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O interesse pela temática acerca da religiosidade sempre esteve presente em minha vida.
Desde a minha infância até o início de minha vida adulta, com o ingresso na universidade, participei
assiduamente de muitos grupos e eventos na Igreja Católica como catequese, grupos de jovens,
pastorais e no Ministério do Acolitato. Este último era para mim o mais importante, pois me exigia
maior compromisso e responsabilidade na comunidade. Sentia uma grande alegria em participar da
paróquia perto de minha casa como acólito, preparando, organizando e ajudando nas celebrações, nos
cânticos, nas missões redentoristas e nos arraiais. A participação e as atividades nos grupos eram
motivos de alegria, pois além de me sentir bem no contato com o sagrado nos afazeres da igreja, lá
encontrava todos os meus amigos e as pessoas que eu admirava e gostava. Nesse intenso contato com
as pessoas, comecei a perceber que para todas elas, assim como para mim, frequentar a igreja tinha um
significado bastante peculiar e particular, próprio de cada um, e por demais diferenciados. Durante
essas visitas e conversas, acabei por me dar conta que as outras pessoas, que participavam do mesmo
grupo que eu, não sentiam a mesma coisa que eu com relação à igreja a ao grupo. Isso me levou a
questionar ainda mais sobre os significados de estar na igreja, participar de um grupo e também sobre
religião, tanto para mim quanto para outras pessoas. E entrar em contato com diferentes sentidos
levantou também curiosidades em relação a outras religiões. Fui, então, conhecer e participar de
grupos e celebrações das igrejas Batista, Assembléia de Deus, Renascer em Cristo, Espírita,
Gnocismo, Messiânica, dentre outras. Procurei conhecer o universo de outras crenças e outras
maneiras de conceber a vida e a religião, buscando sempre os grupos de jovens dessas igrejas, muito
mais para conversar do que propriamente pelos conteúdos dessas crenças. Essas experiências
permitiram-me o contato com diversos jovens e pessoas bem diferentes daquelas que convivia na
paróquia onde participava, o que me possibilitou ampliar meus horizontes de percepção para os
múltiplos sentidos que se desvelavam no participar de um grupo na igreja. Pude perceber que para
muitas dessas pessoas, as quais tive contato, estar na igreja encontrava sentido no encontro com os
amigos e em estar participando de um grupo, um grupo de amizades, um grupo no qual se sentia
aceito, sentia-se parte de alguma coisa. Ficava impressionado com os vários sentidos que se
desvelavam no contato com cada denominação e via que a comunhão com amigos e com a
comunidade e na participação com a igreja ultrapassava os sentidos puramente religiosos. Participar da
igreja e estar na presença dos amigos colocavam-nas em contato com sentimentos profundos e assim,
elas se sentiam aceitas pela comunidade e pelo sagrado, mediante crenças próprias e de sua
comunidade de atuação. A constante curiosidade e contato com essas diversas denominações
religiosas e com diferentes pessoas, crenças e sentidos acerca da religião despertou-me o interesse
pelos estudos da religião, ainda na minha adolescência. Nas minhas experiências durante a clínica na
universidade, impressionava-me como essas pessoas, advindas do interior do Estado, recorriam a
elementos religiosos, principalmente ligados à sua comunidade de origem, se comparadas com os
pacientes que nasceram na capital. De certo modo, essas situações ao longo dos estágios me
relembravam as pessoas com as quais tive contato em minha adolescência. Lembrava-me do
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sentimento de pertença, de aceitação e via que muitos dos clientes que vinham à clínica buscavam
entrar em contato com algo que haviam perdido ao longo da vida. Suas falas sempre se apresentavam
cheias de referências culturais específicos da comunidade na qual crescera. Falavam de suas casas, de
milagres, de promessas, de um santo específico que os guiavam e protegiam. E muitas dessas falas
repletas de um vazio e de uma angústia que a distância os impunha. Destarte, a angústia maior, nesses
casos, era a minha, por não saber como lidar com as suas colocações. E essa angústia só aumentava
pelo medo de comentar o assunto em minhas supervisões, pois acreditava que como profissional o
tema não deveria ser abordado nos atendimentos e, caso surgisse, deveria ser meu dever ético e
profissional conduzir a temática de volta ao domínio da psicologia. Ficava me perguntando, alheio a
meus próprios receios e longe do ambiente da universidade, como a psicologia poderia lidar com
assuntos tão delicados como a religião. Se uma pessoa falava sobre os anseios de sua vida e estes eram
permeados pelo sentido religioso porque não poderiam ser considerados pela psicologia? As pessoas
falavam sobre suas crenças, falavam de sua vida, por muito entendiam e explicavam os
acontecimentos da vida fundamentados nas suas experiências e crenças religiosas. Não era possível
que um assunto tão humano fosse deixado de lado pela psicologia. Meus questionamentos foram se
transformando em descontentamentos e dúvidas quanto as teorias que aprendia. Como poderia
entender as pessoas que me procuravam ou falavam de suas crenças no atendimento psicoterápico?
Continuava a buscar esses conhecimentos na área, mas não queria perder o sentimento de pertença da
ciência psicologia, na qual imbricava o meu futuro profissional. Conhecer um pouco a história do
povo amaturaense e a festa de padroeiro que lá era realizada levou-me a focalizar nela minha
dissertação. A riqueza de detalhes dessa cultura particular pode fornecer dados e informações a
respeito das manifestações da religião, desvelar sentidos da constituição de subjetividade amazonense
e possibilitar a compreensão do modo de ser dessas pessoas. Compreender os sentidos dessa
manifestação de religião para os habitantes do município pode abrir inúmeras possibilidades para a
compreensão desse indivíduo e auxiliar o trabalho que os psicólogos possam desempenhar no Estado
do Amazonas. As festas de padroeiro estão presentes em todos os municípios do Alto Solimões, região
que está localizada oeste do Estado do Amazonas. Nesta região, cada município tem seu santo
padroeiro e realiza seu festejo. Em Amaturá, São Cristovão é o padroeiro homenageado. Não há como
se afirmar exatamente há quanto tempo São Cristovão é venerado em Amaturá, mas sabe-se que está
tão presente na cidade que sua história se confunde com a história do município. Seus devotos são
muitos e a celebração de sua presença através de um festejo tradicional é um orgulho para os
amaturenses. Este trabalho teve como objetivo compreender os sentidos da festa de São Cristóvão de
Amaturá, no município de Amaturá, Amazonas, com vistas a contribuir para o atendimento clínico da
população amazonense. A preocupação inicial da pesquisa foi descrever a festa religiosa de São
Cristóvão e a realidade cultural do município de Amaturá. De acordo com Ávila (2007), descrever o
fenômeno e suas características, seus diferenciais e peculiaridades possibilita a abertura da pesquisa
para o conhecimento do mundo em que o fenômeno se desvela. Mas, a aproximação da realidade e a
sua descrição a partir de uma observação direta requer procedimentos que permitam que este passo
possa ser utilizado em uma pesquisa em psicologia clínica. E não basta somente uma aproximação
para conhecer e descrever. Partindo dessa necessidade, decidi utilizar o método etnográfico e suas
propostas, considerando não somente sua adaptação ao tema, como também o fato de que não há
incompatibilidade no seu uso em uma pesquisa de enfoque fenomenológico. Guesser (2003) aponta
que o método etnográfico, na sua elaboração, teve fortes influências do método fenomenológico de
Alfred Schutz. A pesquisa etnográfica é apresentada por Turato (2003) também como um dos modelos
que podem ser relacionados com o método clínico-qualitativo. Ela busca descrever e compreender as
relações de sentido dos fenômenos em seus campos. No caso da pesquisa clínico-qualitativa,
consideramos metodologicamente que o contexto físico-estrutural, o cotidiano, configura-se num
ambiente natural para as pessoas ali envolvidas (Turato, 2000). Assim, o método etnográfico procura
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uma explicação descritiva da vida e da cultura em um dado sistema social, baseado na observação
detalhada do que as pessoas fazem. Ele permite estudar as bases das interações entre os indivíduos no
cotidiano, entre si e com a sua realidade cultural. Turato (2003) pontua que este método permite que o
pesquisador se preocupe com elucidar questões que, mediante sua experiência, ele vê como não
atendidas na sua prática de atuação. Assim, partindo da minha experiência de ver ignorada a realidade
cultural do Estado do Amazonas em diversas situações desde a graduação, percebi no método
etnográfico um caminho natural para o desenvolvimento deste trabalho. Para isso, procurei realizar um
levantamento histórico do município, consultando livros, arquivos do Instituto Histórico-Geográfico
do Amazonas e principalmente a memória do povo. Os dados coletados apesar de escassos e difíceis
de conseguir, permitiram-se construir um pequeno histórico do município. Por ser uma pesquisa
naturalística, torna-se necessário se colocar diante da realidade investigada, conhecendo e observando
o fenômeno em seu meio natural, para facultar uma descrição e buscar uma elucidação dos
procedimentos das atividades culturais vivenciada na constituição intersubjetiva da vida cotidiana dos
sujeitos desse mundo. O conhecimento do sentido comum na vida cotidiana é o fundo indiscutível no
qual se inicia a investigação. (Martins; Bicudo, 2005) Assim, além da consulta bibliográfica também
busquei conhecer o festejo de São Cristovão de Amaturá através de uma observação participante que
me permitisse conhecer as particularidades da festa. Desta forma, pude conhecer os procedimentos que
as pessoas seguem para a composição da festa religiosa, estabelecendo os contornos desta comunidade
em particular a partir de seu fenômeno cultural e religioso para desvelar os mecanismos básicos da
vida em comunidade. Conhecendo e participando ativamente de todos os procedimentos e eventos da
festa de São Cristóvão de Amaturá, optei por fazer da minha experiência o foco de reflexão, valendome das possibilidades abertas pela auto-etnografia. Iniciei assim o trabalho, como dito, por uma
descrição da festa baseado em minha memória e experiência vividas no município de Amaturá. A festa
é parte da realidade cultural, parte de um contexto onde o fenômeno se desvela. Merleau-Ponty (2006)
pontua que o mundo é o lugar onde todos os temas e todos os estilos são possíveis. A festa, pois, só é
enquanto significada por quem dela participa. O fenômeno nada é senão para um indivíduo. Ele então
nos convida a conhecer o mundo e a descrever essa realidade na qual o fenômeno se desvela e, assim,
descrever o homem no seu mundo como maneira de compreendê-lo. Assim, num segundo momento, a
descrição da festa e do contexto histórico e cultural do município de Amaturá elaborei uma narrativa
que mostra a importância da festa de São Cristóvão de Amaturá, enfatizando a necessidade do
psicólogo conhecer as culturas regionais dos locais em que busca desenvolver deu trabalho clínico. A
narrativa resultante foi enriquecida no diálogo com os autores. Assim, a festa de São Cristovão revela
um mundo particular. Sua realização permite conhecer um universo de alegria e prazer, de diversão e
animosidades, permite introjetar valores e tradições da vida coletiva da cidade, partilhar seus
sentimentos e conhecimentos comunitários que participam da constituição de sua subjetividade.
Conhecer um pouco a história do povo amaturaense e a festa de padroeiro que lá era realizada levoume a focalizar nela minha dissertação. A riqueza de detalhes dessa cultura particular pode fornecer
dados e informações a respeito das manifestações da religião, desvelar sentidos da constituição de
subjetividade amazonense e possibilitar a compreensão do modo de ser dessas pessoas. Compreender
os sentidos dessa manifestação de religião para os habitantes do município pode abrir inúmeras
possibilidades para a compreensão desse indivíduo e auxiliar o trabalho que os psicólogos possam
desempenhar no Estado do Amazonas.As festas de padroeiro estão presentes em todos os municípios
do Alto Solimões, região que está localizada oeste do Estado do Amazonas. Nesta região, cada
município tem seu santo padroeiro e realiza seu festejo. Em Amaturá, São Cristovão é o padroeiro
homenageado. Não há como se afirmar exatamente há quanto tempo São Cristovão é venerado em
Amaturá, mas sabe-se que está tão presente na cidade que sua história se confunde com a história do
município. Seus devotos são muitos e a celebração de sua presença através de um festejo tradicional é
um orgulho para os amaturenses. Croatto (2001) assevera que todos os povos e todas as culturas têm
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expressão religiosa, o que compreende todos os registros da atividade humana em sua história
particular. Ela está presente na quase totalidade das manifestações humanas (Angerami, 2008) e isso
não é exceção na cultura brasileira que, como afirma Cavalcante (2002) é fortemente permeada pela
dimensão religiosa não podendo, portanto, ser desconhecida ou negada nas pesquisas e no trabalho
clínico. Giovanetti (2005) pontua que a temática acerca da religião já tem sido objeto de muitos
estudos, extrapolando as fronteiras da teologia e exigindo outras perspectivas para uma melhor
compreensão desse fenômeno puramente humano. Como não poderia deixar de ser, a psicologia
também se vê às voltas com essa realidade. O psicólogo clínico sempre esbarra com essa faceta do ser
humano em seu consultório sendo este o motivo principal para buscar uma compreensão à luz da
psicologia sobre a religião para que se possa compreender melhor o ser humano que busca pela ajuda
profissional, sem ignorar qualquer dimensão de sua vida. E essa dimensão se mostra com
características bastante peculiares no interior do Estado do Amazonas. O interior do Estado do
Amazonas é permeado de história e de expressão religiosa. Todos os municípios, sejam em zonas
urbanas ou zonas rurais e comunidade ribeirinhas, adotam e festejam um santo padroeiro. Este
corresponde tanto a expressão religiosa da comunidade quanto a identidade singular de cada
participante, o que torna o atendimento clínico e psicológico bastante diferenciado. Dessa forma,
torna-se necessário compreender melhor as vivências, as crenças, as tradições, as práticas religiosas e
os modos de conceber e interpretar o mundo e a si mesmos como forma de reconhecimento e respeito
pela maneira de ser própria de cada cultura. Como diz Oliveira (2006) “nós psicólogos, (...) devemos
estar atentos e dispostos a acolher o diferente... 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 caipiras, aos religiosos... ou qualquer outro grupo diferente
do nosso”. A psicologia, no seu estudo e compreensão da religião, não deve se interessar por seus
elementos tradicionais ou por discussões sobre esta ou aquela crença. O trabalho clínico do psicólogo
não deve ser um campo para discussões teológicas ou cenário para debates dogmáticos. Ela deve ser
um espaço único que possibilite o desenvolvimento e o crescimento do ser humano rumo a novos
patamares de sua existência (Angerami, 2008). O psicólogo, no seu âmbito clínico deve buscar a
compreensão do ser humano na sua qualidade e dimensão de ser ou não religioso (Velasco, 1978
citado por Ávila, 2007). Ao psicólogo, assevera Valle (2005), cabe compreender dinamicamente a
experiência e o comportamento religioso da pessoa enquanto uma vivência que influencia de modo
único seu desenvolvimento pessoal e sua vida. O psicólogo, na sua prática clínica, não pode ficar
alheio a realidade, em todos os seus âmbitos, da comunidade onde atua (Oliveira, 2006), porque
quando um ser humano busca por uma religião, busca também por caminhos e níveis de superação da
própria condição de vida (Angerami, 2008). A religião é um fato complexo, específico e puramente
humano. Mas ela não pode ser vivida somente de forma íntima ou isolada. A religião é também vivida
como uma dimensão social, de forma compartilhada com os outros, pois ela se expressa em grupo
(Ávila, 2007). É dizer que ser humano só se torna religioso no encontro com o outro, a religião só
acontece através de mediações humanas. Nesse encontro o ser humano faz a experiência do existir
inter pessoal, intracomunitário e intra-societário (Rigacci Jr., 2005). É o ser humano que vive e
estrutura toda a sua vida em relação a uma crença que julga mais pertinente, mesmo que possa se
deparar com regras excessivas e rígidas ou até mesmo contraditórias dentro dos ditames religiosos
escolhidos (Torres, 2008). Ávila (2007) afirma que este ser humano, que vive e estrutura sua vida em
relação a uma crença e que se assume religioso, não percebe essa relação como uma realidade a mais,
nem como uma dimensão fragmentada ou isolada da sua vida, mas como algo que concerne à
totalidade da sua pessoa, na qual se integram sentimentos, emoções, atitudes, razões. Giovanetti
(1999) acrescenta que ao buscar pelas vivências de uma religião, o ser humano o faz plenamente,
como um ser total, e por isso mesmo engaja elementos psicológicos ao viver a dimensão da religião
em sua vida. É preciso restaurar o ser humano em sua unidade e apoiar a terapia numa visão global
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deste ser. Vargas (2001) assevera que todos os aspectos humanos devem ser agregados ao
conhecimento da psicologia para que ela possa ser mais útil à humanidade e empreender-se melhor no
árduo conhecimento do ser humano. Freitas (2002) defende ser inviável pensar num trabalho clinico
sem que se compreenda a religião como uma dimensão importante na vida humana. Giovanetti (1999)
afirma que o homem que procura pela ajuda profissional do psicólogo para aliviar seu sofrimento e
buscar um crescimento é um homem total. Sendo assim, é inevitável que ao falar de sua vida, de seus
problemas, este homem também traga em sua fala, em suas compreensões, a crença mínima em uma
religião. É por isso que Angerami (2008) assevera que quando se possibilita abordar assuntos
concernentes a religião, essa temática, no âmbito clínico, ganha contorno de especificidade. Sendo
assim, o trabalho clínico deve ser desenvolvido por caminhos que não sejam conflitantes com os
valores do paciente. A aceitação dos valores religiosos do paciente é fundamental para que a terapia
possa se desenvolver e assim, também possibilitar o crescimento do paciente, real objetivo de uma
psicoterapia. Compreender a manifestação de uma religião característica e particular de uma região e
os modos como as pessoas e vivenciam possibilita ao psicólogo o entendimento do indivíduo em seu
contexto social e cultural, o que pode resultar em atendê-lo melhor, abrangendo e tocando o que o
cliente, nessa população específica, tem de mais verdadeiro em sua história e suas experiências. Sendo
assim, a religião deve ser reconhecida e acolhida pelo profissional de psicologia em suas múltiplas
formas e possibilidades de manifestação. A importância de se estudar a festa de São Cristovão, em
Amaturá, está em poder oferecer elementos para a compreensão do participante desta manifestação
religiosa, cujas raízes se encontram numa religiosidade construída ao longo de séculos de história e
que também está imbricada na história deste indivíduo, que nasce, cresce e se constitui nesse contexto
particular. Essa dissertação busca, portanto, unir meu interesse pela psicologia, pela religião e pela
realidade cultural do Estado do Amazonas, representado aqui pela Festa de São Cristóvão, em
Amaturá. Este estudo nasceu, assim, da união de inquietações que permearam minhas buscas e meus
caminhos, definindo minhas escolhas.
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