesmente negam essa

dimensão da vida dizendo que a religião é uma ilusão, e
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conseqüentemente, todas as crenças daí decorrentes não merecem

crédito. Negar a dimensão religiosa torna-se mais fácil do que

procurar instrumentos teóricos para tentar entendê-la. Uma segunda

posição, também radical, é reduzir a religiosidade a um mero aspecto

do psiquismo, e não tratá-la como se fosse outra dimensão da

existência humana”. (p.89)

Ancona-Lopez (1999) observa que o obstáculo que os psicólogos encontram

em incluir a religiosidade na prática clinica, se dá, devido a dificuldade em encontrar

uma abordagem que lhes dê suporte teórico, visto que poucas abordagens em

Psicologia contemplam o aspecto religioso.

 “O psicólogo encontra-se muitas vezes perdido e vai buscar

referências em outras disciplinas ou em sua própria experiência. O

problema que o psicólogo clínico enfrenta é a ausência de eixos

referenciais que o auxiliem a refletir e considerar as experiências

religiosas quando elas aparecem na clínica”. (p.77)

 Segundo Ancona-Lopez, o desconhecimento é um dos elementos que

dificulta para o psicólogo pesquisar a relação que o cliente estabelece com a

religião. O profissional sente-se inseguro e pouco preparado para tratar assuntos

religiosos. ”A inclusão da religiosidade na prática psicológica exige meios para

pesquisar a religiosidade e manejar o tema no atendimento clínico.” (p.77). Um dos

fatores que justificam esta dificuldade segundo Giovanetti (1999), é o fato de que até

pouco tempo atrás não havia interlocução entre ciência e religião. Assim qualquer

processo ou procedimento psicológico, para ser considerado científico, deveria

distanciar-se de questões de ordem religiosa. O autor chama a atenção para o fato

de que, no século XX, assistiu-se à exclusão de Deus da vida do homem, e a

inclusão da racionalidade como fator preponderante. Diz que a Psicologia “passou a

contribuir, por meio de seus modelos operacionais para a idéia de que Deus não era

necessário à realização do homem”. (p.88). No entanto, no final do século passado e

início deste século houve uma enorme busca e adesão das pessoas às religiões.

Esta grande explosão de denominações religiosas fez com que o homem retomasse

a importância e valorização de Deus em sua vida.

Sollod (1992) apresenta algumas considerações a respeito da maneira

negligente que as universidades americanas tratam o fenômeno da religiosidade,

como dimensão humana, no currículo de formação dos psicólogos, e diz que não é
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de se estranhar que o profissional esteja despreparado para trabalhar os aspectos

psicológicos das crises espirituais de seus clientes.

 Na minha graduação as questões ligadas à religião nunca foram abordadas

e ao questionar os professores da clínica escola a respeito do assunto, fui orientada

a não aprofundar estas questões com o cliente. Era contraditório porque a própria

clínica escola nos orientava a tecer um olhar que abrangesse o cliente como um

todo, e entendo que a parte espiritual faz parte deste todo. Sempre fui uma pessoa

religiosa, mas infelizmente durante minha formação fui levada a crer que as

questões religiosas não eram da competência clinica e, portanto, não deveriam ser

levantadas.

Giovanetti (1999) alerta para o paradoxo de que o psicólogo, ao lidar com a

crescente demanda em seu consultório, não está preparado e, isto ocorre em parte

pela ausência de um conhecimento sistematizado que dê suporte a exploração

dessa dimensão. A opinião de Giovanetti é compartilhada por Boehnlein (2000), para

quem a consolidação de um modelo de pesquisa científico clássico criou uma

ruptura entre ciência e religião. Nessa mesma direção, Donatelli (2005) cita Klausner

(1964) in Koening (1998) que atribui as dificuldades do psicólogo clínico em lidar

com as questões religiosas de seus clientes a questões ideológicas. Alega que

essas posições são reducionistas e que em algumas delas, tanto a psicologia quanto

a religião reclamam para si a competência para lidar com a saúde mental. A posição

dualista propõe que existem dois domínios, o psicológico e o religioso, e que um

terapeuta qualificado pode dialogar com ambos. Outro entendimento é que existem

problemas religiosos e problemas de saúde mental e que cada um deve ser tratado

pelo respectivo especialista.

Inúmeras questões podem estar ligadas à dificuldade que o psicólogo tem

em acolher a experiência religiosa dos clientes na clínica, porém estas questões

devem ser investigadas, na busca por uma maior compreensão deste fenômeno.

Ancona Lopez (1999) faz uma análise de como o psicólogo clínico lida com a

religiosidade e com os conteúdos religiosos na clínica. Para esta análise, ela utilizou

as quatro atitudes básicas de Wulff e seus efeitos: Negação literal, Interpretação

redutiva, Afirmação literal, e Interpretação restauradora.



34

As quatro atitudes básicas apresentadas representam diferentes posições a

partir das quais o indivíduo se relaciona com a religiosidade e os conteúdos

religiosos.

1-Negação Literal - Esta atitude assume que a linguagem religiosa deve ser

entendida de forma literal, porém rejeita todo o conteúdo nela apresentado. Os

psicólogos nesta posição, desconsideram a singularidade das experiências

religiosas, o milagroso, e hipervalorizam os princípios formais do conhecimento. Os

profissionais que adotam esta atitude tendem a ignorar a religiosidade do sujeito ou

reduzem a religião a um conjunto de afirmações irracionais a serem extirpadas ou

apropriadas pelas ciências para serem explicadas racionalmente. O paciente nessa

posição encontra-se fechado à linguagem simbólica.

2-Afirmação Literal - Diz respeito a afirmação literal do objeto religioso. Os

psicólogos nesta posição, aceitam os conhecimentos das teorias psicológicas, desde

que não se choquem com suas crenças. É a atitude dos fundamentalistas e dos

religiosos ortodoxos. A atitude freqüente desses psicólogos é a de atuar a partir do

ponto de vista de sua religião e da visão de homem nela contida, valendo-se

basicamente de generalizações idealizadas e de um conjunto de regras de

comportamento. Esta forma de atuação choca-se com a proposta do atendimento

clínico que propõe uma aceitação total do paciente.

3-Interpretação Redutiva - Vê a religião como um fenômeno social

ultrapassado e ingênuo, excluindo a transcendência da linguagem e as práticas

religiosas. Esta atitude assemelha-se muito com a negação literal. Os psicólogos

nesta posição buscam perspectivas científicas para interpretar, a partir delas, os

conteúdos religiosos. O objetivo implícito nesta atitude é o de transformar ou eliminar

o campo religioso, reduzindo-o a outras áreas.

4-Interpretação Restauradora - É a atitude que considera a especificidade da

experiência religiosa. Os psicólogos nesta posição examinam as crenças e

posicionamentos pessoais de seus pacientes e buscam compreender e aproximar-se

do fenômeno religioso abrindo-se para as vivencias, símbolos e metáforas que o

paciente traz. Esta atitude implica em humildade epistemológica e clareza quanto

aos próprios pressupostos e adesões religiosas.
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Ancona Lopez (1999) ao considerar a posição dos psicólogos a partir destas

quatro atitudes básicas propostas por Wulff, salienta que o profissional não se coloca

de forma estática em uma delas, pode mudar de uma para a outra de acordo com a

situação vivenciada. Segundo ela, tais atitudes são posicionamentos frente ao tema

religioso, oriundos da articulação de cada profissional entre sua dimensão pessoal,

teorias e crenças. Ancona-Lopez ressalta a impossibilidade de separação entre as

esferas pessoal, cultural e profissional do psicólogo. Principalmente no trabalho

clinico, a relação entre psicologia e religião deve ser incluída com mais freqüência

como objeto de estudo, sendo importante que tenha claro para si mesmo quais suas

crenças fundamentais.

Giovanetti (1999) afirma que:

“Os psicólogos alegam que o seu trabalho é ajudar o homem em seus

problemas psicológicos, e não religiosos, e que a dimensão religiosa

deve ser tratada pelo padre ou pelo conselheiro psicológico. Eles se

esquecem de que o homem que busca o auxílio profissional deles

para aliviar o seu sofrimento é um homem total, isto é, ao falar de

seus problemas ele traz sua crença em um Ser superior. Assim, o

psicólogo não deve e não pode renunciar a sua ação especificamente

psicológica; antes deve buscar compreender que, ao viver essa outra

dimensão, a da religião, o homem o faz plenamente, como um ser

total e, por isso mesmo, engaja elementos psicológicos ao viver a

dimensão religiosa”. (p.88)

Segundo o autor, o cliente deve ser visto na sua totalidade. A religiosidade faz

parte da dimensão humana, e por conta disto pode ser observada sob inúmeros

pontos de vista.

Zacharias (2004) ressalta que o psicólogo deve compreender e acolher

incondicionalmente os conteúdos de crenças religiosas trazidas pelos clientes, tendo

uma conduta terapêutica de respeito, sem preconceitos e julgamentos, sendo que a

ciência não invalida a religiosidade, mas que esta diz respeito ao todo do seu cliente.

O acolhimento da experiência religiosa exige que o psicólogo desenvolva

habilidades para tratar abertamente dessas questões. Ancona-Lopez (1999) recorda

que a American Psychological Association, desde 1992, recomendava nos Princípios

Éticos do Psicólogo e no seu Código de Conduta, que os profissionais da Psicologia

deveriam considerar a diversidade cultural dos clientes, dentre elas, as questões que
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dizem respeito à religião; dessa maneira é possível garantir a qualidade dos serviços

profissionais prestados. Ressalta, ainda, que “em Psicologia Clínica, a freqüência de

temas relacionados às ansiedades existenciais básicas propicia o atravessamento

das crenças e aderências religiosas na prática profissional” (p.46), o que justifica o

desenvolvimento e aprimoramento de estudos que tornem compreensíveis as

relações entre Psicologia e Religião. (Ancona-Lopez, 2002). Percebi depois de

formada, que há uma necessidade de buscar compreender o cliente como um todo,

como um ser bio-psico-social-espiritual de modo que seja possível construir um olhar

que alcance uma compreensão maior da sua realidade.

Diversos estudos referentes as questões religiosas vem sendo realizados no

Brasil, entre eles podemos citar os Seminários de Psicologia e Senso religioso, que

é o resultado de um desafio assumido por pesquisadores brasileiros, que visam

aprofundar o conhecimento da experiência religiosa para conhecer a experiência

propriamente humana.

Ancona-Lopes (1999) afirma que:

“A inclusão da experiência religiosa na clínica psicológica exige

abertura para a metáfora, para os símbolos, para o desconhecido,

para o reconhecimento do instante fugaz em que um significado,

restaurado, torna-se pleno de vida”. (p.85).

A autora orienta que é importante considerar e compreender os significados

do que não é dito. A disposição favorável de se abrir para a religiosidade do cliente,

não é suficiente, mas é preciso segundo Oliveira (2006):

“...que se busque um olhar que saiba penetrar as realidades ocultas

nos símbolos, palavras e nos mitos. É preciso que se busque a

compreensão do indizível. Isto porque a experiência de religiosidade,

assim como da arte e da linguagem poética, guarda um diferencial

que escapa à razão e que não é plenamente acessível à

compreensão conceitual”. (p.21)

Particularmente percebo que devo continuar buscando aprimorar meus

conhecimentos nesta área, porque permitirão construir eixos referencias para lidar

com as questões religiosas que surgem na clínica, pois é a possibilidade, e a
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sensibilidade, em contínua transformação, que motiva minha busca de atualização e

aprimoramento profissional.

Os autores acima citados concordam que o diálogo entre a religião e

psicologia clinica se faz necessário para buscar uma forma de integração deste tema

à teoria e prática. É nesta busca que situo meu interesse por compreender o que

leva pacientes evangélicos a escolherem psicólogos da mesma religião. Quais as

implicações desta escolha?
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CAPÍTULO III

CAMINHO DA PESQUISA

1 – Objetivo

O objetivo desta pesquisa é compreender quais os sentidos que levam os

clientes cristãos evangélicos pentecostais a escolherem psicólogos da mesma

religião, e os efeitos desta escolha na configuração do setting terapêutico. Num

primeiro momento desta pesquisa, procurei descrever o crescimento dos cristãos

evangélicos pentecostais no Brasil; depois chamei a atenção para o fato de que

percebo que a maioria dos clientes evangélicos busca por profissionais que

compartilhem da mesma fé. Grande parte dos clientes evangélicos que contratam

meus serviços questiona a respeito da minha religião. Esta observação delineou a

definição do meu objetivo de pesquisa. Para alcançá-lo, busquei através da literatura

esclarecer a visão de homem, segundo a ótica cristã evangélica, o que contribuiu

para minha compreensão do contexto de crenças que é referência para a

constituição de sentidos dos evangélicos pentecostais. Em seguida, pesquisei

autores da psicologia que enfatizam a religião como uma das formas constituintes do

ser humano, e que mostram a importância das crenças religiosas na constituição de

sentido das experiências vividas pelas pessoas. Considero também, algumas

condições referentes ao despreparo dos psicólogos para lidar com as questões

religiosas trazidas pelos clientes na clínica. Para melhor conhecer o fenômeno

delineador desta pesquisa, realizei em seguida, uma entrevista semi-dirigida e

busquei no relato da cliente evangélica, maior clareza para a compreensão deste

fenômeno. Para isso foi necessário suspender minhas considerações iniciais para

me abrir às diferentes formas de compreensão conforme elas se apresentam. Para

desenvolver esta pesquisa utilizei uma metodologia qualitativa e vali-me da

Abordagem Cognitiva Comportamental, abordagem teórica com a qual atuo

profissionalmente. Não há contradição entre os princípios que regem a pesquisa

qualitativa e a Abordagem Cognitiva Comportamental, já que os pressupostos

teóricos de ambas foi fortemente influenciado pelo pensamento fenomenológico, e

tanto uma como a outra, guardada as devidas diferenças, preocupam-se em
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compreender os significados atribuídos pelos indivíduos às suas experiências. A

afirmação de que o comportamento é determinado pelo modo como o indivíduo vê o

mundo e a si mesmo, constitui uma das contribuições fenomenológicas importantes

para a Abordagem Cognitiva Comportamental. (Adler,1936; Horney,1950).

Segundo Giorgi (1995):

“A psicologia fenomenológica interessa-se pelos sentidos que os

sujeitos conferem aos referentes através de seus atos de consciência.

Mas este campo é extremamente amplo e é por isso que ela deve

limitar aos aspectos individuais, aos aspectos da construção dos

sentidos que dependem dos sujeitos nas situações cotidianas. A

metodologia permite compreender o sentido das relações concretas

implícitas através da descrição original da experiência de uma

situação”.(p.24-42).

Segundo Beck e Alford (2000) “a terapia cognitiva fornece uma estrutura

teórica unificadora dentro da qual as técnicas clínicas de outras abordagens

psicoterápicas estabelecidas e validadas podem ser apropriadamente incorporadas”

(p.18). Nesse sentido, os recursos metodológicos da fenomenologia não se chocam

com a possibilidade da leitura apresentada pela Psicologia Cognitiva.

No decorrer desse caminhar, busquei dialogar com os autores cujas idéias e

posições me serviram de auxílio para a compreensão buscada. Os diálogos com a

minha orientadora e com o grupo de colegas do seminário de psicologia e religião do

núcleo de psicologia clínica foram contribuições essenciais para a elaboração deste

trabalho.

2 - Procedimentos

Para conhecer a experiência da pessoa selecionada para este estudo de

caso, usei como procedimento a entrevista semi-dirigida, uma vez que ela visa

descobrir o nível de compreensão que o indivíduo tem da sua experiência e procura

saber qual o sentido que ela tem para ele (Gomes, 1998).

A entrevistada foi informada a respeito do objetivo da pesquisa, leu o termo

de compromisso do pesquisador responsável e o termo de consentimento livre e

esclarecido do código de ética, no qual se dispunha a colaborar com a pesquisa. Eu
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me comprometi a preservar sua identidade utilizando nome fictício. A entrevista foi

realizada na minha sala de atendimento.

A entrevista teve três momentos: No dia 20/04/06 foi o primeiro momento,

depois a minha orientadora solicitou que eu investigasse mais a respeito da escolha,

da procura, do contato. Foi marcado dia 15/05/06 com a cliente após o atendimento

semanal dela, para complementação da entrevista. Tanto o primeiro quanto o

segundo momento foram gravados e transcritos. O terceiro momento ocorreu no dia

07/08/06 e foi no último atendimento da terapia que perguntei a Kátia se ela gostaria

de acrescentar alguma coisa na entrevista e ela disse que sim, que havia pensado

em mais algumas coisas, a respeito da escolha na hora de contratar alguém. Então

a cliente fez algumas colocações e eu as acrescentei no final da entrevista. Esta

parte da entrevista não foi gravada, pois eu não sabia que seria nossa última

sessão, pois a paciente havia recebido e aceitado uma proposta de trabalho, e não

teria, portanto, mais a flexibilidade de horários. Como Kátia estava no final do

tratamento considerei que ela poderia ter alta. Neste encontro eu escrevi

rapidamente tópicos referentes às respostas dela, e depois com o auxílio da minha

memória procurei relatar os trechos que eu fui lembrando. Ao transcrever toda a

entrevista encaminhei para a cliente, para que ela pudesse ler e fazer alguma

alteração, caso achasse necessário. Após a leitura da entrevista a entrevistada não

quis alterar o seu conteúdo, e concordou com tudo.

3 - Colaborador:

Para alcançar o objetivo proposto foi estabelecido o seguinte critério:

participará desta pesquisa um cliente evangélico pentecostal, atendido por psicólogo

em terapia. A entrevista foi marcada no meu consultório, com uma cliente minha. A

cliente escolhida para a entrevista foi Kátia, uma jovem de 30 anos casada, que não

tem filhos, e que é convertida há 6 anos a uma igreja evangélica pentecostal. Kátia

foi escolhida por ser comunicativa e extrovertida.

4 - Passos para análise

Da obtenção do depoimento passei a transcrição da entrevista; procurei

reportar-me novamente ao momento do encontro, no intuito de tornar cada relato

familiar. Num primeiro momento foi um movimento de ler sem ter a preocupação de

interpretar o que ali estava escrito. Após desenvolver este procedimento, fiz e refiz
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várias leituras, na tentativa de alcançar o que a paciente havia relatado. Com uma

leitura mais atenta, iniciei a apreensão dos significados atribuídos. Para Forghieri

(1993), a análise dos dados obtidos nas entrevistas deve ser feita em dois

momentos: envolvimento existencial e distanciamento reflexivo. No primeiro

momento, o pesquisador deve deixar de lado seus conhecimentos sobre a vivência,

deve se colocar num estado de “suspensão”, de tal forma que possa apreendê-la de

modo experiencial. Desse ato decorreria “uma compreensão global, intuitiva, pré-

reflexiva, dessa vivência”. (p.60). O segundo momento tem por objetivo um

distanciamento da vivência, que permite refletir sobre a compreensão anteriormente

obtida e “tentar captar e enunciar, descritivamente, o seu sentido ou o significado

daquela vivencia em seu existir”. (p.60)

Forghieri (1993) sugere os seguintes passos na concretização desses dois

momentos:

• Leitura da transcrição da entrevista como um todo, para obter uma apreensão

geral do que foi colocado pelos entrevistados;

• Nova leitura, mais reflexiva, com o objetivo de enunciar o significado em cada

parte do relato. Articulação entre os significados, buscando descrever a

vivencia do sujeito;

• Submissão da síntese da vivencia e apreciação do entrevistado;

• Comparação entre as sínteses finais das entrevistas, buscando elementos

comuns entre elas;

• Elaboração de um diálogo com a teoria a respeito dos significados

encontrados, buscando confirmações para o que foi percebido e

peculiaridades a serem pensadas e discutidas.

Seguindo a proposta de Forghieri (1993), fui refletindo sobre os significados

do material obtido, sempre buscando construir um olhar compreensivo, conforme

sugere a autora. Num primeiro momento, o meu principal objetivo foi o de me

envolver naquela situação para que pudesse ter uma compreensão intuitiva da

experiência. Ao ler repetidas vezes as entrevistas, fui estabelecendo uma forma de

reuni-las em função das suas semelhanças e diferenças e, dessa reunião,

emergiram sentidos e compreensões acerca do assunto. Busquei entender o

significado da influencia da religião na escolha da minha cliente, refleti sobre estes
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significados que haviam sido captados intuitivamente, num processo circular de

envolvimento e distanciamento, ressaltando na análise os trechos onde este

fenômeno aparecia. Nesta busca de compreensão do fenômeno, eu tive como

referência a abordagem Cognitiva Comportamental, vertente na qual atuo em meu

consultório.

5 - Apresentação da entrevista analisada

Na apresentação da entrevista todo o relato foi transcrito. Eu procurei

entremear o conteúdo das respostas da entrevista com minhas percepções e

considerações pessoais, depois utilizei alguns conceitos da abordagem cognitiva

comportamental para análise dos conteúdos que foram surgindo. Acredito que desta

maneira pude visualizar melhor a experiência da cliente, explorando o seu modo de

perceber e vivenciar a situação. Após análise da entrevista, busquei discutir os

pontos que mais me chamaram a atenção. Elaborei também, nas considerações

finais, uma breve análise dos impactos causados em mim pela pesquisa e pelas

questões levantadas.

6 - Análise da entrevista

O objetivo proposto na análise desta entrevista é encontrar um caminho

significativo que esclareça minhas inquietações iniciais, buscando o fenômeno

através da experiência vivida pelo cliente evangélico na hora de contratar um

psicólogo.  Para isso foi necessário suspender minhas considerações iniciais para

me abrir às diferentes formas de compreensão conforme elas se apresentam.

A entrevista possibilita um processo de descobertas, através de uma atitude

de abertura do ser humano, para a compreensão da vivência de uma determinada

situação. Para Delefosse e Rouan (2001) a entrevista fenomenológica focaliza o

vivido em situação, os atos e a implicação subjetiva que lhes dá sentido, ” trata-se

portanto, de um trabalho interativo que visa, de um lado favorecer a atividade de

construção de sentido do mundo vivido através de uma situação dialógica reflexiva e

de outro lado produzir conhecimentos psicológicos a partir deste material.” (p.150)

 Partindo da minha necessidade de compreensão, fui buscar na própria fonte,

isto é, no relato do próprio indivíduo, a clareza que me faltava. Minhas inquietações

me levaram a seguinte pergunta: O que você levou em consideração na hora de

contratar um profissional psicólogo?
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A análise da entrevista apontou para a necessidade de rever o processo

terapêutico de Kátia, a fim de compreender os efeitos da escolha na constituição do

setting terapêutico.

7 - Relato do Atendimento Terapêutico de Kátia

Elaborei um relato do atendimento de Kátia em terapia, apresentando os

principais conceitos da TCC e o modo como se fizeram presentes na condição de

atendimento. No decorrer do relato fui refletindo sobre a atuação, no caso, e sobre

os efeitos no trabalho desenvolvido do fato de cliente e de terapeuta pertencerem a

mesma religião. Esta análise permitiu observar aspectos facilitadores do rapport,

possibilidades de uso de recursos e técnicas específicas, como a referência de

textos religiosos e, simultaneamente, acordos tácitos que excluem ou dificultam a

exposição, a crítica e o questionamento de temas referentes às crenças e adesões

religiosas.  Tanto a análise da entrevista quanto as reflexões sobre o atendimento,

permitiram desenvolver considerações sobre os cuidados necessários para trabalhar

com as crenças religiosas no consultório psicológico e sobre a importância do

preparo do profissional.

CAPÍTULO IV

ENTREVISTA E ANÁLISE

1- A entrevista de Kátia

Para facilitar a leitura da entrevista usarei a letra T (terapeuta) para identificar as

minhas falas e a letra K (Kátia) para indicar as falas da cliente.

T- Kátia, me diz uma coisa: Qual foi o critério que você utilizou na hora de você

contratar um psicólogo? O que você levou em consideração?

K- Bom, a minha primeira preocupação foi procurar um psicólogo que fosse cristão e

precisava ser evangélico, não podia ser cristão mas não evangélico. Então eu
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procurei o CPPC que é o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos e busquei um

nome e dentro desse nome eu procurei e achei a Dra. Andréia, né. E aí, depois

disso o segundo passo era descobrir se a Andréia era realmente uma cristã da forma

que eu buscava, e o que eu buscava realmente era uma pessoa que tivesse uma

vida de fato cristã, que não fosse simplesmente uma religiosidade, uma pessoa que

vai a uma igreja cristã.

Fala uma coisa pra mim: Como você avalia se o psicólogo é um verdadeiro cristão

ou não?. De que forma você avalia isso?

K- Isso é uma coisa que a gente pode avaliar através da postura da pessoa, o

vocabulário, e também nas intervenções da pessoa, que o psicólogo vai utilizando

no decorrer do tempo, na verdade é uma análise que o paciente faz com o

psicólogo. Então através disso eu ia saber, com o passar dos dias analisando. Eu

acredito que isso é muito importante, porque muitas vezes, pelo menos no meu caso

foi assim. Quando ela procura um profissional ela tá apostando praticamente as

últimas forças, pelo menos naquele momento, ela pensa que são as últimas forças

dela né, e no meu caso eu não podia correr nenhum risco de errar, porque eu estava

apostando o último que me restava, por procurar um profissional porque existe até

um preconceito de procurar um profissional né. Pra mim foi assim.

T- Qual a importância para você de ser um profissional cristão?

K- Pra mim é muito importante porque o psicólogo ele tem uma ciência né... e, mas

ele precisa ser cristão porque a ferramenta Psicologia sozinha, na minha opinião é

falha, porque somente Deus é perfeito, a pessoa pode ter uma ciência sim que vai

ajudar a identificar problemas, mas eu acho que o problema maior não é identificá-

los, o problema maior é descobrir como resolvê-los depois e é na hora de resolver os

problemas que ser cristão vai mudar tudo. O cristão tem princípios, e esses

princípios nasceram no coração de Deus, não são apenas os princípios próprios da

pessoa e.....embora muitas pessoas possam dizer ah....a Bíblia é o livro do não

pode, como que você vai seguir então esse livro? Ao contrário, na minha opinião o

livro, a Bíblia, é o livro do tudo posso naquele que me fortalece. A própria Bíblia

prova isso, não é uma opinião minha. E o terapeuta quando ele é cristão, ele sabe

que ele não trabalha sozinho, não depende só da ciência. Deus trabalha com ele em

benefício desse paciente e isso muda tudo no final e o terapeuta que não é cristão

ele nunca vai ter certeza se suas orientações vão dar resultados positivos ou não pro
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paciente. Até porque ele vai estar usando os princípios dele né, ele não tem a

mesma certeza do psicólogo cristão que utiliza de métodos, da Bíblia, da palavra, ele

pede ajuda para Deus pra tá realizando aquilo.

T- Kátia eu acho importante estar te colocando algumas coisas, né. Porque o

psicólogo que não é cristão, ah...ele  parte de um método, de técnicas e eu também,

aqui com você eu também utilizo técnicas psicológicas, métodos psicológicos, então

eu trabalho dentro da abordagem TCC que é a Cognitiva Comportamental. Eu

percebo que é uma responsabilidade muito grande, quando alguém vem te buscar,

procurar tua ajuda e essa pessoa já parte de alguns pressupostos, né,  que você

tem tais e tais atitudes, que você acredita em tais e tais coisas, mas pra mim o que

muda é o seguinte: Os meus princípios são princípios cristãos, então nas

orientações que eu vou te dar sempre eu peço: Senhor me oriente, me dirige, então

eu me submeto a vontade do Senhor, em todas as atitudes, inclusive a profissional,

mas isso não exime a minha responsabilidade enquanto profissional, entendeu? A

responsabilidade de estar exercendo a profissão de psicóloga, utilizando os

recursos, os métodos dentro da psicologia. Eu escolhi a Terapia Cognitiva

Comportamental, porque no meu ponto de vista, ela não se choca com os conceitos

do cristianismo, porque é uma das terapias que visa a mudança de comportamento,

e o que acontece no cristianismo, é exatamente isso, a gente faz uma análise da

nossa vida e quando você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai modificando

seus comportamentos naturalmente e se conscientizando, vai aprendendo. Isso

acontece também na terapia que é um processo de aprendizado onde  você vai

adquirindo novas habilidades. Eu dou importância para a palavra, e muitas vezes a

utilizo como uma ferramenta também para facilitar este aprendizado.

K- Mas você tá sempre sujeita a palavra, e é essa a diferença que eu quero dizer.

T- Sim,  meu princípio é crer na palavra, então, quando eu posso (com clientes

evangélicos) eu estou sempre utilizando a  palavra  e pedindo a direção de Deus.

Tá.

K-Sim

T- Agora que diferença você acha que haveria se o psicólogo não fosse cristão,

Kátia?
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K- Olha, pra mim faz toda diferença, porque pra eu encontrar uma pessoa como eu

encontrei você, que está sujeita a palavra, que busca dentro da palavra, do

cristianismo, a orientação, eu tenho que primeiro separar isto: quem é cristão e não

é cristão. Depois eu vou entrar nesta segunda procura, pra saber se este cristão que

eu encontrei realmente vive uma realidade cristã, com princípios cristãos. Se ele não

fosse um psicólogo cristão, supondo então que eu estivesse em uma terapia com

uma pessoa que não fosse cristã, ainda que ele tivesse a melhor das boas

intenções, eu acredito até que tenha mesmo, muitos deles tem. O maior

profissionalismo, existem muitos ótimos profissionais não cristãos, é...ele não teria

como ser um instrumento de Deus, ele separa a parte espiritual, dessa parte

psíquica. O cristão acredita que isto anda junto, os princípios do terapeuta não

cristão nasceram no coração dele mesmo, são coisas da criação dele, coisas do dia

a dia dele que ele viveu, experimentou, que ele aprendeu, então são coisas que vão

influenciar na terapia, como também o cristão influencia da forma que eu busco,

então não tem como negar, o homem é falho é limitado em sabedoria, e se ele não

for um cristão as orientações do terapeuta podem sim ser distorcidas, distorcidas em

relação aquilo que eu acredito como uma direção de Deus, segundo a palavra,

segundo a Bíblia, e pode causar sim muitos problemas, maiores do que aqueles que

a pessoa chegou ali com eles. Olha pra você ter uma idéia a palavra diz assim: A

vontade de Deus é boa , perfeita e agradável, então se a palavra diz isso, existe

outro método 100% eficaz como este? Não existe nada que possa garantir que é

perfeito e agradável senão a vontade de Deus. Então pra mim é extremamente

necessário que este terapeuta seja um cristão, que ele creia nisto, que ele dependa

disto, mas sem eximir a responsabilidade do terapeuta, com seus conhecimentos de

psicologia que ele tem.

T- Além de tudo isso que você já falou, é...o que você busca na verdade quando

você procura um psicólogo cristão? Parece que é repetitivo, me desculpa, mas

ainda tem algo assim que eu gostaria de entender melhor. O que você busca?

Alguém que pense como você, alguém que creia nos mesmos princípios.., que

mais....tem mais alguma coisa? Tenta falar mais sobre isso.

K- É assim...porque a vida espiritual para mim, é muito importante então pra mim é

extremamente necessário que esta pessoa, esse psicólogo fale a mesma linguagem

que eu, e que viva comigo este momento até espiritual que eu to passando, é.. e fale
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comigo esta linguagem, porque não tem como expressar essa realidade espiritual

que eu vivo, pra uma pessoa que não compreende esta questão espiritual, não dá

para separar, dividir isso.

T- No caso, essa linguagem espiritual seria o quê? A Bíblia sagrada?

K- Exatamente, exatamente. Então se eu preciso além de uma mudança de

comportamento, tudo isso. Como vai acontecer essa mudança de comportamento?

Pra que direção este comportamento tem que ser mudado? E, e como pode

acontecer esse processo de restauração na minha vida, através de que caminho?

Então é ai que este terapeuta vai estar falando a mesma linguagem que eu, e o

Espírito Santo, Ele vai conduzir, nessa direção, neste caminho, porque se não for no

caminho onde Deus tem uma direção, pode ser um caminho de morte, pode ser

muito perigoso e comprometer a minha vida completamente. Eu tenho até um

exemplo na minha família. O meu cunhado que passou mais de um ano fazendo

terapia, ele não é cristão, nem os terapeutas que ele passava, ele já mudou de

terapeuta várias vezes, e ele chegou num ponto que ele desistiu, ele falou: Ah o meu

problema não tem solução, não aconteceu nada. E o quadro dele piorou depois das

terapias. Então quer dizer que por mais que as pessoas tivessem tentando dar uma

direção, é a questão espiritual, é muito importante.

T- É... porque quando você vai para terapia, você tá me dizendo que não existe só

uma expectativa psicológica, existe também uma expectativa espiritual.

K- Com certeza.

T- Então quando a pessoa não tem, quando não fala a mesma linguagem, é como

se esta expectativa ficasse frustrada.

K- Exatamente, porque quando o cristão vai buscar o profissional, o psicólogo ele

crê que Deus vai então utilizar este instrumento, para que ele saia daquela situação,

que ele não está encontrando uma saída, aqueles pensamentos, aquelas atitudes,

então ele realmente coloca esta expectativa de que Deus vai utilizar este

instrumento na vida dele.

T- Ah...Kátia você já havia feito terapia antes?

K- Nunca, e se um dia precisar de novo, eu já sei, hoje eu sei, que Deus usa sim, a

prova foi comigo, que Ele usa um psicólogo cristão com autoridade, sabedoria, pra
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que haja mudança e transformação na minha vida, e eu faria novamente, com o

psicólogo cristão se eu precisasse, jamais eu abriria mão disso.

T- No caso, como você nunca fez terapia antes, você nunca teve uma outra

experiência, senão esta aqui que a gente tá tendo. É ....como fica pra você, porque

como você sabe a forma que um terapeuta não cristão evangélico trabalha?

Baseado em que você está me dizendo isto? Pode ser que a pessoa trata você, mas

não trate o lado espiritual.

K- No meu caso particular, não teria terapia, não ia acontecer terapia, porque é.....

papo vai, papo vem, os dias passam e a gente sempre volta na questão espiritual, e

se eu não tratasse a questão espiritual, a direção de Deus na minha vida, eu não

teria chegado a lugar nenhum, porque você sabe que eu não teria como tratar os

assuntos que estão acontecendo comigo se a pessoa não entendesse a minha

linguagem, não teria como ela compreender, para ela até me ajudar, não tem como.

Ela não compreenderia, até porque Andréia o problema que me trouxe aqui,

principalmente se trata de ordem espiritual, então é muito difícil quando o foco

principalmente é esse. Como eu conversaria como uma pessoa não cristã sobre

assuntos espirituais, problemas, às vezes questionamentos, com esta preocupação

que eu teria até de escandalizar esta pessoa, que de repente não tem esta fé que eu

tenho. Eu não conseguiria falar com esta abertura toda que eu tenho com você, é

muito fácil falar com você Andréia, porque você fala a mesma linguagem, então você

entende quando eu me expresso, você entende o que eu estou dizendo e não daria

pra falar isso com uma pessoa que não tem a mínima noção, do que, destas

experiências que eu relatei sobre a minha vida. Então eu precisei colocar ordem nas

coisas, tava tudo muito bagunçado na minha vida, e sem a Bíblia, sem uma pessoa

que sabe quais são as prioridades: Deus, depois a família, o esposo, depois o

trabalho, sem esta orientação que vem de Deus não teria como colocar ordem nas

coisas, pra eu começar a caminhar.

T- Você tá dizendo que não teria como aderir a terapia né.

K- Não teria como aderir, a terapia não ia acontecer, não ia fluir.

T- Ok Kátia, Deus te abençoe, e caso eu precise eu entrarei em contato com você

novamente e a gente continua essa entrevista. Tá bom? Muito Obrigada!

K- Tá jóia.
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OBS: A orientadora solicitou que eu investigasse mais a respeito da escolha, da

procura, do contato. Foi marcado com a cliente no dia 15/05/06, após o seu

atendimento semanal.

Kátia por gentileza eu gostaria que você falasse um pouquinho pra mim novamente

a respeito da procura?. Como foi esta procura, você disse que procurou no CPPC,

conta melhor como foi aquela fase do momento, a fase da escolha, da procura, do

contato. Conta pra gente como foi, com mais detalhes, vê se você consegue lembrar

direitinho.

K- Tá, então eu tava numa fase de muita angustia, muita aflição, e eu precisava é..

eu não precisava somente de um aconselhamento espiritual, eu precisava procurar

um apoio profissional, né. Eu digo isto porque o pastor não poderia resolver. Então,

mas eu não sabia se era uma direção de Deus procurar um profissional ou não, isso

parecia meio louco, é um preconceito até procurar um profissional, eu falava nossa!

Será que eu tô louca né. Então eu precisava que Deus confirmasse isso. Quando eu

procurei no site do órgão (CPPC) e achei alguns nomes, eu liguei para alguns e deu

caixa postal, ai eu liguei no seu, o seu chamou e você não atendeu, ai eu parei de

ligar eu falei: Ah! Acho que isso não é de Deus e inclusive eram poucos os nomes,

porque eu procurei inclusive que fosse mulher, eu não queria que fosse um homem

até porque não causar de repente uma outra situação de dependência, quer dizer,

assuntos que eu não tava conseguindo conversar com o meu marido, de repente eu

começo conversar com outro homem, e ele me ouve, ele me aconselha, podia então

criar às vezes um outro problema, então. Isso também já como uma orientação de

Deus, da bíblia, tudo, eu já procurei que fosse mulher, então sobrou poucos nomes,

eu liguei e você não atendeu no momento, então eu fiquei triste e falei: Acho então

que não é de Deus.

T- Para quantas pessoas você ligou?

K-Três pessoas

T-Três mulheres?

K-É três mulheres cristãs. E aí  é... para minha surpresa depois de alguns minutos,

não sei.... vinte ou trinta minutos, você retornou a ligação para mim. Porque você
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tinha um bina no celular, e você perguntou: Ah, você ligou pra mim, tal...?, e na hora

aí eu fiquei surpresa porque você se apresentou como psicóloga Andréia, e na hora

eu já me lembrei que eu tinha ligado, eu fiquei na hora assim..ah! eu senti no meu

coração que aquilo era uma confirmação de Deus, porque ah....eu pedi pra Deus

que se fosse, que ele realmente colocasse alguém e me mostrasse uma pessoa que

fosse um verdadeiro instrumento que Ele ia usar na minha vida pra esse processo e

quando você me ligou eu sabia no meu coração, testificou, de que era  realmente a

resposta né. Eu fiquei até tímida falei baixinho no telefone, por conta deste

preconceito todo, né de me achar nessa situação, e então nós marcamos, foi muito

receptivo, foi a forma que tinha que ser, para eu chegar no consultório, porque eu

me senti à vontade pra marcar, pra ir, porque eu não me senti uma louca quando eu

cheguei no consultório (risos). Daí em diante a terapia começou a fluir realmente

porque é realmente Deus tinha é.... É eu falo muito realmente....(risos)

T- Não tem problema.(risos)

K- Deus tinha uma direção para minha vida com essa terapia, e com você como

terapeuta.

T- Ok, tá bom Katia, obrigada.

OBS: No último atendimento da terapia dia 07/08/06 eu perguntei se Kátia gostaria

de acrescentar alguma coisa na entrevista, e ela disse que sim, que havia pensado

em mais algumas coisas. Esta parte da entrevista não foi gravada, pois eu não

estava com o gravador, porque até aquele momento eu não sabia que seria nossa

última sessão, pois ela havia recebido uma proposta para trabalhar em uma

empresa que ela havia enviado um currículo, e ela havia decidido aceitar a proposta;

como estava no final do tratamento decidimos que ela poderia ter alta. Pois ao

contrario da empresa do marido, que ela poderia sair durante o dia, nessa nova

empresa ela não teria flexibilidade de horário, e não daria para continuar

freqüentando a terapia.

Eu tentei escrever rapidamente parte das respostas dela e depois com o auxílio da

minha memória procurei relatar os trechos que fui lembrando.

T- Kátia tem mais alguma coisa que você queira acrescentar?
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K- Dentro da igreja a gente acredita no batismo com o Espírito Santo, e quem é

batizado fala em línguas, eu ainda não fui batizada pelo Espírito Santo, e isto me

incomoda, e é um assunto que eu tive necessidade de falar aqui na terapia, mas não

daria pra falar com alguém que não conhece meu mundo, que nunca experimentou,

ou viveu essas coisas, que fique achando que eu sou louca, só porque eu acredito

nisso. Tem pessoas que são contra as igrejas evangélicas, e tudo que nós fazemos.

Parece até que tem gente que tem raiva de nós, porque crítica tudo o que a gente

faz. Eu entendo em parte, porque como em todo lugar, no nosso meio também tem

gente safada, descompromissada, que gera escândalo, mas também tem pessoas

que levam o evangelho a sério, que são verdadeiros servos de Deus, que cumprem

a palavra do Senhor. Como diz a palavra é o joio e o trigo, estamos todos juntos no

mesmo campo, mas somos diferentes, mas só Deus sabe diferenciar um do outro. A

tendência das pessoas é julgar, achar que é tudo farinha do mesmo saco, mas você

sabe que não é assim, porque você tá dentro do campo. É difícil porque se eu falar

determinadas coisas para quem está de fora, isto vai gerar mais escândalo, já com

você posso conversar sem medo. Isto me deixa tranqüila.

T-Kátia eu tenho uma curiosidade. Eu quero saber se ao utilizar os serviços de

outros profissionais, como médicos, dentistas, cabeleireiros, você utiliza esse

mesmo critério de escolha?

K- Não.

K-Pensando melhor, existe um tipo de serviço que eu só contrataria se fossem

evangélicos.

T-Qual?

K-Eu ainda não tenho filhos, mas quando tiver, faço questão de colocar eles em uma

escola com princípios evangélicos.

T-Fale a respeito.

K-Além destas escolas serem boas, vão passar o ensinamento cristão, ensinar a

criança deste cedo, que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele é Soberano,

Todo poderoso, vai aprender a respeito de Jesus, e seu plano de salvação, a honrar

pai e mãe, amar o próximo. Enfim, meu filho(a) vai ouvir a mesma linguagem, na

escola, na igreja, e em casa. Sem contar que nas escolas cristãs, não tem festas
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como Halloween, que eu sinceramente acho de péssimo mau gosto. Você pega uma

criança que estudou numa escola cristã e outra que não, há uma grande diferença

nas atitudes, no vocabulário, e no conhecimento sobre Deus. Tem criança que

nunca ouviu falar de Jesus. Eu não quero que o meu filho sinta-se um estranho no

ninho, ou alienígena no meio de crianças assim.

T- Kátia muito obrigada pela sua colaboração, se você pensar em mais alguma

coisa, me fale.

2 – Análise da Entrevista

Ao relatar a respeito das considerações que a levaram a contratar um

profissional, Kátia deixa claro que o seu primeiro critério foi buscar um psicólogo que

fosse cristão evangélico. Para isso, fez uma busca pela internet através do Corpo de

Psicólogos e Psiquiatras Cristãos - CPPC1. Kátia relata que pediu a Deus que a

ajudasse a encontrar um profissional também evangélico que tivesse “vida com

Deus” e que pudesse ajudá-la a enfrentar o momento difícil pelo qual estava

passando.

“Bom, a minha primeira preocupação foi procurar um psicólogo que

fosse cristão e precisava ser evangélico, não podia ser cristão mas

não evangélico. Então eu procurei o CPPC que é o Corpo de

Psicólogos e Psiquiatras Cristãos e busquei um nome e dentro desse

nome eu procurei e achei a Dra Andréia”.

Kátia contou-me que ligou para vários psicólogos, porém somente eu retornei

a ligação; ela sentiu como um “cuidado e atenção maior” do que a dos outros

profissionais. Kátia disse-me por telefone, que passou por um processo depressivo e

decidiu procurar ajuda psicológica. Fez perguntas a respeito da terapia e disse que

                                                
1 O CPPC- Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos  nasceu em 1976 a partir de uma Consulta
sobre Teologia e Psicologia, em Curitiba/PR, com o propósito de desenvolver estudos criativos sobre
as relações das ciências psicológicas e a teologia e filosofia hebraico-cristã. É uma entidade civil, de
caráter educativo-científico, sem fins lucrativos. Para a consecução de seus objetivos, promovem
reuniões científicas, congressos, cursos e seminários com renomados especialistas nacionais e
estrangeiros. Mantêm intercâmbios e convênios de cooperação mútua com entidades científicas e
educacionais. Não mantêm clínicas de psicologia ou psiquiatria, nem estão subordinados a nenhuma
instituição religiosa ou de qualquer natureza. Editam livros, monografias e a Revista Psicoteologia.
Firmam convênios com seminários e institutos teológicos para elaboração e docência em cadeiras de
aconselhamento e demais cadeiras ligadas à psicologia e saúde mental. Funcionam como fórum
permanente de estudos de questões das áreas de psicologia, psiquiatria, saúde e religião, agrupando
profissionais e estudantes destas áreas.
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iria orar e que se Deus confirmasse, iniciaria o tratamento comigo. No mesmo dia,

Kátia ligou novamente e marcamos um primeiro encontro.

Para Caminha (2003) é através da percepção e do reconhecimento da ampla

trajetória que antecede a chegada do cliente ao consultório, da qual faz parte sua

decisão de buscar ajuda e escolher um profissional, que o terapeuta vai adequar

seus procedimentos, de forma a iniciar uma relação terapêutica que contemple a

expectativa do cliente, ou melhor, que possa ser acolhedora e transparente. No caso

de Kátia, considerei que o fato de pertencermos à mesma religião facilitou nossa

relação terapêutica e possibilitou a ela iniciar um atendimento psicológico. O modo

como se comunicou comigo deixou claro que não teria iniciado nenhum trabalho

psicológico com psicólogos que não pertencessem à sua religião. Ao mesmo tempo

fiquei atenta para compreender por que este fato era tão importante para ela. A

importância desta escolha parece ainda maior quando Kátia diz:

“E aí, depois disso o segundo passo era descobrir se a Andréia era

realmente uma cristã da forma que eu buscava e o que eu buscava

realmente era uma pessoa que tivesse uma vida de fato cristã, que

não fosse simplesmente uma religiosidade, uma pessoa que vai a

uma igreja cristã”.

No decorrer da entrevista Kátia acrescenta que além de escolher um

profissional cristão evangélico, também fez questão que fosse do sexo feminino, pois

achava que seria constrangedor tratar assuntos íntimos com uma pessoa do sexo

oposto.

“...eu procurei inclusive que fosse mulher, eu não queria que fosse um

homem até porque não causar de repente uma outra situação de

dependência, quer dizer, assuntos que eu não tava conseguindo

conversar com o meu marido, de repente eu começo conversar com

outro homem, e ele me ouve, ele me aconselha, podia então criar as

vezes um outro  problema, então. Isso também já como uma

orientação de Deus, da bíblia, tudo, eu procurei que fosse mulher,

então sobrou poucos nomes, eu liguei e você não atendeu no

momento, então eu fiquei triste e falei: Acho então que não é de

Deus”.



54

Kátia declara que o fato de ser cristã não era suficiente para conquistar sua

confiança, eu teria que provar que era cristã através de alguns requisitos que ela

acredita ser fundamental para o cristão evangélico e era importante que eu fosse

mulher. Enfim Kátia tinha critérios definidos de como deveria ser a sua terapeuta e

dizia que eu estava “aprovada” para exercer esse papel.

Ao questioná-la a respeito de como ela poderia avaliar se o psicólogo é um

cristão verdadeiro ou não, Kátia esclareceu que avalia o psicólogo, através da

observação da postura, do vocabulário e intervenções.

“Isso é uma coisa que a gente pode avaliar através da postura da

pessoa, o vocabulário, e também nas intervenções da pessoa, que o

psicólogo vai utilizando no decorrer do tempo, na verdade é uma

análise que o paciente faz com o psicólogo. Então através disso eu ia

saber, com o passar dos dias analisando. Eu acredito que isso é

muito importante, porque muitas vezes, pelo menos no meu caso foi

assim”.

 Percebo que a cliente já veio para a terapia com algumas crenças, e idéias a

meu respeito. Segundo Lima (2001) “o cliente pode procurar o terapeuta em razão

do conhecimento de que já dispõe, da confissão filosófica ou religiosa do terapeuta,

porque tem assegurada a um só tempo competência profissional e afinidade

valorativa.” (p.217)

Kátia acredita que muitas vezes quando alguém procura um terapeuta está

investindo suas últimas forças na esperança de ser restaurado. Segundo ela, foi

exatamente o que aconteceu no seu caso, sendo assim, não poderia desperdiçar a

última força que lhe restava e não poderia correr o risco de errar, por isso escolheu

uma psicóloga cristã.

“Quando ela procura um profissional ela tá apostando praticamente

as últimas forças, pelo menos naquele momento, ela pensa que são

as últimas forças dela né, e no meu caso eu não podia correr nenhum

risco de errar, porque eu estava apostando o último que me restava,

por procurar um profissional porque existe até um preconceito de

procurar um profissional né. Pra mim foi assim”.

Kátia demonstrou, ao dizer isso, fragilidade, medo e desconfiança em relação

ao trabalho psicológico. Para Lima (2001) alguns elementos advindos da história de
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vida do profissional podem trazer conseqüências negativas ao cliente, como

diferenças de valores morais, éticos e religiosos.

Segundo Caminha (2003) as condições emocionais e cognitivas em que se

encontra o cliente ao buscar um tratamento psicológico por vezes podem estar

impregnadas de ansiedade, desesperança, tristeza, apatia, descontrole, enfim,

sentimentos que podem levá-lo a buscar um terapeuta com expectativas pouco

realistas, buscando colocar unicamente nas mãos do profissional a possibilidade de

mudança.  Penso que o estado emocional em que Kátia se encontrava ao procurar a

terapia contribuiu para que ela tivesse, uma expectativa exacerbada em relação ao

meu trabalho, o que poderia torná-lo perigoso no sentido de mudá-la,

independentemente de sua vontade. O fato de compartilharmos da mesma religião

deixava-a mais segura, pois a religião surgiu como uma garantia de que as

mudanças que ocorressem não seriam prejudiciais.

Quando eu lhe perguntei a respeito da importância do psicólogo ser cristão,

Kátia deixou claro que para ela foi indispensável, pois na sua opinião, a psicologia

sozinha como ferramenta para gerar mudança é falha. Segundo ela, somente Deus

é perfeito.

“Pra mim é muito importante porque o psicólogo ele tem uma ciência

né... e, mas ele precisa ser cristão porque a ferramenta Psicologia

sozinha, na minha opinião é falha, porque somente Deus é perfeito, a

pessoa pode ter uma ciência sim que vai ajudar a identificar

problemas, mas eu acho que o problema maior não é identificá-los, o

problema maior é descobrir como resolvê-los depois e é na hora de

resolver os problemas que ser cristão vai mudar tudo”.

Kátia acredita que a psicologia pode identificar os problemas das pessoas,

porém o maior desafio do seu ponto de vista, não é descobri-los, mas sim resolvê-

los, porque, para ela, é na hora de trazer solução aos problemas, que ser cristão

muda tudo. Para Kátia o cristão tem princípios que nasceram no coração de Deus,

desta maneira, todas as orientações do profissional, estarão dentro destes princípios

básicos. Percebo que Kátia associa conhecimento e competência profissional aos

valores religiosos. Ela confia nos conhecimentos psicológicos adquiridos pelo

profissional, desde que estejam também fundamentados na Bíblia Sagrada, que
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para ela, é o conhecimento fundamental que pode promover uma mudança real.

Assim, estar com uma psicóloga que conhece a Bíblia lhe dá segurança e otimismo.

“O cristão tem princípios, e esses princípios nasceram no coração de

Deus, não são apenas os princípios próprios da pessoa e...embora

muitas pessoas possam dizer ah!....a Bíblia é o livro do não pode,

como que você vai seguir então esse livro? Ao contrário, na minha

opinião o livro, a Bíblia, é o livro do tudo posso naquele que me

fortalece. A própria bíblia prova isso, não é uma opinião minha”.

Kátia mostra que seus princípios básicos fundamentam-se na Bíblia Sagrada

e salienta que embora muitos pensem que a Bíblia é um livro do "não pode", ao

contrário, para ela e para os cristãos evangélicos é o livro do "Tudo posso naquele

que me fortalece (Jesus)".

Segundo Bruscagin (2004)

“A Bíblia para o cristão é a revelação de Deus ao homem. Assim, os

fatos ali registrados, além de considerados verdadeiros, são

orientações morais, de conduta e saúde. São o plano de Deus para o

homem e nesse sentido são utilizados como diretrizes que norteiam a

vida individual e familiar”. (p.77)

O fato de o psicólogo conhecer a Bíblia faz com que ela acredite que o

tratamento possa ter êxito. Kátia acredita que o psicólogo cristão utiliza a Bíblia

como um instrumento de trabalho e por isso, Deus trabalha com ele em benefício do

cliente.

“O terapeuta quando ele é cristão, ele sabe que ele não trabalha

sozinho, não depende só da ciência. Deus trabalha com ele em

benefício desse paciente e isso muda tudo no final e o terapeuta que

não é cristão ele nunca vai ter certeza se suas orientações vão dar

resultados positivos ou não pro paciente. Até porque ele vai estar

usando os princípios dele né, ele não tem a mesma certeza do

psicólogo cristão que utiliza de métodos, da bíblia, da palavra, ele

pede ajuda para Deus pra tá realizando aquilo”.

De acordo com Guillem (1999) in Caminha (2003) “o terapeuta deve estar

atento às crenças disfuncionais do cliente em relação ao processo terapêutico e até
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mesmo aos mitos em relação ao processo como um todo”.(p.50). Outro fator a

considerar são os elementos culturais que muitas vezes desenham as expectativas

sobre a psicoterapia e o terapeuta.

Concordo com Guillem que o fato de Kátia e eu pertencermos à mesma

religião poderia gerar expectativas disfuncionais no processo terapêutico, e Kátia

poderia não discernir os aspectos psicológicos dos espirituais. Para Kátia as

orientações do terapeuta cristão não são apenas suas, mas também de Deus. Kátia

afirma que o psicólogo cristão coloca todos os seus conhecimentos à disposição de

Deus, para que o próprio Deus opere a mudança na vida do cliente. Segundo ela o

profissional cristão sabe que é um instrumento nas mãos de Deus, e se comporta de

acordo com as escrituras. Kátia parte do seguinte princípio: “a vontade de Deus é

boa, perfeita e agradável”, sendo assim, para ela não existe outro método que seja

100% eficaz como este. Por isso, para ela, é extremamente necessário que o

terapeuta esteja preocupado em valorizar e buscar fazer a vontade de Deus.

As colocações de Kátia demonstraram que ela me colocava como um

instrumento de Deus para promover mudanças. Estas mudanças só poderiam

ocorrer de acordo com a vontade de Deus, e se eu fosse direcionada pelas

convicções e crenças similares às delas. Ao analisar as suas afirmações comecei a

refletir se em algum momento eu tinha me colocado na posição, de ser “um

instrumento de Deus”. Acredito que Kátia tem uma representação de que seja a

postura de uma “serva de Deus ou instrumento de Deus” e de alguma maneira eu

me enquadro nessa imagem, através do meu comportamento, da minha linguagem.

Dentro do meio evangélico existe um vocabulário comum e eu por pertencer a esse

ambiente, utilizo esse vocabulário freqüentemente. Percebo, por exemplo, que é

comum que eu diga para meu cliente “Graças a Deus” por isso ou por aquilo. No

meio evangélico não se trata apenas de uma força de expressão, mas sim de um

agradecimento a Deus. Penso que este tipo de situação, talvez acabe reforçando

para o cliente evangélico a idéia do psicólogo ser um instrumento de Deus, e,

portanto, agradecer a Ele pelos resultados positivos da terapia. Percebo que, às

vezes, eu utilizo exemplos para facilitar a compreensão de algum conceito,

explorando o contexto no qual o cliente está inserido. Assim, quando o cliente é

evangélico eu posso citar, por exemplo, uma parábola de Jesus para apresentar
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determinados conceitos. Dessa forma, estabelece-se para o cliente evangélico um

elo entre um sentido espiritual e um sentido psicológico.

Segundo Ricoeur (2002)

 “Há uma espécie de círculo, que poderia ser vicioso, mas que deve

ser vivo, entre uma comunidade que aceitou, ou escolheu, não sei,

interpretar-se por meio de um certo corpus, o corpus bíblico que só é

preservado historicamente porque há uma comunidade que, ao

mesmo tempo, o interpreta e vive dele”. (p.23)

 Refletindo a respeito das colocações de Ricouer posso verificar exatamente

isso. Eu e a minha cliente pertencemos a um determinado corpus de interpretação

definido pela comunidade evangélica. A principio eu considero este aspecto positivo.

Ele me permite utilizar recursos de minha religião para ajudar a cliente a identificar

seus pensamentos disfuncionais, avaliá-los e modificá-los, utilizando as técnicas da

Abordagem Cognitiva Comportamental, e quando possível, articular o contexto que é

compartilhado por nós, como Sagrado e verdadeiro (Bíblia) e que faz parte das

nossas vidas, como instrumento para estabelecer mudança no trabalho terapêutico.

Concordo com Bruscagin (2004) que afirma que: “O profissional que é

familiarizado com a Bíblia Sagrada pode utilizar textos bíblicos de um modo

construtivo, que pode ajudar clientes religiosos que consideram a Bíblia como a

palavra de Deus”. ( p.162)

Ao buscar compreender minha postura na clínica deparei-me com os

conceitos de Tan (1996). O autor trata a integração entre psicologia e religião,

propondo dois modelos: integração implícita ou explícita. No primeiro caso os

psicólogos podem manter-se fiéis aos seus pressupostos religiosos, ao atender, e

mesmo orar pelos seus clientes, mas não farão isso abertamente durante a sessão.

Esse posicionamento inclui também respeito pela religião do cliente e a abordagem

e interpretação de questões neste campo quando elas aparecem. No outro pólo, o

da integração explícita, o terapeuta lida aberta e sistematicamente com assuntos

religiosos do cliente, utilizando para isso, textos, passagens bíblicas, orações em

conjunto, mentalizações durante a sessão.  Tan é adepto da integração explícita, e

eu me percebo, muitas vezes, em uma ou outra dessas posições. Às vezes, estou
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orando pelos meus clientes fora do setting terapêutico, e respeitando suas crenças,

sejam elas quais forem, e outras, principalmente quando atendo clientes da mesma

religião que a minha, e comporto-me conforme a integração explícita proposta por

Tan. Creio que estes recursos podem ser utilizados desde que não se transforme a

sessão terapêutica a um culto religioso. Percebo, também, que este tipo de atitude

só encontra espaço, se for compartilhado com clientes da mesma religião. Com

outros clientes esse comportamento seria pouco ético, pois implicaria em uma certa

imposição dos próprios valores religiosos do terapeuta. Ao meu ver, é impraticável

trabalhar de forma explícita ao atender um cliente de uma outra religião. Tan (1996)

afirma o grande potencial dos recursos religiosos durante a terapia, mas, conclui

suas reflexões falando da necessidade de se desenvolverem pesquisas que avaliem

e validem a eficácia de intervenções terapêuticas de natureza religiosa.

Prosseguindo nas minhas inquietações, achei necessário refletir a respeito da

seguinte questão: Eu me considero um instrumento de Deus.? Ao fazer este

questionamento, pude perceber que em alguns momentos dentro da clínica, eu

tenho o que em outras linhas teóricas é chamado de “insight” e que em algumas

vezes, quando isso ocorre, eu atribuo a uma direção de Deus, e não propriamente

aos meus conhecimentos teóricos. Obviamente, eu não falo sobre isto com os

clientes, o que seria irresponsabilidade. São momentos não muito freqüentes, mas,

nos quais, tenho a impressão de que o meu trabalho, que se desenvolve utilizando

os recursos teóricos de que disponho dentro da Abordagem Cognitiva

Comportamental foi atravessado por uma compreensão de outra ordem. Penso que

para compreender melhor estes momentos, é necessário o estabelecimento do

diálogo entre Psicologia e Religião.  Segundo Ancona-Lopez (2002), esse diálogo

deve explorar aproximações e distanciamentos, respeitando os campos distintos e

específicos. Através de um trabalho que evite reducionismos, é possível construir

pontes que facilitem este diálogo.  Para a autora, o grande desafio é manter o rigor

exigido pela psicologia, enquanto pertencente ao campo da ciência, mantendo a

dimensão de mistério requerida pelo campo religioso.

Após refletir sobre isso, fiz questão de esclarecer para Kátia:

“Kátia eu acho importante estar te colocando algumas coisas, né.

Porque o psicólogo que não é cristão, ah...ele  parte de um método,

de técnicas e eu também, aqui com você eu também utilizo técnicas
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psicológicas, métodos psicológicos, então eu trabalho dentro da

abordagem TCC que é a Cognitiva Comportamental. Eu percebo que

é uma responsabilidade muito grande, quando alguém vem te buscar,

procurar tua ajuda e essa pessoa já parte de alguns pressupostos,

né,  que você tem tais e tais atitudes, que você acredita em tais e tais

coisas, mas pra mim o que muda é o seguinte: Os meus princípios

são princípios cristãos, então nas orientações que eu vou te dar

sempre eu peço: Senhor me oriente, me dirige, então eu me submeto

a vontade do Senhor, em todas as atitudes, inclusive a profissional,

mas isso não exime a minha responsabilidade enquanto profissional,

entendeu? A responsabilidade de estar exercendo a profissão de

psicóloga, utilizando os recursos, os métodos dentro da psicologia. Eu

escolhi a Terapia Cognitiva Comportamental, porque no meu ponto

de vista, ela não se choca com os conceitos do cristianismo, porque é

uma das terapias que visa a mudança de comportamento, e o que

acontece no cristianismo, é exatamente isso, a gente faz uma análise

da nossa vida e quando você vai conhecendo a palavra de Deus,

você vai modificando seus comportamentos naturalmente e se

conscientizando, vai aprendendo. Isso acontece também na terapia

que é um processo de aprendizado onde  você vai adquirindo novas

habilidades. Eu dou importância para a palavra, e muitas vezes a

utilizo como uma ferramenta também para facilitar este aprendizado”.

Como a expectativa que Kátia estava depositando em mim me assustava

cada vez mais, esclareci que embora eu fosse uma terapeuta cristã, minha forma de

atuação está embasada na proposta Cognitiva Comportamental, e não apenas nos

meus princípios religiosos, embora eles façam parte de mim, expliquei que sou uma

profissional com limitações típicas como qualquer ser humano.

Concordo com Ancona Lopez (1999) quando ressalta a impossibilidade de

separação, entre as esferas pessoal, cultural e profissional do psicólogo. Outros

autores como Shafranske (1996), estudiosos da articulação entre psicologia e

religião, afirmam que o terapeuta vai para o atendimento com duas fontes de

valores: os pessoais, provenientes da sua história de vida, na qual há implícita uma

crença sobre o transcendente e o tema religioso; e os valores da teoria, de

desenvolvimento, normalidade, patologia e diretrizes de tratamento. Para os autores,

ambos os aspectos estão tão entrelaçados, que não é possível separá-los no
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momento do atendimento e a própria opção teórica do psicólogo é feita com base

em suas convicções pessoais.

Concordo com Shafranske (1996), pois quando me formei procurei uma

abordagem teórica que não entrasse em choque com a minha crença religiosa.

Escolhi então a Terapia Cognitiva Comportamental, que do meu ponto de vista, é

consonante em alguns aspectos com o cristianismo, promovendo mudanças a partir

de um processo de aprendizagem e conscientização.

Conforme a entrevista ia transcorrendo, as declarações de Kátia iam me

inquietando, e mesmo agora, ao analisar a entrevista, não encontrei uma resposta

que faça com que esta questão se torne totalmente clara para mim.

Durante a entrevista, perguntei a Kátia sobre a diferença que ela acreditava

que haveria se o psicólogo não fosse cristão. Ela deixou claro que haveria toda

diferença, pois se o psicólogo não fosse cristão, ainda que ele tivesse a melhor das

boas intenções, e o maior profissionalismo, para ela ele não seria um instrumento de

Deus.

“Olha pra mim faz toda diferença, porque pra eu encontrar uma

pessoa como eu encontrei você, que está sujeita a palavra, que

busca dentro da palavra, do cristianismo, a orientação, eu tenho que

primeiro separar isto: quem é cristão e não é cristão. Depois eu vou

entrar nesta segunda procura, pra saber se este cristão que eu

encontrei realmente vive uma realidade cristã, com princípios cristãos.

Se ele não fosse um psicólogo cristão, supondo então que eu

estivesse em uma terapia com uma pessoa que não fosse cristã,

ainda que ele tivesse a melhor das boas intenções, eu acredito até

que tenha mesmo, muitos deles têm. O maior profissionalismo,

existem muitos ótimos profissionais não cristãos, é...ele não teria

como ser um instrumento de Deus, ele separaria a parte espiritual,

dessa parte psíquica. O cristão acredita que isto anda junto”.

Ela argumenta que não há como negar que o homem é falho e muito limitado

em sabedoria. Para ela, sem ser cristão, as orientações do profissional seriam

distorcidas e conseqüentemente causariam outros problemas posteriores. Para ela

mesmo que houvesse uma melhora, esta não seria real, pois a conseqüência viria

depois.
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“Os princípios do terapeuta não cristão nasceram no coração dele

mesmo, são coisas da criação dele, coisas do dia a dia dele que ele

viveu, experimentou, que ele aprendeu, então são coisas que vão

influenciar na terapia, como também o cristão influencia da forma que

eu busco, então não tem como negar, o homem é falho é limitado em

sabedoria, e se ele não for um cristão as orientações do terapeuta

podem sim ser distorcidas, distorcidas em relação aquilo que eu

acredito como uma direção de Deus, segundo a palavra, segundo a

bíblia, e pode causar sim muitos problemas, maiores do que aqueles

que a pessoa chegou ali com eles. Olha pra você ter uma idéia a

palavra diz assim: A vontade de Deus é boa , perfeita e agradável,

então se a palavra diz isso, existe outro método 100% eficaz como

este? Não existe nada que possa garantir que é perfeito e agradável

senão a vontade de Deus. Então pra mim é extremamente necessário

que este terapeuta seja um cristão, que ele creia nisto, que ele

dependa disto, mas sem eximir a responsabilidade do terapeuta, com

seus conhecimentos de psicologia que ele tem”.

Para Kátia o profissional, em si, não possui valor algum como terapeuta, a

não ser que venha a ser usado por Deus como seu mediador.

 No decorrer de minha pesquisa, tive a oportunidade de ler um texto da

Associação Cristã para Estudos Psicológicos ACEP2. Este texto comentava que em

uma das reuniões da ACEP, a seguinte declaração foi feita:

“As pessoas nos perguntam constantemente se somos "psicólogos

cristãos", o que nos deixa em dificuldade para responder porque não

sabemos todas as implicações contidas na pergunta. Como cristãos,

somos psicólogos; mas até o presente momento não existe uma

psicologia estritamente cristã aceitável que seja distintamente

diferente de uma psicologia não cristã. E muito difícil inferir do

exposto, que funcionamos de maneira singular e diferente dos nossos

colegas profissionais que não são cristãos. . . nós não temos

nenhuma teoria inédita e reconhecida, nenhum modelo para coleta de

dados ou mesmo um tipo de tratamento que seja distintamente

cristão”. (p.11)

No caso de Kátia, percebo que ela não está preocupada com um tratamento

estritamente cristão, decorrente de uma “psicologia cristã”, mas o que importa para

                                                
2 ACEP (Associação Cristã para Estudos Psicológicos), esta associação é constituída por um grupo
de psicólogos que se professam cristãos.
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ela é que quem vai conduzir a terapia seja cristão. Acredita que os princípios

religiosos do terapeuta vão garantir que ele selecione e adote teorias e técnicas que

não entrem em desacordo com os seus princípios. A cliente, ao se fechar num

determinado universo de referências, busca garantia de significados que se

estabelecem em horizontes de interpretações compartilhadas. Falar de significado

implica transitar pelo território da linguagem. É importante para ela que a consulta se

dê no domínio comum de certa linguagem, em um contexto que compartilha

significados, dentro de um pacto que pode se traduzir como “entendo o que você

está dizendo”.

 De acordo com Grandesso (2000):

“A compreensão do significado, dentro de uma perspectiva

hermenêutica, envolve sempre um projetar-se do intérprete. No

diálogo esse projetar-se define um processo em aberto de revisões

constantes de um sentido construído, e dos preconceitos, em um

interjogo de perguntas e respostas, até que se estabeleça uma

unidade de sentido em que locutor e intérprete se sintam em

acordo...Em uma postura hermenêutica, portanto, o intérprete

(qualquer que seja ele), no inevitável que seja possuir de antemão um

horizonte que delimita o campo de sentidos possíveis, conformado

pelo seu pertencer a uma tradição e a um contexto histórico, cultural e

político, encontra-se sempre em um paradoxo de deixar-se desafiar

nas suas pré-concepções para ser tocado e envolvido pela alteridade

de seus parceiros de diálogo”. (p.196)

Kátia não se abre para a alteridade, mas, pelo contrário, busca defender-se

dela, garantindo que os significados sejam criados em um campo de sentidos

compartilhados. Gadamer (1996) alerta para que não deixemos nosso horizonte de

interpretação funcionar como uma prisão. Este horizonte deve configurar-se como

um espaço aberto, de modo que não fiquemos vinculados a uma determinada

posição em termos absolutos. Para Kátia, no entanto, essa abertura ainda não é

possível.

Segundo Safra (2006):

“Enquanto clínicos, somos chamados a compreender (como seres

interpretantes que somos) o modo de ser daquelas pessoas que

chegam até a nós. Desta maneira a pessoa que nos procura tem o
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seu modo de ser afetado por sua biografia e pelas questões que a

atravessaram desde o seu nascimento. Esses aspectos são

referentes a partir dos quais ela interpreta sua existência. Este modo

peculiar de interpretar o seu existir, afetado por seu modo de ser, é

expressão da sua singularidade e constitui o que denomino idioma

pessoal. O idioma pessoal, portanto, é derivado do modo singular de

uma pessoa, a partir do qual ela tem uma maneira peculiar de

interpretar a existência e de emprestar às palavras, imagens e atos,

uma semântica existencial pessoal”. (p.36)

O autor considera importante que o terapeuta estabeleça a situação clínica a

partir do idioma pessoal do cliente, uma vez que, poderá trabalhar sendo guiado e

informado dentro desta perspectiva do idioma pessoal do cliente. No caso, Kátia

parece não ter se apropriado ainda de seu próprio idioma, buscando refúgio em um

idioma externo compartilhado. Busca, também, defender-se do idioma de um “outro”,

garantindo que este também esteja delimitado por um idioma cultural externo, no

caso, religioso. Se por um lado, a posição de Kátia, defende-a de certos

enfrentamentos, por outro lado, permite estabelecer um ambiente acolhedor e de

confiança, no qual poderá começar a expressar a sua singularidade.

Procurei aprofundar a questão da escolha com Kátia e ela disse que para ela

sua vida espiritual é muito importante e que se faz necessário compartilhar sua

vivencia com alguém que conheça o seu contexto de valores religiosos e sua

linguagem.

“É assim..porque a vida espiritual para mim, é muito importante então

pra mim é extremamente necessário que esta pessoa, esse psicólogo

fale a mesma linguagem que eu, e que viva comigo este momento até

espiritual que eu to passando, é.. e fale comigo esta linguagem,

porque não tem como expressar essa realidade espiritual que eu vivo,

pra uma pessoa que não compreende esta questão espiritual, não dá

para separar, dividir isso.

T- No caso, essa linguagem espiritual seria o quê? A Bíblia sagrada?

K-Exatamente, exatamente. Então se eu preciso além de uma

mudança de comportamento, tudo isso. Como vai acontecer essa

mudança de comportamento? Pra que direção este comportamento

tem que ser mudado? E, e como pode acontecer esse processo de

restauração na minha vida, através de que caminho? Então é ai que

este terapeuta vai estar falando a mesma linguagem que eu, e o

Espírito Santo, ele vai conduzir, nessa direção, neste caminho”.
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Alguns autores como Erthal e Rangé (1998) destacam o quanto a

comunicação entre terapeuta e cliente é influenciada pelas expectativas geradas em

relação ao papel de cada um deles, o que diz do quanto essa interação poderá ser

facilitada, por exemplo, quando o cliente aceita e reconhece o terapeuta  como

alguém que pode lhe proporcionar ajuda e desta forma é possível fortalecer a

aliança terapêutica.

Todo o modo de vida de Kátia, bem como todas as suas escolhas e a sua

relação com o mundo, estão vinculados à sua religiosidade. Ela concretiza o que diz

Safra (2003) quando coloca que a relação que uma pessoa tem com o mundo pode

estar baseada na maneira como ela se vincula ao sagrado. Reflete também o que

diz Oliveira (2006) quando afirma que a sociabilidade, a afetividade e a moral podem

ser realçadas pela dimensão religiosa, da mesma forma que numa tecedura os fios

são entrelaçados e na trama da vida humana a religiosidade pode ser o fio que dá

contorno ao desenho existencial.

Prosseguindo, Kátia considera que a ausência de Deus em um processo de

restauração pode ser um caminho perigoso, que pode levar inclusive para a morte.

Ela questiona os resultados dos tratamentos com psicólogos não evangélicos, e

afirma que ser assistido por um profissional sem a direção de Deus acarretaria em

frustração, pois a terapia não funcionaria de verdade. Para ela a terapia não

depende do terapeuta e nem do cliente. Depende de Deus para que o resultado seja

satisfatório.

Para exemplificar suas convicções, Kátia utiliza um exemplo que ocorreu em

sua família, em que seu cunhado passou mais de um ano fazendo terapia, sendo

que nem ele, nem o terapeuta eram evangélicos. Kátia relata que durante o período

em que seu cunhado fez terapia, ele mudou de terapeuta algumas vezes e por isso,

acabou desistindo achando que seu problema não teria solução, pois nada

aconteceu. Afirma que o quadro dele piorou depois das terapias.

“Se não for no caminho onde Deus tem uma direção, pode ser um

caminho de morte, pode ser muito perigoso e comprometer a minha

vida completamente. Eu tenho até um exemplo na minha família. O

meu cunhado que passou mais de um ano fazendo terapia, ele não é

cristão, nem os terapeutas que ele passava, ele já mudou de

terapeuta várias vezes, e ele chegou num ponto que ele desistiu, ele
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falou: Ah o meu problema não tem solução, não aconteceu nada. E o

quadro dele piorou depois das terapias”.

As declarações da cliente iam me incomodando cada vez mais, pois percebia

que devia tomar muito cuidado para não me deixar envolver de tal forma com as

questões religiosas colocadas por Kátia e responder a elas agindo como religiosa e

não como psicóloga. Constatei que trabalhar com questões religiosas com clientes

da mesma religião exige cuidado redobrado, para não se deixar tomar pela posição

religiosa e espiritual, abandonando o papel profissional. Ao mesmo tempo eu me

perguntava se daria para fazer uma separação total, e se o ideal, não é transitar por

estes dois campos sem perder o foco terapêutico. Percebi também que Kátia, ao

reconhecer em mim as qualidades que exigia de um terapeuta, como por exemplo:

ser mulher e ser cristã, praticante me atribuía também o papel de “curadora”.

Segundo Caminha (2003) “o terapeuta deve ter um olhar atento e profissional

na busca de um acolhimento ao cliente, sem, no entanto, colocar-se no lugar de

“curador”, mas sim de alguém que reconhece que o processo terapêutico se dá no

sentido de ajudar o cliente a buscar mudanças a partir de si mesmo”. (p.49)

Comecei a me questionar e me observar, para ver se além de acolher a

vivência da cliente, e muitas vezes me identificar com elas, eu também me colocava

ou me sentia no lugar de “curadora”. Cheguei à conclusão que não. Embora percebo

que sempre nutro expectativas positivas em relação ao resultado do processo

terapêutico, sei que ele se dará através de mudanças que originam no próprio

cliente.

Beck e Freemam (1993) salientam que o resultado da terapia depende da

relação terapêutica, sendo que cabe ao terapeuta a responsabilidade e a habilidade

necessária para que se estabeleça uma relação bem sucedida, mas que o cliente é

a peça chave dessa relação, por ser ele o protagonista da situação.

Kátia desconsidera qualquer outra razão para a falta de resultados na terapia

do cunhado e somente a questão da religião do terapeuta foi levada em

consideração. Ao perceber o quanto Kátia valorizava a terapia com um profissional

cristão, fiquei curiosa para saber se ela já havia feito terapia, ou tido alguma

experiência com psicólogos ateus ou de outra religião. Kátia esclareceu que nunca

fez terapia antes, mas deixou claro que se precisasse novamente de atendimento
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psicológico, procuraria um profissional cristão evangélico, pois acredita que Deus

usa um psicólogo cristão com autoridade e sabedoria para que haja transformação

na vida do cliente.

Após estas afirmações da cliente, comecei a observar melhor o processo

terapêutico de Kátia e percebi que durante os atendimentos de Kátia nós

estabelecemos uma excelente aliança terapêutica, o que, segundo Dattilio (1995) ”...

é o maior instrumento para auxiliar a mudar o comportamento e as crenças

disfuncionais.” (p.26).

A aliança terapêutica foi responsável por termos atingido no final do

tratamento os objetivos estabelecidos no inicio da terapia. E aí me questionei: Será

que se nós pertencêssemos à mesma religião, mas não tivéssemos estabelecido

uma aliança terapêutica tão boa, o simples fato de pertencer a mesma religião teria

sido suficiente para obtermos um resultado tão positivo no final do tratamento? Foi

então que me dei conta, que para mim, pertencer a uma mesma religião faz com que

“eu me sinta em casa”, mas não me impede de estabelecer uma relação terapêutica

tão boa com clientes de outras religiões.

Rangé, (1998) define relação terapêutica como “algo que se refere às

qualidades pessoais de um terapeuta, às qualidades pessoais de um paciente e à

interação entre ambos”. Na Terapia Cognitiva essa interação vai servir como um

facilitador na aplicação de técnicas e até mesmo como fator determinante na

continuidade e efetividade da terapia. Ainda nesse raciocínio, Bordin (apud Safran,

2002) fala do quanto a qualidade dessa aliança tem relação com o grau de

concordância entre cliente e terapeuta, no que diz respeito às tarefas e aos objetivos

da terapia, sendo que o significado e a função de qualquer intervenção técnica são

determinados pelo contexto da relação terapêutica.

Para Rangé (2001), um resultado terapêutico satisfatório origina-se, em parte,

de características pessoais do terapeuta. A literatura aponta as seguintes qualidades

necessárias ao terapeuta: postura empática e compreensiva, aceitação desprovida

de julgamentos, autenticidade, autoconfiança.

No nosso último encontro, Kátia perguntou a respeito da pesquisa e eu

comentei que estava em andamento e aproveitei a oportunidade e perguntei para ela

se gostaria de acrescentar mais alguma coisa a respeito da escolha do profissional,
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se ela havia pensado em mais alguma coisa. Ela disse que estava pensando que

não seria possível falar de questões referentes à igreja com uma pessoa que

poderia não gostar da igreja evangélica e dos evangélicos. Então ela explicou que

como em todo lugar, no meio evangélico existem pessoas safadas, mal

intencionadas, que envergonham os evangélicos, mas que também existem os

verdadeiros servos de Deus que procuram ter uma vida correta, que cumprem a

vontade de Deus. Ela faz uma analogia entre os bons evangélicos e os que são

falsos evangélicos. Para ela são como o joio e o trigo, que estão juntos no mesmo

campo, mas são diferentes, porém só Deus sabe diferenciá-los.

Guillem (1999) in (Caminha, 2003), afirma que é de suma importância que o

cliente sinta que o terapeuta é alguém com quem possa compartilhar seus

problemas, suas convicções, sem fazer julgamentos. A partir desta interação, o

cliente não se sente avaliado, mas integralmente aceito, auxiliado pela empatia do

psicólogo. Ser empático significa ampliar os horizontes da própria experiência até a

experiência do outro. Para tanto, é preciso abrir-se ao outro, sair de si para penetrar

no mundo das diferenças. Ser empático significa sair do seu eu para entrar no eu do

outro, sem, contudo perder sua identidade.

Segundo Amatuzzi (2001) ao se aproximar do conhecimento experiencial que

as pessoas tem do mundo é possível captar, descrever e compreender a vivencia,

sem nenhuma intenção de explicá-la no sentido causal.

Kátia acredita que não haveria terapia se eu não fosse cristã evangélica. Ela

acha que se disser determinada coisa para quem está de fora de seu contexto

religioso, pode gerar mais escândalo, comigo, ao contrário, pode conversar sem

medo nem vergonha e isto a deixa confortável.

“No meu caso particular, não teria terapia, não ia acontecer terapia,

porque é... papo vai, papo vem, os dias passam e a gente sempre

volta na questão espiritual, e se eu não tratar a questão espiritual, a

direção de Deus na minha vida, eu não teria chegado a lugar

nenhum, porque você sabe que eu não teria como tratar os assuntos

que estão acontecendo comigo se a pessoa não entendesse a minha

linguagem, não teria como ela compreender, para ela até me ajudar,

não tem como. Ela não me compreenderia, até porque Andréia o

problema que me trouxe aqui, principalmente se trata de ordem

espiritual, então é muito difícil quando o foco principalmente é esse.
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Como eu conversaria como uma pessoa não cristã sobre assuntos

espirituais, problemas, questionamentos, com esta preocupação que

eu teria até de escandalizar esta pessoa, que de repente não tem

esta fé que eu tenho. Eu não conseguiria falar com esta abertura toda

que eu tenho com você, é muito fácil falar com você Andréia, porque

você fala a mesma linguagem, então você entende quando eu me

expresso, você entende o que eu estou dizendo e não daria pra falar

isso com uma pessoa que não tem a mínima noção, destas

experiências que eu relatei sobre a minha vida”.

Segundo Bruscagin (2004) é fundamental que o profissional dê atenção às

questões relativas a valores religiosos e observe como esses valores são

compreendidos e vividos pelos clientes.

Estar com um profissional que não lhe dê abertura para que ela fale de suas

crenças, ou que as questione, parece que acaba sendo para Kátia uma ameaça.

Percebo que Kátia tem medo de ser confrontada pelo diferente, ela atribui um

grande “poder” de desestabilização ao profissional que tenha concepções religiosas

diferentes da sua. Parece considerar que este pode modificá-la à revelia de sua

vontade. Nesse sentido, aliado ao poder conferido pela formação do profissional

torna-se muito perigoso. Por conta disso, ela acredita que não haveria possibilidade

de fazer terapia com um profissional que desconhecesse seu universo religioso.

Simultaneamente, faz pressupor uma certa fragilidade em relação à sua aderência

religiosa, o que leva a evitar qualquer confronto ou questionamento de suas crenças.

Acredito que desde que haja acolhimento, o contato com o diferente traz

muito crescimento, conhecimento, questionamentos e até mesmo fortalecimento das

crenças já existentes. Comigo aconteceu exatamente isso, nas aulas do núcleo de

Psicologia e Religião, o contato com profissionais de outras religiões foi

extremamente enriquecedor e me possibilitou ter uma visão mais ampla das minhas

concepções referentes aos aspectos religiosos, pois este processo ocorreu em um

ambiente de estudo acolhedor, onde eu tive liberdade para falar dessas questões

sem me sentir desconfortável.

Para Luczinski (2005):

“Ao escutar alguém, o psicólogo assume um olhar, uma concepção

de mundo, um lugar epistemológico. Para ouvir é preciso confirmar o
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outro como ele é, legitimando-o enquanto pessoa, mas para fazer isto

é preciso acreditar de fato no ser que se encontra a sua frente”. (p.37)

A cliente manifesta seu medo em compartilhar assuntos da igreja dos quais

ela não concorda, com psicólogos que não estão inseridos no seu ambiente por

receio de ser questionada, não compreendida, não acolhida e ainda causar mais

escândalo. Para Mcgoldrick (2003) a preocupação básica em contratar profissionais

que compartilhem da mesma fé reside no fato de ter um lugar onde possam

compartilhar suas crenças e sistema de valores, abertamente sem julgamentos.

Acredito que ao sentir-se compreendido por um outro, que participa de seu

esforço, que com ele se alia, a complexidade é reduzida, a incerteza tende a ser

minimizada e a possibilidade de interação é intensificada, favorecendo o

estabelecimento da aliança terapêutica, e é desta forma, que sentindo-se aceita,

compreendida e confortável, Kátia conseguiu fornecer as informações necessárias e

ser cooperativa no processo terapêutico. Guillem (1999) in (Caminha, 2003), refere-

se à relação terapêutica como sendo assimétrica, por considerar que ela surge a

partir da demanda do cliente e centra-se nele e em suas necessidades.

Kátia disse que após as nossas conversas ficou pensando em sua casa sobre

a sua preferência por um psicólogo evangélico. Então se lembrou do seguinte:

Dentro das igrejas evangélicas acredita-se no batismo com o Espírito Santo, e fala-

se em línguas. Kátia ainda não foi batizada pelo Espírito Santo, e confessa que isto

a incomoda; é um assunto que ela gostaria de discutir em terapia, mas não gostaria

de ser interpretada como louca, por alguém que não conhece seu mundo, que nunca

experimentou, ou vivenciou coisas parecidas.

“Dentro da igreja a gente acredita no batismo com o Espírito Santo, e

quem é batizado fala em línguas, eu ainda não fui batizada pelo

Espírito Santo, e isto me incomoda, e é um assunto que eu tive

necessidade de falar aqui na terapia, mas não daria pra falar com

alguém que não conhece meu mundo, que nunca experimentou, ou

viveu essas coisas, que fique achando que eu sou louca, só porque

eu acredito nisso.

Tem pessoas que são contra as igrejas evangélicas, e tudo que nós

fazemos. Parece até que tem gente que tem raiva de nós, porque

crítica tudo o que a gente faz. Eu entendo em parte, porque como em

todo lugar, no nosso meio também tem gente safada,
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descompromissada, que gera escândalo, mas também tem pessoas

que levam o evangelho a sério, que são verdadeiros servos de Deus,

que cumprem a palavra do Senhor. Como diz a palavra é o joio e o

trigo, estamos todos juntos no mesmo campo, mas somos diferentes,

mas só Deus sabe diferenciar um do outro. A tendência das pessoas

é julgar, achar que é tudo farinha do mesmo saco, mas você sabe

que não é assim, porque você tá dentro do campo. É difícil porque se

eu falar determinadas coisas para quem está de fora, isto vai gerar

mais escândalo, já com você posso conversar sem medo. Isto me

deixa tranqüila”.

Mahfoud (1997) chama a atenção para o risco do profissional banalizar ou

reduzir a experiência religiosa, considerando já saber de antemão do que se trata tal

fenômeno. É preciso colocar-se diante dele com um olhar atento, despido de

preconceitos.

Oliveira (2006) comenta:

“Nós, psicólogos, que trabalhamos com comunidades, devemos estar

atentos e dispostos a acolher o diferente, o marginal, o que pode nos

parecer estranho ou tolo. Penso que o excesso de crítica e

racionalidade, tão freqüente no ambiente científico, não deve turvar

nossa visão quando dirigimos o olhar em direção aos idosos, aos

caipiras, aos religiosos, favelados ou qualquer outro grupo diferente

do nosso”. (p.13)

Concordo com as colocações de Mahfoud e Oliveira e acredito que muitos

clientes têm medo de revelar algumas coisas ao psicólogo com medo de serem

criticados e até mesmo rejeitados. No caso de Kátia, percebo que, para ela estar

com um profissional que não dê abertura para que ela fale de suas crenças, ou que

as questione, parece ser ameaçador, visto que, para o cristão evangélico a vida

espiritual é considerada a base fundamental de cura, mudança e transformação para

todas as áreas de sua vida.

Para Pargament in Shafranske (1996) “as pessoas são chamadas de

religiosas quando o sagrado faz parte de seus valores íntimos,  e está envolvido na

maneira como constroem, mantêm, e mudam seus valores.” (p.216)
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Kátia perguntou como eu achava que um profissional não cristão reagiria

após um relato de “busca do batismo do Espírito Santo”. Eu procurei orientá-la que

existem psicólogos, que mesmo não sendo cristãos evangélicos, poderiam acolher

este tipo de experiência religiosa, e outros que talvez não acolhessem, ou tivessem

maior dificuldade, isto dependeria de cada profissional e de suas opções teóricas.

De acordo com Shafranske (1996), partindo do ponto que é importante incluir a

religião na clínica psicológica, é preciso pensar criteriosamente como fazer isso e

cada abordagem priorizará uma forma de abordar e encarar a questão.

Safra (2004) comenta sobre a necessidade de acolhimento da experiência

religiosa na clínica. Para este autor, o fato de testemunhar algo, estando junto com a

pessoa no que ela vivencia é o caminho para o seu crescimento. Através das

experiências religiosas dos clientes é possível conhecê-los melhor nas suas

singularidades. A tarefa do terapeuta é buscar o sentido da religiosidade do cliente,

pois esta revela o modo de ser da pessoa e as respostas buscadas por ela para sua

existência.

Refletindo sobre as colocações de Kátia achei importante saber se ao utilizar

os serviços de outros profissionais, como médicos, dentistas, cabeleireiros, Kátia

utilizava também esses mesmos critérios de escolha. Percebi que a minha pergunta

fez com que Kátia ficasse pensativa por alguns segundos, depois Kátia lembrou de

um tipo de serviço para o qual ela preferiria profissionais evangélicos, e disse que

quando tiver filhos, e eles estiverem em idade escolar, fará questão de colocá-los

numa escola cristã. Eu pedi para ela me falar a respeito. Para Kátia estas escolas

passarão o ensinamento cristão para a criança e, desde cedo, ela vai aprender, que

Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele é Soberano, Todo poderoso, vai

aprender a respeito de Jesus, sobre seu plano de salvação, a honrar pai e mãe,

amar o próximo. Enfim, seu filho vai ouvir a mesma linguagem, na escola, na igreja,

e em casa. Novamente Kátia fala da importância de compartilhar a mesma

linguagem, como um benefício particular. Continuando, ela também se refere ao tipo

de festas que ocorrem em escolas não evangélicas, e cita como exemplo a festa de

Halloween. Kátia começa a comparar o comportamento das crianças que estudam

em escolas cristãs as outras que estudam em outras escolas e observa que existe

uma grande diferença nas atitudes, no vocabulário e no conhecimento sobre Deus.

Os valores transmitidos pelas escolas cristãs serão de total importância para a vida
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da criança e, como ela pretende passar estes valores para os seus filhos, acredita

que eles não se sentiriam bem se tivessem que conviver com crianças que

desconhecem suas crenças e valores religiosos.

Bruscagin (2004) fala da importância que os religiosos dão para seu estilo de

vida e suas escolhas: “Os cristãos procuram manter um estilo de vida que seja

compatível com seus valores religiosos”. (p.77) Os cristãos praticantes procuram

vivenciar o evangelho de Cristo, trazendo os valores e doutrinas do cristianismo para

sua vida cotidiana.

Para Kátia, os princípios cristãos devem ser priorizados e compartilhados

desde a infância, o que garantirá uma aproximação a Deus, ao longo da vida.

De acordo com Oliveira (2006):

“A expressão de nossa cultura, portanto, não deve ser barreira, mas

convite ao diálogo. Engana-se quem pensa que o diálogo e a

compreensão só podem ser estabelecidos entre aqueles que são

iguais. É na diferença que cada interlocutor enriquece o outro com

sua comunicação, com seus relatos de experiências culturais

diferentes. É acolhendo a expressão cultural de cada indivíduo ou

grupo que posso valorizar a vida em sua diversidade, vivenciar o

respeito e a ética das relações”.

Analisando as colocações de Oliveira, levantei o seguinte questionamento:

Por que as diferenças religiosas incomodam tanto na hora da escolha do profissional

psicólogo? Incomodam tanto quem escolhe (cria expectativa), quem é escolhido

(preocupa-se com o grau de expectativa depositado nele) e quem não é escolhido

(pode ficar incomodado por ter sido rejeitado). No caso de Kátia, ela deixou explícito

o tempo todo que não se sentiria segura com alguém que não compartilhasse do

seu mesmo universo de significados, talvez porque ela imagina que o outro não a

acolha, mas julgue. Sinceramente, não sei se ela está errada. Eu tive a oportunidade

de apresentar parte da entrevista de Kátia para psicólogos do meu programa de

Pós-Graduação. Tratava-se de um grupo formado basicamente por psicanalistas e

as afirmações da minha cliente provocaram inúmeros questionamentos muito críticos

em relação a ela, e eu não percebi em momento nenhum uma preocupação em

acolher a experiência da cliente, compreender o que ela estava dizendo, ou tentar

captar os sentidos da sua escolha. As colocações foram sempre no sentido de tentar
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justificá-las a partir de uma patologia. Penso que é necessário rever nossa postura e

nossos conceitos, pois enquanto profissionais não podemos afunilar o diferente e

considerar o que não nos é compreensível como patológico.

Compreendo que para captar a experiência do cliente, eu tenho que procurar

conhecer seu modo de vida, sua cultura, ou seja, devo olhá-lo como um todo, sem

discriminações.

Mcgoldrick (2003) salienta a importância da cultura em nossas vidas e

segundo a autora, jamais conseguimos abandonar nossos pressupostos culturais e

até mesmo nossas escolhas refletem nossas visões culturais e dirigem os nossos

olhares.

Para Oliveira (2006) a cultura religiosa expressa os sentidos que as pessoas

dão para a sua vida e o modo como os expressam através das liturgias, cerimônias,

rituais, celebrações, que têm como pano de fundo as suas crenças e valores

religiosos.

Mahfoud e Araújo (2001) afirmam que através da cultura:

“Podemos identificar a maneira como são elaboradas as experiências

de sujeitos de uma determinada comunidade, os significados que são

compartilhados dentro de um contexto específico, a forma como um

conhecimento é transmitido, a maneira como as pessoas se

organizam em função do que receberam com a finalidade de manter

viva a tradição”. (p.1)

É nessa trama tecida pelas pessoas que freqüentam as igrejas evangélicas

que o estilo de vida que marca esta cultura se faz ver. Vive-se com códigos muito

específicos que definem modos de se relacionar e de compartilhar. Para Aletti (2005)

o modo de entender e viver a religião são culturalmente definidos.

Eu tive oportunidade de me encontrar com Kátia dois meses após sua alta, e

perguntei informalmente o que significou a terapia pra ela, e se o fato de ter

escolhido uma terapeuta cristã fez alguma diferença para ela. Pedi para que ela

escrevesse sua resposta na minha agenda e ela escreveu o seguinte:

“A terapia me proporcionou um caminho para resolver meus conflitos

que teoricamente deveriam ser resolvidos dentro da igreja, onde
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Jesus poderia me transformar. Procurar um caminho oposto aos

meus princípios não era o meu desejo, então a terapia com uma

profissional cristã fez aparecer uma nova esperança em mim, pois eu

precisava ter segurança em minhas emoções e na vontade de Deus

para tomar decisões. Exemplo: Um filho que sofre problemas com a

família e não consegue resolver e ter um bom relacionamento: Onde

ele deve procurar aconselhamento? O que aconteceria se ele se

aconselhasse com um colega que não tem família estruturada, nem

regras, que tem princípios distorcidos? Certamente os conselhos

iriam contra os princípios de uma família sólida, talvez seria um

conselho para se libertar de seus pais e viver sozinho, fora de casa.

Mas imagine se esse filho procurasse um amigo que tem uma família

muito sólida, com princípios parecidos aos que deseja pra si. Seria

muito diferente. O caminho indicado pelo amigo viria de encontro aos

seus princípios.  E o resultado seria outro. Outro exemplo é o risco de

uma criança que nasce em um lar estruturado ter problemas no

futuro, existe, mas essa possibilidade é pequena”.

As afirmações de Kátia me fizeram compreender melhor o motivo da escolha

dela. Não se trata de achar que os evangélicos são pessoas acima do bem e do mal,

que são perfeitos, que suas orientações são acertadas sempre. Ao meu ver não é

isso. Kátia estava passando por um período difícil na igreja em que ela freqüentava.

O seu pastor mostrou-se uma pessoa extremamente crítica, manipuladora,

autoritária e por se sentir extremamente deslocada dentro da igreja é que Kátia

buscou a terapia. Minha cliente é uma pessoa que veio para o tratamento muito

machucada por aqueles que compartilham do seu mesmo universo de significados.

Ela tinha plena consciência dos erros que aconteciam dentro da própria igreja, e

pela autoridade da igreja, no caso o pastor. Por isso ela precisava de alguém que

conhecesse esse universo religioso e que pudesse dar uma direção sensata a

respeito do momento crítico que estava vivenciando, sem considerá-la bitolada ou

louca. Alguém que pudesse simplesmente acolher a vivencia dela. Segundo ela, a

terapia fortaleceu o seu ego e ela conseguiu superar a fase ruim que estava

passando. O grande conflito dela era ficar na igreja e aceitar as imposições do

pastor, como uma forma de demonstrar sua submissão, ou sair dessa igreja

sentindo-se rebelde por não se adaptar as regras estabelecidas pelo pastor e dessa

forma desapontar o seu marido. A terapia ajudou Kátia a decidir qual seria a melhor

solução para o seu caso, percebeu que deveria sair dessa igreja, pois os conceitos
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deste pastor eram totalmente inadequados dentro até mesmo do próprio cristianismo

e decidiu deixar essa igreja e procurou outra igreja evangélica onde pode sentir-se

livre. Kátia relatou informalmente que a terapia foi um canal importantíssimo que ela

teve para poder tratar das questões da igreja com o marido, que até então evitava o

assunto, e através da terapia, foi aberto um canal de comunicação entre o casal,

pois antes da terapia ela não se sentia segura para tratar desse assunto com ele e à

medida que ia tomando consciência das crenças disfuncionais e ia modificando os

pensamentos disfuncionais, sentia-se mais segura para falar a respeito dos seus

sentimentos e os dois tomaram a decisão de trocar de igreja e ir para uma outra

aonde pudessem ser aceitos e acolhidos sem cobranças.

CAPÍTULO V

ARTICULAÇÕES ENTRE A TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENT AL E OS

CONTEÚDOS RELIGIOSOS QUE SURGIRAM NA TERAPIA DE KÁT IA.

A necessidade de escrever um capítulo mostrando a articulação feita entre os

conteúdos religiosos trazidos por Kátia e a Terapia Cognitiva Comportamental surgiu

após a análise da entrevista de Kátia. . Essa análise apontou para a importância de

se pensar sobre a definição do setting terapêutico. Durante a discussão da análise,

com o grupo e com a minha orientadora, levantou-se a questão de ter sido Kátia

quem definiu os limites do setting terapêutico. Partindo dessa possibilidade,

considerei oportuno refletir sobre a minha atuação, e nessa relação. Essa reflexão

mostrou-se útil para esclarecer alguns aspectos da questão estudada e, portanto,

ela foi incluída neste trabalho. Para apresentá-la, inicialmente esclareço os conceitos

da Terapia Cognitiva Comportamental e a partir deles teço minhas considerações.

Kátia iniciou a terapia em Janeiro de 2006. Busquei no primeiro encontro,

saber que nível de informação ela possuía sobre a Terapia Cognitiva

Comportamental (TCC) e para isso, perguntei o que ela sabia a respeito do

atendimento que estava buscando. Kátia respondeu que não sabia nada, pois não

havia escolhido pelo tipo de terapia, mas sim, pela minha religião. Perguntei se ela
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possuía alguma idéia sobre o tempo que a terapia poderia durar e ela disse que não.

Esclareci para Kátia quanto ao modelo psicológico da TCC e os procedimentos que

seriam utilizados. Segundo Caminha (2003), a compreensão dessas questões pelo

cliente é fundamental para o sucesso da terapia, uma vez que sua participação ativa

no processo terapêutico é essencial para os resultados de cada intervenção

proposta. Para ele, perguntas em relação ao tratamento promovem aberturas para

que elementos que compõe o rapport possam ser esclarecidos. Para o autor, os

seguintes aspectos devem ser abordados pelo terapeuta: Tipo de terapia, Tempo

aproximado, Aliança terapêutica, Colaboração do cliente, Informação Técnica,

Tarefas externas, Eficácia. Conversei, portanto, com Kátia sobre cada um desses

pontos.

Tipo de terapia : esse esclarecimento é de fundamental importância, pois os

clientes sempre trazem consigo crenças, algumas vezes distorcidas, sobre o

processo terapêutico e as funções desempenhadas pelo terapeuta nas sessões.

Esclareci a Kátia que ela seria atendida dentro da abordagem da TCC.

Segundo Caminha (2003) na terapia cognitiva:

“O terapeuta não irá buscar explicações inconscientes para os

fenômenos manifestados, não interpretará fatos, tampouco o trabalho

será pautado na busca da origem dos conflitos. O cliente deverá ser

informado de que a TCC atua nos processos conscientes, nos

pensamentos, na memória, nos afetos, nas reações fisiológicas. As

terapias cognitivas trabalham com as conseqüências dos conflitos e

com a identificação dos mecanismos cognitivos, afetivos, fisiológicos

e comportamentais implicados nos esquemas disfuncionais que o

paciente vem apresentando”. (p.30)

Foram estas as informações que passei a Kátia, em linguagem coloquial.

Tempo aproximado : expliquei para Kátia que é impossível prever com

exatidão o tempo de trabalho destinado ao tratamento. Beck (2000) sugere no

mínimo dezoito sessões no caso de depressão, mas este tempo costuma variar

entre quinze e vinte e cinco sessões.

Aliança terapêutica: orientei Kátia a respeito da minha postura, explicando

que eu seria atuante, mediadora, e facilitadora no processo de identificação dos

problemas trazidos por ela. Expliquei que eu falaria bastante, levantaria hipóteses
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que poderiam ou não se confirmar, ajustaria metas de trabalho e delegaria tarefas

extra sessão.  Esclareci que a TCC é um processo educativo que tem como função

básica a promoção de mudanças comportamentais que levem a diminuição ou

extinção do sofrimento do cliente e ao aumento de contingências reforçadoras.

Segundo Beck (1997), na Terapia Cognitiva, o saber do terapeuta é construído junto

com o cliente no processo terapêutico. “Não basta olhar e ouvir o cliente é preciso

construir em parceria (terapeuta-cliente) soluções criativas para suas necessidades.”

(p.5). Kátia foi informada, que minha posição e participação seria ativa e conjunta, e

que formaríamos uma dupla de trabalho: terapeuta/cliente. Expliquei que este

processo, esta aliança, seria colaborativo e não impositivo.  Kátia ouviu-me e notei

que ela sentiu-se segura para relatar aspectos difíceis de sua vida e compartilhar os

problemas que estava enfrentando, o que tornou possível construirmos juntas um

clima de cordialidade e de confiança, sem risco de censura, no qual ela pôde

identificar a minha disponibilidade em ajudá-la a superar suas dificuldades. Não

acredito que o resultado positivo da terapia de Kátia se deva ao fato de

pertencermos a mesma religião, mas sim, ao fato de termos conseguido estabelecer

uma aliança terapêutica sólida, na qual Kátia se sentiu aceita e acolhida. O fato de

pertencermos à mesma religião foi um reforçador para o fortalecimento desta

aliança, porque trouxe de certa maneira, uma garantia a Kátia de que poderia

compartilhar sua vida, com alguém que não fosse censurá-la. Durante o processo

terapêutico de Kátia descobrimos que ela tem dificuldade para lidar com as críticas

e, trabalhar terapeuticamente com alguém que pudesse criticar sua escolha religiosa

parecia-lhe naquele momento algo insuportável.

Colaboração do cliente : conversei com Kátia sobre o fato de que não há

terapia sem colaboração do cliente. Na TCC é importante esclarecer, pois o cliente

terá uma participação ativa na organização de tarefas, na delimitação dos problemas

e na ordem que serão abordados. Esclareci desde o início, que o papel de Kátia não

só seria fundamental, mas também progressivo, cada vez mais atuante no

gerenciamento dos ítens elaborados para o trabalho. Os clientes não chegam à

primeira consulta preparados para participar ativamente do processo terapêutico, e o

rapport tem, então, como uma de suas funções, prepará-los e motivá-los para o

papel de colaborador que terão que desempenhar ao longo do tratamento.
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Informação técnica : deixei claro que ao longo da terapia, Kátia aprenderia a

identificar o modo como os pensamentos, afetos e comportamentos disfuncionais se

manifestam e se mantêm. Informei que o objetivo é que ela aprenda a nomear esses

processos, bem como o que são e quais os efeitos dos pensamentos automáticos; a

relação desses pensamentos nos demais processos de sua vida; os fatores de risco;

os mantenedores dos comportamentos; enfim, expliquei que terapeuta e cliente

compartilhariam dos achados técnicos no decorrer da terapia. (Caminha, 2003).

Tarefas externas : salientei que haveria tarefas extra-sessão e que elas se

constituem em uma forma de ampliar a possibilidade de conhecer e modificar

esquemas disfuncionais. O investimento na terapia excede, portanto, o final de cada

sessão, e o cliente precisa compreender a função dos experimentos extra sessão e

dos registros de monitoramento como instrumentos terapêuticos. (Caminha, 2003).

Disse a Kátia que essas tarefas viabilizavam identificar com maior clareza as suas

dificuldades, além de potencializar um processo de auto-conhecimento, uma vez que

ela aprenderia como pensa, sente e se comporta em situações cotidianas,

deparando-se com suas possibilidades e limites.

Eficácia:  expliquei que ao identificar o seu diagnóstico ou os problemas

geradores de conflito, compartilharia com ela a eficácia do processo. Este

procedimento desempenha efeitos terapêuticos significativos, além de aumentar a

motivação para a continuação do processo. (Caminha, 2003).

Na primeira sessão senti que Kátia estava segura em relação ao tratamento.

Além dos dados obtidos na avaliação inicial, apliquei o Inventário de Depressão de

Beck Forma Resumida e o Inventário de Sintomas de Stress – ISS, a fim de

identificar a possível necessidade de encaminhá-la ou não para um atendimento

psiquiátrico. Eu utilizo estes recursos de avaliação com todos os meus clientes,

independentemente da queixa. Acho indispensável desenvolver um trabalho com

outros profissionais, como psiquiatras, clínicos gerais, quando necessário, para

assegurar um melhor resultado terapêutico. Dattilio e Padesk (1995) sugeriram que a

TCC é tão efetiva quanto os medicamentos para o alívio da depressão e apresenta

uma taxa inferior de recaídas quando comparada ao tratamento farmacológico.

Outros estudos demonstraram a eficácia da TCC no tratamento dos transtornos de

ansiedade, transtornos alimentares, abuso de substâncias, problemas conjugais e
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depressão (Beck, 1997).  Considero importante, antes de iniciar a terapia, afastar a

necessidade de um tratamento medicamentoso. Minha postura sempre foi a de

encaminhar meus clientes para outros profissionais quando há necessidade e

desenvolver uma atuação em contato com eles. No caso de Kátia, o resultado do

Inventário de Depressão de Beck apontou um nível moderadamente deprimido, o

que é considerado um estado de alerta, com necessidade de observação e

possibilidade de um encaminhamento para um Psiquiatra.

Ao perguntar para Kátia a respeito dos motivos que fizeram com que ela me

procurasse, Kátia trouxe como queixa principal, o fato de estar enfrentando

dificuldades com o pastor da sua igreja.  Segundo ela, ele é extremamente crítico,

autoritário e exigente. Tanto Kátia como o marido faziam parte do corpo ministerial

da igreja. O marido ministrava o louvor e Kátia atuava como obreira, na área de

ensino. O pastor exigia tempo livre integral dos membros para trabalharem

voluntariamente na obra e quem não se enquadrasse nas suas regras, tornava-se o

bode-expiatório que fornecia o contexto do culto do domingo. Nele, o pastor usava

indiretas para atingir os membros que não se enquadravam nas suas propostas.

Kátia era uma dessas pessoas rebeldes que estariam contrariando a vontade do

pastor. Este usava argumentos teológicos para envolver os seus membros e as suas

manipulações começaram a incomodar cada vez mais Kátia, que se sentia

deprimida. Seu marido discordava dela, argumentando que o pastor era um homem

de Deus e dizia que eles deveriam respeitá-lo. Para não entrar em conflito com o

marido, Kátia se calou e foi se afastando da igreja e nos poucos sermões nos quais

comparecia, o pastor falava de obediência. Segundo Kátia, ele distorcia os conceitos

bíblicos, usava sofismas para culpar os membros, fazendo com que cumprissem

seus objetivos pastorais. Sua manipulação não se referia a questões financeiras,

mas sim referentes à necessidade de colocar a igreja em primeiro plano em suas

vidas. O pastor fazia com que ela se sentisse cada vez mais culpada por não se

enquadrar nas suas expectativas. Quando veio para a terapia, Kátia apresentava

crises de choro e desespero, não dormia direito, não se alimentava bem e sentia

raiva das críticas do pastor. Observei que, diante dos sentimentos contraditórios de

ter raiva do pastor e, ao mesmo tempo, amar a igreja, Kátia se sentia extremamente

insegura e com medo de que sua raiva pudesse colocar em risco sua participação

na igreja. O fato de eu ser uma terapeuta da mesma religião, de certa forma,
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protegia-a dos próprios sentimentos, garantindo que ela não seria motivada a se

afastar da igreja.

           Citarei a seguir alguns conceitos da abordagem Cognitiva Comportamental

para esclarecer melhor a dinâmica do tratamento a que Kátia se submeteu e as suas

implicações.

Nos anos 60, a TCC surgiu com Beck, Ellis e outros, que estavam insatisfeitos

com as explicações psicodinâmicas sobre a depressão. Ex-analista, influenciado

pela Fenomenologia, por Adler, Horney e Ellis, Beck é o principal articulador da TCC.

Segundo Caminha (2003), o modelo teórico da TCC parte do princípio que as

pessoas desenvolvem e mantém crenças sobre si e sobre a vida, por vezes

distorcidas, e agem em função delas. Crenças são pensamentos sobre si mesmo,

sobre os outros, sobre o mundo e a vida. Para eles, levamos nossa vida de acordo

com nossas crenças e são elas que estarão por trás de nossas vitórias e problemas.

Conhecê-las é, portanto, uma parte indispensável no processo de capacitação

emocional e auto-conhecimento. A TCC procura conhecer quais são as crenças

disfuncionais do cliente, e concilia técnicas de mudança de crenças com técnicas

comportamentais. A integração dessas técnicas começou com Wolpe, com o

relaxamento muscular, dessensibilização sistemática, treinamento da assertividade e

parada do pensamento (Guimarães, 2001). Para Beck (1997), as técnicas

comportamentais podem ser agregadas a TCC para mudar comportamentos, e

também, para extrair cognições associadas a comportamentos específicos. As

técnicas cognitivas, em complemento, são eficientes para corrigir a tendência a fazer

inferências incorretas referentes a eventos específicos. O modelo cognitivo propõe

que os transtornos psicológicos decorrem de um modo distorcido ou disfuncional de

perceber os acontecimentos, influenciando o afeto e o comportamento. A terapia

cognitiva busca produzir mudanças no pensamento e no sistema de crenças do

cliente, com o propósito de promover mudanças emocionais e estabelecer

comportamentos duradouros. (Beck ,1993).

De modo geral, a TCC identifica três níveis de pensamentos: Crenças

Centrais, Crenças Intermediárias e Pensamento Automático. A modificação destas

crenças, principalmente as que são a respeito de si mesmo, é o principal objetivo da

terapia.   
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No caso de Kátia, localizei o “Ir a igreja”, como a situação problema do

momento. Considerei sua Crença central o fato de considerar-se rebelde e culpada

por não se adequar à igreja. Como crença Intermediária, identifiquei o fato de não se

enquadrar na igreja, não ser aceita pelo pastor e estar desagradando a Deus.

Observei o pensamento automático de considerar-se infeliz na igreja e achar que iria

se chatear se fosse a igreja, mas se faltasse seria extremamente cobrada, inclusive

por ela própria. Estes pensamentos determinavam a maneira como ela se sentia e

se comportava. A reação comportamental de Kátia era de isolamento social e a

reação emocional resultava em um quadro depressivo.

Este era o cenário em que Kátia se encontrava quando procurou ajuda

psicológica. Durante o tratamento de Kátia, para a modificação de seus

pensamentos disfuncionais, utilizei algumas técnicas da TCC:

Técnica de condicionamento clássico – exercícios de  respiração . Propus a

Kátia que praticasse exercícios de respiração para os quais foi treinada com padrões

de baixas taxas de respiração, inspiração-expiração profundas e amplas, e

respirações essencialmente diafragmáticas. (Guimarães, 2001). Usei esta técnica

com Kátia com a finalidade de, através do treino de respiração, dar-lhe um senso de

controle sobre o próprio organismo.

Técnica Cognitiva – Identificação do significado id iossincrático.  Busquei

esclarecer alguns conceitos utilizados por Kátia para poder compreender melhor a

sua realidade, além de investigar os conceitos elaborados por ela, em relação ao ser

humano, e o modo como se percebia dentro deste universo, além de checar qual o

sentido da vida para ela, e quais os seus objetivos de vida, enfim para conhecer as

suas concepções em relação às questões existenciais.   

Kátia trouxe informações importantes para o tratamento. Para ela, o homem é

criado a imagem e semelhança de Deus, porém, enquanto estiver na terra será

pecador. Acredita que um dia todos terão a oportunidade de optar por Cristo ou não,

e que, através de Jesus, a pessoa terá um encontro com a verdade e herdará a vida

eterna. Independente disso, segundo ela, o homem deverá sobreviver em meio à

sociedade corrupta, procurando através de seus esforços obter sustento, lazer,

família, etc. Kátia diz que se percebe perdida no meio do ciclo da vida, não em

relação a Deus, mas sim, no que se refere à questão da sobrevivência em meio à
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sociedade, sente-se excluída, vivendo no seu mundinho. Kátia relata também que

fora da igreja alguns podem descrevê-la como bitolada e religiosa e dentro da igreja

é considerada uma benção, o que é um reflexo do seu passado como obreira. Para

ela, o sentido da vida está em amar a Deus e fazer a Sua vontade. Em relação aos

seus objetivos de vida, Kátia diz que quer ser curada de todas as feridas emocionais,

ter sua vida espiritual restaurada, ter um bom emprego, ter filhos, estar bem com o

esposo, etc.

Sobre estas informações, Kátia explicou que sempre acreditou que Deus é a

fonte de toda criação e que a sua conversão só veio reforçar o que para ela já era

uma certeza. Pedi que ela explicasse melhor a questão de como chegou à

conclusão de que a verdade é encontrada por meio de Jesus, e que verdade é esta.

Kátia explicou que teve acesso a verdade quando pôde conhecer a Bíblia Sagrada,

e a primeira coisa da qual se conscientizou foi de que a Bíblia não era um livro de

lendas, mas um livro que conta a história do povo de Deus, suas lutas,

adversidades, fraquezas, vitórias, etc, e que serve para direcionar o seu povo até

hoje. Kátia citou a Bíblia, Timóteo, 2, cap 3:16 “Toda escritura é divinamente

inspirada, é proveitosa para ensinar, corrigir, e instruir em justiça”.

Percebo que essas declarações soaram para mim como normais e que com

certeza devo ao longo das explicações da minha cliente, ter demonstrado isso para

ela, pois notei que assim como Kátia checou se eu tinha uma vida alicerçada no

conhecimento da palavra, de certa forma eu estava podendo checar a mesma coisa

em relação a ela. Indaguei a respeito de como chegou a conclusão de que Jesus é a

verdade. Novamente Kátia usou a Bíblia como referencial, citando o livro de João,

cap 10:9 onde disse Jesus: “Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e

entrará, e sairá, e achará pastagens”. Para Kátia, a verdade consiste no caminho

para salvação, que só é possível através de Jesus.

Refletindo a respeito da resposta de Kátia, me dei conta de que eu

compreendo perfeitamente o que ela queria dizer com Jesus sendo a “porta”. Acho

pertinente explicar o significado da porta para os evangélicos. No tempo de Jesus

era comum, os pastores de ovelha guardarem suas ovelhas nos apriscos,

construídos com pedras, no formato de U. O pastor construía o aprisco e deixava

uma pequena abertura para que as ovelhas pudessem entrar e sair. Para garantir
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que nenhum predador entrasse no aprisco e que nenhuma ovelha saísse dele, era

habitual que o pastor das ovelhas encostasse sua cabeça de um lado da abertura e

esticasse as pernas até o outro lado, sendo assim, ele era a “porta” de entrada do

aprisco, nada passaria por ali, sem passar por ele.

Kátia sentia-se tranqüila espiritualmente por ter encontrado a “verdade”,

descrita em segundo João, cap 14:6, onde Jesus disse: “Eu Sou o Caminho, a

Verdade e a Vida, ninguém vai ao pai senão por mim”, mas relatou que estava tendo

dificuldades para se relacionar com pessoas que faziam parte do seu círculo de

convivência, o que a fazia sentir-se rejeitada, culpada, inadequada etc.

Ao analisar a maneira como Kátia se sentia, percebi que a sua auto-estima

deveria ser trabalhada. Notei também que todo o sentido da vida para Kátia estava

relacionado de alguma maneira com as suas questões religiosas, e a partir destas

informações, considerei que em alguns momentos da terapia, eu poderia usar

exemplos bíblicos, parábolas. Assim, quando em um determinado momento, Kátia

disse que não sabia se merecia o amor de Deus, porque era pecadora, usei como

recurso um versículo que diz: ”Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu

seu filho unigênito, para que todo aquele que nela crê não pereça, mas tenha a vida

eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o

mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.” (João cap. 3:16,17). Após

utilizar esta referência bíblica, perguntei a ela o que o versículo tinha de verdade.

Kátia começou a chorar e dizer que era verdade, que Deus a amava.

A partir desta afirmação de Kátia, utilizei uma técnica cognitiva conhecida

como flecha descendente. Por meio desta técnica, procurei descobrir o significado

pessoal da crença da cliente. São usadas flechas apontadas para baixo a fim de

ajudá-la a compreender a lógica e a seqüência de seu raciocínio. Segundo Knapp

(1994) ”o primeiro passo é identificar o pensamento automático que se suspeita

estar ligado a uma crença importante e então perguntar ao cliente o que isto

significaria, supondo que o pensamento automático seja verdadeiro.” (p.332)

Perguntei o que poderia acontecer se ela reconhecesse como verdade que

Deus a amava; ela disse que poderia se sentir melhor. A partir do seu próprio

raciocínio, perguntei o que isto significaria. Kátia respondeu que não tinha motivo

para se sentir rejeitada por Deus. Quando perguntei o que isto dizia a seu respeito,
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ela respondeu que era amada por Deus. Perguntei o que aconteceria neste caso, e

ela respondeu que sairia dessa tristeza.

Essas perguntas, orientadas pela TCC, visam gerar uma seqüência de

pensamentos e crenças, até que se atinja o significado central da experiência do

cliente. Através delas, Kátia percebeu que não tinha motivos para se sentir rejeitada

por Deus, e isso a fez se sentir melhor.

Além das técnicas mencionadas, outras técnicas Cognitivas e

Comportamentais foram utilizadas. Entre elas gostaria de citar o ensaio cognitivo e

o treino da assertividade , pois foram técnicas importantes para a modificação do

comportamento de Kátia.

No ensaio cognitivo, eu pedi a Kátia que escrevesse uma carta descrevendo

como deveria ser sua igreja ideal, para que ela se sentisse amada e aceita. Muitos

dos comportamentos visados para a mudança estão apoiados na força da

visualização do resultado desejado. O uso do ensaio cognitivo segundo Caminha

(2003) refere-se ao ensaio detalhado e imaginário de uma determinada tarefa,

inclusive dos detalhes dos passos tomados e de suas conseqüências. Esta tarefa

ajudou Kátia a visualizar uma saída para a atual situação em que estava passando

na igreja. Ao visualizar e escrever a respeito de uma maneira de se desligar daquela

igreja, e encontrar uma outra igreja da sua religião, na qual ela tivesse prazer em

freqüentar, sentiu-se melhor e construiu a partir daí uma nova maneira de articular a

atual situação.

O treino de assertividade é uma técnica comportamental que visa buscar uma

resposta apropriada para situações, envolvendo expressões diretas, honestas e

adequadas de sentimentos e pensamentos (Guimarães, 2001). Esta técnica ajudou

Kátia em suas questões com o marido, pois foi possível através do treino da

assertividade manter um diálogo com o esposo, a respeito dos seus sentimentos em

relação à igreja, de uma forma honesta, coerente, sem se sentir inadequada. Esta

técnica possibilitou que o diálogo entre eles voltasse a ser estabelecido. Ajudou

Kátia a pensar formas assertivas a respeito de suas crenças disfuncionais: Ex: Kátia

possuía uma crença disfuncional: “Eu não posso cometer erros, tomar decisões

erradas ou decepcionar a expectativa do outro”. Neste treino, ela buscou alternativas

funcionais para estas crenças: Treino: “Eu sou humana, passível de erros. Posso
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errar, aprender e mudar”. Outro Exemplo: Kátia modificou a crença disfuncional: “Os

outros decidem o que devo ou não fazer”, por: ”Eu sou responsável pelo rumo da

minha vida. A decisão é sempre minha, e as conseqüências também”.

Estas técnicas ajudaram a cliente a enfraquecer as crenças inadequadas e

fortalecer as crenças funcionais.

No final da terapia, Kátia já não achava mais que deveria ficar alimentando a

culpa por não ser o que o pastor dela gostaria que ela fosse. Chegou à conclusão

que isso não faria bem para ela e que deveria procurar uma outra igreja evangélica,

que a aceitasse como ela é. Conseguiu resolver suas questões com o marido que

também se conscientizou de que aquele pastor não era dono da vida deles, e que

não podia determinar o que eles deviam ou não fazer. Esta decisão pertenceu

apenas ao casal.

A reflexão sobre o atendimento e o modo como usei os recursos da TCC

articulando-os com a posição religiosa minha e de Kátia, levou-me a perceber que,

de fato, Kátia, desde o início estabeleceu os limites do setting terapêutico, e que eu

os aceitei. O contrato terapêutico foi facilitado pelo compartilhamento das crenças

religiosas, mas, em momento nenhum, durante os atendimentos, eu levantei a

hipótese de que o fato de Kátia me contratar somente por compartilharmos da

mesma religião, dificultava, de certa forma, o questionamento desse universo

religioso comum. Além disso, por se tratar de uma psicoterapia breve, questionar

este universo não era o objetivo do trabalho desenvolvido, mas sim, modificar suas

crenças disfuncionais em relação ao momento que estava passando, ou seja, Kátia

queria resolver algumas questões, sem “mexer” em outras. Estes eram os seus

limites quando me procurou e, em nosso atendimento, eu respeitei as suas

condições e possibilidades do momento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Primeiro gostaria de salientar que este trabalho significou para mim um

grande desafio, porque estou tratando aqui de um assunto polêmico e eu diria ainda

pouco explorado, que discute as incidências das crenças religiosas na clínica

psicológica. A proposta desta dissertação foi compreender quais os sentidos que

levam clientes cristãos evangélicos a escolherem psicólogos da mesma religião, e os

efeitos desta escolha na configuração do setting terapêutico. Ao analisar a entrevista

de Kátia, observei que o fato do profissional ser cristão evangélico foi relevante para

a sua escolha. Deparei-me com a seguinte questão: Quais as implicações desta

escolha? O que a cliente procurou garantir com esta escolha?

 Através da leitura e análise da entrevista, percebi que a cliente utilizou vários

critérios de escolha para me contratar. São eles: como primeiro critério: ser cristã

evangélica, e depois: ser profissional do mesmo sexo, compartilhar do mesmo

discurso religioso e ter uma postura religiosa de acordo com os parâmetros

evangélicos.

Esses critérios estão embasados na crença de que um profissional cristão

evangélico pertence ao mesmo universo de referências dela. Ao garantir que as

interpretações se dêem em um determinado universo, a cliente certifica-se que elas

serão feitas no seu mundo, ou seja, ela buscou uma garantia de significados

desenvolvidos nos seus horizontes de interpretação. Um dos motivos para esta

escolha parece ser a de preservar suas experiências religiosas e escapar de

interpretações patologizantes referentes à sua fé. Kátia buscou, também, garantir

que a leitura que seria feita das suas experiências não se desse apenas no âmbito

científico, mas também, no contexto religioso. A fé para Kátia serve de sustentação

para o seu psiquismo e o fato de pertencermos à mesma religião garante que não

serão questionadas, nem ameaçadas as suas convicções religiosas. Este fato fez
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com que Kátia, desde o início, confiasse na terapia, mesmo antes de obter qualquer

resultado, facilitando o rapport inicial.

As expectativas que Kátia alimentava em relação a minha atuação clínica

eram que eu conhecesse as escrituras, que fosse orientada por Deus para atuar

profissionalmente, que acolhesse suas experiências religiosas sem críticas e

censuras, que compartilhasse dos mesmos valores e princípios éticos. Tais

expectativas mostram as concepções de Kátia, em relação à atuação do psicólogo.

As concepções de Kátia estão baseadas na crença de que somente os profissionais

da mesma religião terão as qualificações necessárias para conduzir um processo

psicoterápico. Kátia considera que a terapia tem grande poder de transformação,

porém ela acredita que uma terapia eficiente depende de Deus instrumentalizar o

terapeuta e isso só seria possível, no caso deste ser evangélico.

Kátia atribui grande poder a figura do psicólogo, sendo que se for evangélico,

será um instrumento de Deus, portanto a terapia será benéfica, terá resultados,

porém, se o psicólogo for de outra religião pode desestabilizar seu universo de

significados e influenciá-la negativamente.

Percebo que existe uma preocupação em preservar significados, pois fazer

terapia com alguém que compartilhe da mesma fé é, sem dúvida, cômodo e

tranqüilo. Um psicólogo de outra religião, na visão de Kátia, poderia não acolher os

seus significados ou, até, questionar as suas posições espirituais tentando destruir

as convicções nas quais ela se sente alicerçada. Além disso, acredita que um

profissional de outra religião poderia, apresentar outros significados, o que colocaria

os seus em questão. Para ela, ser atendida por um profissional de outra religião

“pode ser um caminho de morte”. Talvez por estar fragilizada, passando por um

momento difícil, não se sentia em condições de rebater ou lidar com possíveis

questionamentos em relação à sua aderência religiosa. Ao mesmo tempo em que

ela compartilhava comigo seu universo de significados, tinha, também, a garantia de

que este universo não seria questionado.

Ao final deste estudo, percebi o quanto as colocações da minha cliente me

afetaram e inquietaram, pois tive que refletir sobre as expectativas em mim

depositadas, e isto fez com que eu retomasse meus conceitos e pensasse sobre

eles. Foi então que percebi o quanto estas expectativas me assustam. Talvez a
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minha reação frente a esta situação se explique pelo fato de eu não ter sido

preparada durante a graduação para lidar com uma situação como esta, já que o

tema “religião” não apareceu nos conteúdos das disciplinas da minha formação

acadêmica. Senti mais de uma vez a necessidade de explicar para a cliente que a

minha atuação profissional não estava sujeita à minha cultura religiosa, e que eu não

possuía “super-poderes” e que apenas compartilhava da sua religiosidade

evangélica. Percebi que num processo terapêutico há a necessidade de alicerçar as

minhas expectativas e a dos clientes, nos limites da condição humana, levando em

consideração os impedimentos e as possibilidades de cada um. O fato de

pertencermos à mesma religião alimentou a crença de Kátia de que a terapia

obrigatoriamente daria resultados porque “quem tem Deus ao seu lado não pode

fracassar”. Notei que preciso ter claro para mim e para os clientes o meu limite

enquanto psicóloga, pois o fato de pertencermos a uma mesma religião não garante

que a terapia será um sucesso, pois já atendi outros clientes evangélicos e me

deparei com situações clínicas complicadas em que minha ajuda não produziu

progressos. Entendo que todos os profissionais, principalmente os que atendem

clientes da mesma religião devem estar conscientes de suas limitações. No caso de

psicólogos evangélicos, assim como de outras religiões, devemos ter cuidado para

não criar uma expectativa embasada na crença de que temos uma ajuda “toda

poderosa e divina” e que conseguiremos “curar” a todos que nos procurarem, o que

criaria em nós um “narcisismo profissional”.

A partir daí, percebi que eu me identifico, acolho e compreendo o discurso

religioso dos meus clientes. Observei, que ao atender um cliente de outra religião, eu

também acolho e respeito este discurso, embora não me identifique com ele.

Fica o apelo para que as universidades preparem os futuros profissionais da

área da saúde mental para lidarem com a religiosidade das pessoas, tendo uma

postura de abertura para estas questões. A falta de familiaridade dos profissionais

com o tema gera insegurança e desconforto. Muitos terapeutas têm medo de

influenciar seus clientes com os seus pontos de vista referentes ao assunto e outros

olham para a religião com preconceitos ignorando a sua importância no

desenvolvimento da subjetividade humana.
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 Desejo que este trabalho também possa ajudar os pastores a

compreenderem como se dá a articulação de conteúdos religiosos e psicológicos.

Alguns se recusam a encaminhar os membros de suas igrejas para os psicólogos,

por acharem que os profissionais da área da Psicologia discriminam a religião e

influenciam negativamente seus clientes. Acredito que esta pesquisa possa

desmistificar o que acontece no consultório psicológico, além de favorecer a

compreensão de que os conteúdos que vão aparecendo durante a terapia

dependem dos clientes e não do psicólogo. As questões religiosas podem ser

utilizadas num processo terapêutico como um instrumento pelo profissional que sabe

articulá-las. A terapia não é uma ameaça; as pessoas não saem das igrejas porque

fazem terapia. Muitos acreditam ser necessário manter distanciamento entre a fé e a

ciência, como se o diálogo entre esses dois universos fosse impossível.   

Acredito que, na clínica psicológica, o acolhimento é a chave principal para

quebrar as barreiras das diferenças. Se nós, enquanto psicólogos, nos dermos ao

trabalho de ouvir os nossos clientes na sua totalidade, acolhendo-os em todas as

suas dimensões, seremos mais sábios, mais felizes e mais eficazes em nosso

trabalho.

Este estudo me mostrou que as crenças religiosas da minha cliente nortearam

sua escolha na hora de me contratar, porém acredito que outras pesquisas poderiam

ser feitas no sentido de captar outras formas de compreensão deste fenômeno, uma

vez que, as minhas apreensões e colocações apontam apenas para algumas das

possíveis formas de compreensão.

Fica a sugestão para que outros estudos explorem mais a questão dos

clientes buscarem psicólogos que compartilhem de seu mesmo universo de crenças,

o que, simultaneamente, dificulta o questionamento de sua religiosidade.
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