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Resumo: Este projeto teve como objetivo investigar a concepção de um médico 

psiquiatra frente aos fenômenos mediúnicos e suas considerações sobre a saúde 

mental do sujeito mediúnico. Esta pesquisa é de caráter qualitativo fazendo uso da 

entrevista semiestruturada como instrumento para a obtenção dos dados que foram 

tratados segundo a técnica de categorização temática. Compreender a concepção 

dos psiquiatras sobre o fenômeno mediúnico é relevante pois a partir desta 

compreensão diferentes encaminhamentos profissionais podem ser apresentados, 

tendo impacto direto e/ou indireto na saúde mental do paciente. Dentre os resultados, 

percebeu-se que a concepção de mediunidade do participante não se revela dentro 

do domínio cientifico. Pela análise do conteúdo foi possível trazer à tona o paradigma 

de que a mediunidade é vista por duas óticas, a saber: da ciência e da 

religiosidade/espiritualidade. Segundo o sujeito desse estudo, o tratamento é feito de 

modo integrado, tratando dos pacientes nas duas esferas, cientifica e espiritual. 

Percebeu-se uma postura do participante menos patologizadora dos aspectos 

associados à mediunidade vinculada a uma atitude de contribuir com a saúde dos 

pacientes de maneira integral, uma vez que une esses dois vieses na compreensão 

do fenômeno. Os dados apresentados no presente estudo reafirmam a necessidade 

de mais diálogos e discussões no campo da promoção de saúde tendo em vista que 

a convergência dessas reflexões tem impacto na construção da experiência do sujeito, 

tanto o que vive a experiência da mediunidade quanto o médico que o atende. 
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1. INTRODUÇÃO 

Espiritualidade pode ser sintetizada como uma vivência individual enquanto a 

religiosidade envolve uma vivência grupal ligados a aspectos da transcendentalidade 

do mundo físico e material. Em ambas experiências, o sujeito se encontra inserido 

em uma comunidade onde normas e rituais, previamente estabelecidos, são 

compartilhados. A espiritualidade e a religiosidade, são experiências facilmente 

sobrepostas pelas pessoas que as experimentam, sendo que podem apresentar 

efeitos benéficos e deletérios na saúde física e mental dos sujeitos que delas 

compartilham (KOENIG, 2004; YOUSEFI, 2015). 

A religiosidade, que será tratada neste trabalho, pode apresentar efeitos 

benéficos no estado físico e mental do indivíduo, tais como: melhora na autoestima; 

fonte de significado para vida; diminuição da ansiedade; maior estabilidade e 

satisfação nos relacionamentos amorosos; sentimentos de otimismo, esperança, 

segurança e conforto emocional; melhor recuperação física, entre outros. Esses 

efeitos podem se expressar de maneira mais evidente em sujeitos doentes ou em 

pessoas passando por tratamento médico. As práticas religiosas e espirituais 

permitem uma melhor convivência social e tem ação na diminuição de 

comportamentos autodestrutivos (KOENIG, 2004). 

Os efeitos deletérios da religiosidade podem ser descritos como: 

desenvolvimento de uma culpa patológica; aumento da sugestibilidade do indivíduo; 

conformismo; diminuição da autoestima; sentimentos de depressão e raiva; aumento 

nos níveis de ansiedade e medo devido ao discurso de caráter punitivo; promoção 

de uma dependência emocional do sujeito para com a religião; repressão sexual; 

medo e paranoia relacionada às forças malévolas e contribuição para uma visão 

dicotômica e maniqueísta da realidade (LOTUFO NETO; LOTUFO JUNIOR; 

MARTINS, 2003; KOENIG, 2004). 

A religião pode afetar decisões médicas, gerando conflitos entre dogmas 

religiosos e o tratamento médico sugerido. Esses conflitos ainda atuam como fonte 

de stress para o sujeito já diagnosticado ou ainda podem se apresentar como barreira 

para o diagnóstico da enfermidade, tendo em vista o impacto direto na saúde do 

mesmo (LOTUFO NETO; LOTUFO JUNIOR; MARTINS, 2003; KOENIG, 2004). 

Dentro da religiosidade encontra-se a expressão mediúnica. A mediunidade é 

encontrada em muitas culturas ao redor do mundo, sendo muito relevante dentro do 
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Brasil. Diversas religiões brasileiras, como o movimento carismático entre os 

católicos, evangélicos pentecostais, espíritas e religiões de matrizes africanas 

apresentam o transe dentro de sua ritualística (ALMEIDA; LOTUFO NETO, 2004). 

A mediunidade possui várias definições que variam conforme o grupo e o 

contexto onde ocorre. De forma geral este fenômeno é definido por um indivíduo, 

muitas vezes chamado de médium, que supõe apresentar uma capacidade de 

comunicação com uma fonte além da dimensão conhecida, como real e/ou física. A 

comunicação pode ser entre espíritos dos mortos, entidades sobrenaturais e é 

despertada durante um estado de inconsciência, transe ou consciência alterada do 

médium (ZANGARI; MARALDI, 2009). 

A presença dos processos mediúnicos em várias religiões brasileiras e os 

efeitos da religiosidade nos indivíduos não passou despercebido aos olhos da 

ciência. No século XX inúmeras pesquisas nesta área despontaram em território 

nacional. (ZANGARI, 2005). Dentro da comunidade psiquiátrica brasileira posturas 

variadas apareceram, sendo que as mais expressivas foram as dos psiquiatras do 

Rio de Janeiro e São Paulo e as dos médicos das faculdades de Pernambuco e da 

Bahia. (ALMEIDA; ODA; DALGALARRONDO, 2007) 

No eixo Rio de Janeiro/São Paulo os psiquiatras, sob forte influência da 

medicina francesa, postularam que os fenômenos mediúnicos eram ligados às 

patologias como causa direta das loucuras e alienações mentais na sociedade, 

propondo prática públicas higienistas para combate de tais comportamentos. 

(ALMEIDA; ODA; DALGALARRONDO, 2007) 

Já os alienistas pertencentes ao eixo Pernambuco/Bahia também 

apresentaram postulações patológicas frente a tais fenômenos, mas destacavam um 

caráter mais primitivo destas práticas, adotando uma abordagem de cunho mais 

antropológico que utilizava dos aspectos sociais e culturais para compreensão dos 

fenômenos mediúnicos. (ALMEIDA; ODA; DALGALARRONDO, 2007) 

As posturas da comunidade médica passaram a acompanhar os diferentes 

momentos históricos do Brasil, endossando a perseguição aos médiuns durante o 

governo Vargas. O espiritismo e inúmeras outras religiões com processos 

mediúnicos passaram a ser perseguidos no território nacional por serem tidos como 

um problema social, de ordem pública. Somente após a década de 1970, novos 

estudos sobre mediunidade foram feitos por cientistas sociais sendo que estes 



4  

estudos apresentaram uma nova visão e ainda mais profunda e diferente sobre a 

mediunidade até então no Brasil (ZANGARI, 2005). 

Porém, ainda hoje no Brasil como no mundo, tanto as experiências anômalas 

(como sinestesia e alucinações) quanto estados alterados de consciência (onde 

podemos inserir o transe, a mediunidade, onde há alterações significativas no 

funcionamento mental) presente nas religiões têm sido negligenciados no campo das 

pesquisas, mesmo sendo presentes em todas as civilizações e tendo um impacto 

profundo na vida, na saúde física e mental do sujeito que vive tais fatos e impactos 

na comunidade em que está inserido (ALMEIDA; LOTUFO NETO, 2003). 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral  

Investigar a concepção de mediunidade segundo um médico psiquiatra. 

2.2. Objetivo específico  

- Analisar as relações estabelecidas entre a mediunidade e saúde mental 

segundo esse médico psiquiatra entrevistado. 

3. MÉTODO 

 Nesse estudo foi utilizado uma metodologia de pesquisa qualitativa pois 

através desta foi possível acessar significados encontrados na realidade do sujeito. 

As opiniões, buscadas nesta pesquisa, contêm relações profundas com a 

subjetividade, significados, valores, atitudes, crenças e aspirações do sujeito 

entrevistado. Este universo subjetivo do sujeito é o ponto central da investigação 

dentro da pesquisa qualitativa e não podem ser trabalhados quantitativamente por 

meio de estatística, médias, equações e variáveis (MINAYO, 2002). 

3.1.  Participante 

 O participante dessa pesquisa foi um médico psiquiatra que atuou no contexto 

clínico privado. Como critérios de exclusão e inclusão e para cumprir com os 

propósitos desse estudo, optou-se por entrevistar um profissional com no mínimo um 

ano de experiência nesses contextos. 

3.2.  Instrumento 
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 Esta pesquisa utilizou a entrevista como instrumento da investigação social e 

como ferramenta para a coleta dos dados. A entrevista empregada nesta pesquisa 

teve como objetivo compreender a opinião atual do médico psiquiatra em relação aos 

fenômenos mediúnicos vividos por seus pacientes. Esta entrevista, devido a seu 

objetivo, foi semiestruturada tendo um roteiro (Anexo 1) que explanará o teor das 

questões que foram aplicadas junto ao participante. Através desta entrevista foram 

obtidos dados atuais não encontrados em fontes bibliográficas relevantes a esta 

pesquisa que posteriormente foram submetidos a um processo de análise qualitativo. 

(MARCONI; LAKATOS, 2003 

3.3.  Procedimentos  

 Esta pesquisa foi submetida para apreciação do comitê de ética e pesquisa da 

Universidade Paulista/UNIP. Após o envio do termo de Intenção de Pesquisa 

assinado pelo profissional o aval da instituição veio por meio do parecer 

consubstanciado do CEP. 

 A aprovação do participante foi feita por meio de Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido para cumprimento dos deveres éticos definidos pela resolução 

de nº 466 de 12 de dezembro de 2012. 

3.4. Análise de dados  

 Os dados coletados foram analisados segundo a técnica de categorização 

temática propostas por Bardin (1977) em que nessa proposta são identificados 

núcleos de conteúdo que se apresentarem como relevantes tendo em vista os 

objetivos desse estudo. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A entrevista foi realizada em dezembro de 2017 e foi gravada com a autorização 

do entrevistado. O arquivo de áudio foi transcrito e a transcrição se encontra anexada 

neste relatório. O entrevistado recebeu a pesquisadora em sua casa, respondeu 

todas as perguntas do questionário e a entrevista teve a duração de uma hora e meia. 

Os resultados foram organizados pela técnica presente no método da análise de 

conteúdo que consiste, respectivamente em: as categorizações; as inferências e a 

informatização da análise das comunicações (BARDIN, 1977). 
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 A física newtoniana e o método científico são algumas das partes importantes 

que compõe a base da civilização ocidental, e desta forma, a ciência aqui praticada 

também. A partir de um método cientifico moderno cartesiano, pautado pela 

existência material da natureza que pode ser observada, mensurada, replicada e 

determinada através de métodos formais é que estabelece o paradigma da saúde 

(LAKE, 2012; LANE, 2014; DEANGULO; LOSADA, 2014). 

 O paradigma tradicional de saúde pode ser descrito como fragmentado pois é 

focado na análise biológica e no diagnóstico patológico individual. Este paradigma 

define que a saúde é ausência de doença no organismo estudado, concebendo este 

processo meramente como biológico, orgânico e individual, desprezando a complexa 

rede de interações ambientais, econômicas e sociopolíticas de ser humano na 

comunidade em que está inserido (LANE, 2014; DEANGULO; LOSADA, 2014). 

 A medicina, como parte das ciências formais e de grande prestígio da 

atualidade, também está sob o jugo deste paradigma e este rege as pesquisas, a 

produção de conhecimento e a formação de profissionais nesta área, profissionais 

estes que norteados pela formação que receberam podem e, muito provavelmente, 

optam por métodos ortodoxos ensinados e perpetuados por este paradigma (LAKE, 

2012). Dois trechos da fala do entrevistado trazem em seu conteúdo a presença 

deste paradigma destro da medicina moderna: 

 

A gente só lidava com a ciência. Isso tudo era doença ( 

...) Na prática nos tratávamos com psicofármacos, 

tranquilizantes, ansiolíticos, tranquilizantes maiores, 

antipsicóticos, basicamente era isso. Era só a ciência 

mesmo. (Participante). 

 

 Este paradigma é definitivamente muito eficiente em questão de salvar vidas, 

erradicar certas doenças, mitigar o sofrimento e tratar tantas outras moléstias que 

fustigam as pessoas. Entretanto este paradigma não é capaz de explicar e abarcar 

amplamente as psicopatologias, logo ele acaba sendo vago para a compreensão e 

proposições sobre a complexidade saúde mental dos indivíduos (LAKE, 2012). Este 

trecho da fala do entrevistado, apresentada a seguir, mostra que o paradigma 

tradicional de saúde falha diante da psicopatologia: 
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(...) você percebe nitidamente que os pacientes vem 

com um quadro e você sente que aquele quadro não é 

só da ciência, existe alguma coisa que nos mostra que 

esse lado espiritual está envolvido. (Participante). 

 

 O conteúdo da fala anterior mostra o que já tem sido apontado por autores, a 

necessidade um paradigma de saúde que possua uma característica mais holística 

na compreensão deste fenômeno. Que encaminhe a medicina alopática atual que 

embora muito eficiente é também fragmentada na visão e concepção de homem e 

saúde, marcada pelo alto custo que também traz um recorte social onde nem todos 

tem acesso a esta saúde e, marcada também, pelos conflitos de interesse com a 

indústria farmacêutica (LAKE, 2012). 

 

A gente orienta para fazer o tratamento médico 

medicamentoso e o tratamento espiritual (...). 

(Participante). 

 

 Esse trecho mostra uma característica da entrevistada já percebida como uma 

resposta as limitações do paradigma tradicional, onde os profissionais estão 

progressivamente mais abertos a um modelo mais integrativo de cuidado em saúde 

mental. Emersão deste novo tratamento em saúde mental mostra o caminhar de um 

paradigma que busca ver o sujeito como um todo, formado a partir de um jogo de 

forças que é psicológico, social, cultural, econômico e político (LAKE, 2012; LANE, 

2014; DEANGULO; LOSADA, 2014). 

 Esse paradigma emergente na saúde mental não busca erradicar o tradicional, 

pelo contrário, busca contornar as lacunas do tradicional, buscando uma 

compreensão menos compartimentalizada e mais holística. Esse novo paradigma vai 

além da visão de saúde e de sujeito, ele vai de encontro a diminuição dos custos do 

tratamento, da integração das ações e dos diferentes profissionais na busca da 

promoção de saúde, visando a demanda do sujeito fazendo com que o tratamento 

passe a ser mais personalizado para a pessoa e o meio em que esta inserida 

considerando todas as forças que atuam em uma psicopatologia para além da 
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questão biológica. (LAKE, 2012). 

 Esse paradigma irá surgir não apenas da postura dos profissionais como o 

aqui entrevistado, mas também de um novo arcabouço teórico, com métodos 

adequados para complexidade da pesquisa em Psicologia. Esses conhecimentos a 

serem descobertos atrelados a neurociência, genética, fisiologia e tantas outras 

áreas formarão a base desse paradigma que não busca destituir o anterior apenas 

amplia-lo sempre visando o bem-estar do sujeito ali atendido. 

 

5. CONCLUSÃO  

A partir da entrevista realizada percebeu-se que o participante compartilha do 

paradigma de saúde holístico e isso parece nortear suas ações em relação ao 

tratamento que oferece aos seus pacientes, sejam eles sujeitos mediúnicos ou não. 

A discussão dos resultados obtidos, assim como esta pesquisa como um todo 

não busca esvaziar este assunto, pelo contrário, busca evidenciar a necessidade 

de maiores pesquisas nesta área, pois a produção de conhecimento a partir de 

pesquisas será a estrutura para formação deste paradigma holístico de saúde que 

abrange o sujeito e todas as forças envolvidas na concepção de saúde e doença.  

Esse impactou minha formação pois, uma vez que Psicologia se encaixa 

dentro da grande área da saúde, ela trouxe reflexões sobre o conceito de saúde e 

de saúde mental. Essa pesquisa se desdobra ainda na importância dessa 

discussão sobre o paradigma de saúde para dentro da formação dos profissionais em 

saúde, para uma compreensão mais ampla da condição dos sujeitos que buscam 

tratamentos e para que esses tratamentos oferecidos por esses diferentes 

profissionais possam ser amplos o bastante para além do tratamento dos sintomas e 

volta ao estado de não doença. 

Outro ponto marcante no percurso de produção desta pesquisa foi o incomodo 

em falar de religiosidade em um trabalho científico. Esse “mal-estar” exibe uma das 

facetas do paradigma tradicional de saúde que faz um “corte cientifico” onde a 

religiosidade não faz parte nesta materialidade. O paradigma de saúde holístico busca 

a inclusão destes fatores que fazem parte do processo de formação do sujeito e de 

sua saúde. Vale ressaltar que o paradigma holístico não busca apagar todos os 

avanços do paradigma tradicional de saúde, apenas complementá-lo, numa busca de 

um paradigma que minimamente abarque o sujeito em toda sua complexidade e que 
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proporcione conhecimentos e uma formação de profissionais de saúde capaz de 

abranger toda essa complexidade que é a concepção de saúde de um sujeito no 

recorte histórico em que está inserido. 
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