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Introdução

O debate sobre religião e espiritualidade
como temas relevantes para a prática assistencial vem crescendo ao longo dos últimos
dez anos. Embora essa discussão apareça na
literatura internacional desde a década de
1950, sua temática nunca deixou de ser con
siderada marginal. Assim, aqueles que escre
viam sobre o assunto pareciam estar sempre
inaugurando a discussão, dado o número
pouco expressivo de publicações a esse res
peito existentes até meados dos anos de
1980. E nesta década que alcança maior vo
lume e expressão a bibliografia sobre religião
e espiritualidade, oriunda principalmente
dos Estados Unidos; e, nos anos de 1990,
ocorre significativo crescimento no número
de publicações sobre o assunto, assim como,
a proliferação do debate por outros países.
Durante estes 50 anos, alguns obstácu
los teóricos dificultaram que o tema da reli
gião e da espiritualidade ganhasse maior ex
pressão no âmbito da reflexão sobre a
assistência social. Um deles foi a própria ori
gem religiosa da assistência social. Na Amé
rica Latina (Castro, 1987), na Europa (Lo-

renz, 1994; Brauns e Kramer, 1986), nos Es
tados Unidos (Bastos, 1988), assim como
em muitas outras experiências na Ásia e
África (Midgley, 1981; Midgley e Sanzenbach, 1989), a profissionalização dessa ativi
dade, através dos cursos de Serviço Social,
ocorreu a partir de iniciativas religiosas. Ao
longo dos anos, os esforços para aumentar a
qualificação dos serviços prestados levaram a
um progressivo afastamento do legado reli
gioso da assistência social.
Associado a esse ponto, um segundo
obstáculo centrou-se na concepção de que
os serviços assistenciais prestados deveriam
ser laicos, sem discriminação de qualquer
tipo, inclusive religiosa. Dessa forma, ques
tões relativas à religiosidade do cliente/usuário ou do profissional deveriam ser restritas
à crença de cada um deles. A partir dessa
compreensão, a formação profissional do as
sistente social incorporou conceitos advin
dos das áreas de Ciências Sociais e da Psico
logia, deixando de lado as doutrinas e os
moralismos religiosos que orientavam a prá
tica assistencial.
Mesmo com essas dificuldades, a práti
ca da assistência social não deixou de colocar
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demandas, cuja origem conectava-se com as
suntos relativos à religião e aos profissionais
que trabalhavam diretamente na área. As
sim, também grupos religiosos não deixaram
de operar no campo assistencial, por vezes
em parceria com o Estado, outras vezes de
forma independente. E, ainda, os próprios
assistentes sociais não deixaram de ser pes
soas religiosas e de atribuir às suas práticas
um sentido, associado aos seus valores e
crenças religiosas. Desse modo, mesmo nos
períodos em que os temas da religião e da es
piritualidade pareciam estar totalmente au
sentes da formação e da prática assistencial,
ambos continuavam tacitamente presentes
(Canda e Furman, 1999).
O que veio a provocar significativa mu
dança no debate foi o fato de passar a haver,
por parte da academia, reconhecimento da
importância da religião para a prática assis
tencial. Esse processo tomou fôlego a partir
de algumas “situações-limite” e foi fruto da
maior sensibilidade para o tema que os auto
res passaram a ter devido às suas próprias vi
vências religiosas. Como “situações-limite”
tomamos, por exemplo, o trabalho com
doentes terminais, grupos religiosos fundamentalistas e grupos étnicos de refugiados.
Nessas três situações, os valores religiosos
aparecem de forma mais explícita do que em
outros tipos de atendimento, visto que, no
primeiro caso, a questão da “vida após a mor
te” é um dilema vivido pelos doentes termi
nais, assim como o pertencimento religioso é
sinal de identidade nos outros dois casos.
Situações semelhantes, em que a religião
ou a espiritualidade aparece de forma mais
mediada na prática assistencial,1 mostraram
ser preciso que os assistentes sociais estejam
melhor qualificados profissionalmente para
nelas atuarem, sem preconceitos e sem proselitismos. No entanto, questões relativas a
crenças e valores, principalmente religiosos,
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são sempre objeto de polêmicas, tornando
difícil o trato “profissional” da questão.
A literatura internacional busca o ponto
de encontro entre a afirmação das convicções
pessoais dos autores sobre o tema da religião
e da espiritualidade e o seu trato distanciado
e imparcial. Na maior parte das vezes, esses
limites não estão claros e muitos dos autores
afirmam suas convicções religiosas ao trata
rem do tema. Assim, também a ausência de
recurso à Sociologia das Religiões colabora
para que a análise feita pelos autores se perca
entre a Sociologia e a Teologia.2
O presente artigo propõe-se, então, a
sumarizar os principais pontos deste debate,
recuperando a literatura produzida desde os
anos de 1950 até os dias atuais. O primeiro
ponto é mostrar qual o entendimento que os
autores têm sobre religião e espiritualidade.

Religião e Espiritualidade

Em geral, o conceito de espiritualidade
está relacionado, na literatura sobre assistên
cia social, à idéia de buscar o sentido da vida,
independente de estar relacionado a uma ins
tituição, a um corpo específico de conheci
mentos ou de práticas (Spencer, 1961; Carrol, 1997; Canda, 1988b; Crompton, 1998;
Rice, 2002 e Kissman e Maurer, 2001). Es
teve também vinculado à idéia da existência
de um mundo invisível habitado por “espíri
tos bons e maus” que influenciam nosso
comportamento (Delgado, 1977), sendo en
tão a espiritualidade um aspecto básico da
experiência humana (Canda, 1988b).
Já em Bullis (1996), esse conceito referese à relação entre a pessoa e um poder supe
rior (Higher Power) que a transcende; em
Carrol (1998), há a definição de dois tipos de
espiritualidade: “spirituality-as-essence” (espiritualidade-como-essência)3 e “spirituality-asone-dimensiorí' (espiritualidade-como-uma-

dimensão).4 Crompton (1998, p. 42) adicio
na cinco palavras-chave nomeando o que se
riam as “necessidades de vida espiritual: amor,
paz, deslumbramento, confiança, relaciona
mento’ , além da experiência da espiritualida
de incluir quatro elementos principais: “mis
tério, consciência, valores e in sighf. Em Rice
(2002, p. 305), o conceito de espiritualidade
envolve ainda “crenças sobre o funcionamen
to do universo e um código moral pessoal”.
Finalmente, “promove os sentimentos de ser
cuidado por, valorizado, salvo, esperançado,
amado e amável” e “[isto] pode ser visto
como transpessoal e uma parte integrante da
saúde emocional pessoal” (Kissman e Maurer,
2001, p. 35).
Já o conceito de religião está relacionado
a um corpo de crenças ou práticas ou a um
grupo de pessoas que acredita em uma dou
trina preocupada com a natureza do univer
so e com a relação do homem com o univer
so (Spencer, 1961), ou com “os problemas
últimos da vida” (Meystedt, 1984; Patel,
Naik e Humphries, 1998). Já Loewenberg
(1988, p. 33) não desconsidera a possibilida
de de “um indivíduo (ou um grupo) ter um
profundo comprometimento com valores re
ligiosos ou espirituais sem ter uma afiliação
formal com uma instituição religiosa e sem
praticar nenhum ritual reconhecido como
religioso”. Bullis (1996) define religião como
algo que comporta rituais, dogmas, credos e
uma identidade denominacional. Em Patel,
Naik e Humphries (1998, p. 2), a religião diz
respeito a “modelos de comportamento indi
vidual e social que ajudam os crentes a organi
zar suas vidas cotidianas. Neste caso, religião
explica as condições últimas da existência. Ela
descreve realidades supranaturais usando
práticas e linguagens que organizam o mun
do em termos do transcendente e do que é
que é profundamente sagrado”.
O que difere a religião da espiritualida
de é, basicamente, o caráter institucional da

primeira. Enquanto a espiritualidade tem os
mesmos propósitos que as religiões, ela pode
dar-se “dentro” ou “fora” das religiões insti
tucionalizadas. Além disso, o caminho da
“espiritualização” é, em geral, uma derivação
de uma insatisfação com a religião na qual o
indivíduo foi formado. Assim, há uma forte
identidade entre ambas, o que permite que
elas sejam conjuntamente analisadas.
Para além dessas diferenças entre reli
gião e espiritualidade, o ponto central é que,
para a maioria dos autores citados, ambas
são tratadas como parte constitutiva do “ser
humano”, tornando-se assim, uma “necessi
dade” e devendo, portanto, ser supridas pe
las práticas assistenciais (Spencer, 1957,
1961; Salomon, 1967; Canda, 1983,
1988b, 1989; Delton, 1990; Amato-Von
Hemert, 1994; Sermabeikian, 1994; Carrol,
1997, 1998; Crompton, 1998; Patel, Naik,
Humphries, 1998; Hugen, 1998; Canda e
Furman, 1999; Hook, Hugen e Aguilar,
2001; Moss, 2002). Assim, os indivíduos
não teriam apenas necessidades biológicas,
sociais e psicológicas, mas também espiri
tuais, alargando, então, a perspectiva holística do ser humano.
Nessa perspectiva, a separação ou divisão
entre espírito e matéria é puramente artificial
e, ao incluir o indivíduo em seu meio am
biente, a dimensão espiritual deve ser consi
derada. Como afirma Crompton (1998,
p. 37): “existe somente uma separação artifi
cial entre corpo e espírito, entre ser humano
e seu meio ambiente, entre vida e saúde”.
Ao partirem de uma concepção naturali
zada do ser humano, os autores não apresen
tam argumentos divergentes entre si, embora
alguns pontuem certos aspectos que não são
tratados nos demais. Assim, o que se torna re
levante no estudo é identificar quais elemen
tos são atribuídos como sendo as “necessida
des espirituais/religiosas do ser humano”.
Dentre os elementos abordados, como
próprios das necessidades espirituais estão:

19

“o sentido da vida”, o contato com um po
der superior, a preocupação com o bem-estar alheio, que deve sobrepor interesses
egoístas e subjugar a vida à vontade de Deus.
Para os autores, a espiritualidade é o princí
pio da vida, fornece o senso de inteireza
(■wholeness) para as pessoas e é a energia que
as motiva a aumentar seu potencial de autodesenvolvimento e autotransformação (Carrol, 1998). Outro ponto enfocado é enten
der a religião e a espiritualidade como
capazes de fornecer “modelos de comporta
mento social e individual para ajudar os
crentes a organizar sua vida cotidiana” (Patel, Naik e Humphries, 1998, p. 2).
Em que aspectos e de que forma tratar
essas dimensões, na prática assistencial, de
forma profissionalizada? E a discussão que
vem a seguir.
Nos dois primeiros itens, os autores bus
cam fornecer garantias de que a relação entre
religião e assistência social se dará de forma
profissionalizada ao incluir o aspecto da im
parcialidade no trato da questão, e apresen
tam propostas para que os temas da religião
e da espiritualidade sejam objeto de treina
mento e qualificação específicos durante os
cursos de graduação em Serviço Social.
Os demais itens tratam de reflexões pre
sentes na prática assistencial ou relevantes
para ela, segundo os respectivos autores.

A Busca da Imparcialidade

A questão dos valores e da imparcialidade
do profissional em sua atuação envolve alguns
pontos que podem ser assim sumarizados: pri
meiro, os valores, inclusive os religiosos, são
parte integrante e constitutiva das decisões
práticas dos assistentes sociais (Loewenberg,
1988); segundo, tais valores se expressam na
prática profissional, na maioria das vezes de
forma independente da consciência que o as
sistente social tenha deles.5 Por isso, é preciso
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criar mecanismos de autocontrole, para se evi
tar a imposição de valores. Um primeiro pas
so nesse sentido é a necessidade de o profissio
nal ter clareza sobre quais são os seus próprios
valores (self-aivareness) e de não exercer um
julgamento sobre a visão de mundo e os valo
res do usuário dos serviços sociais.
Segundo autores como Liyanage (1974),
Meystedt (1984) e Canda e Furman (1999),
seria através da autoconsciência que se evita
ria que preconceitos, valores e crenças dos
profissionais fossem impostos aos seus clien
tes. Quando os assistentes sociais dizem que
excluem os valores (oriundos de sua inserção
religiosa, de sua origem social, de sua etnicidade etc.) de sua prática profissional, eles
tendem a ignorar o impacto dos seus pró
prios valores nas suas práticas sem realmente
distinguir qual efeito surte.
Além disso, reforça-se, metodologica
mente, a necessidade de a intervenção respei
tar a autodeterminação dos sujeitos envolvi
dos (self-determinatiori) , elegendo o usuário
como ponto de partida {self-centredness ou
clien t centredness) (Loewenberg, 1988;
Banks, 2001; Canda e Furman, 1999; Bowpitt, 2000; Patel, Naik e Humphries, 1998).6
Dessa forma, não importam quais sejam
as crenças do técnico. Na busca de uma prá
tica que seja, de fato, eficiente e que respeite
o usuário, é preciso entender quais são as
suas crenças e atuar com base nelas. Assim,
acredita-se que seja possível para o assistente
social não impor seu ponto de vista durante
a atuação. Além disso, se houver algum tipo
de constrangimento do profissional de atuar
de acordo com essa perspectiva metodológi
ca, ele pode encaminhar o usuário para outro
técnico que o faça.
Ao adotar tal metodologia, pode-se, por
exemplo, fazer um uso utilitário das crenças e
valores expostos pela clientela para que se che
gue a fins estabelecidos pelo assistente social
em seu tratamento. Essa forma de utilizar a
metodologia pode ser vista como desrespeitosa
com as crenças e valores da clientela. Podem,

por outro lado, haver dificuldades e resistên
cias, por parte dos assistentes sociais, em ado
tar tal metodologia, visto que o universo de
crenças e valores da clientela pode ser por de
mais estranho ao dos profissionais, havendo a
possibilidade de confronto entre ambos.
No entanto, a sintonia entre crenças e
valores dos profissionais e da clientela não é
um requisito que possa ser dado como um a
priori na intervenção assistencial. Podem
existir tensões na prática assistencial sempre
que houver uma diferença significativa de
valores e crenças do profissional em relação
à clientela. O respeito dos profissionais a ou
tras crenças e valores diferentes dos seus é
desejável, embora nem sempre fácil de ser
verdadeiramente vivenciado.
Evitar o proselitismo, qual ele seja, é o
centro da preocupação em não impor os va
lores do profissional para o cliente. Para isso,
Loewenberg (1988, p. 92) afirma que:
atividades missionárias devem ser evitadas
por todos os assistentes sociais, não importa
se suas orientações são religiosas ou huma
nistas ou radicais.

Se a “neutralidade axiológica” é um
mito, então, uma opção é deixar claro, de
princípio, quais são os valores que orientam
a prática do profissional, ajudando, assim, o
usuário a avaliar o que o assistente social está
dizendo (Loewenberg, 1988; Canda e Furman, 1999). E como ocorre em uma consul
ta a um psicólogo, o qual pode, nas primei
ras sessões, esclarecer ao paciente a qual
linha pertence, se freudiana ou lacaniana ou
outra, deixando à sua escolha seguir ou não
com o tratamento.

Religião e Espiritualidade no Ensino de
Serviço Social

A tentativa de padronizar, por meio do
ensino, a relação entre religião e Serviço Social

iniciou-se nos anos de 1950 com Spencer
(1956, 1957). Essa autora estabeleceu cinco
pontos básicos' que os assistentes sociais deve
riam saber para tratar do tema da religião, em
bora ainda não buscasse dizer, de forma explí
cita, como incluir tais pontos no currículo.
Autores como Keith-Lucas (1960), Liyanage (1974), Marty (1980), Delton
(1990), Holland (1989) e Hook, Hugen e
Aguilar (2001) insistem que assistentes so
ciais precisam estar preparados para lidar
com o aspecto religioso e espiritual das expe
riências dos clientes, como com qualquer ou
tro aspecto daquelas experiências, mas não
avançaram em propostas efetivas de como
introduzir o tema da religião na formação
profissional. Nessa mesma linha, Amato-von
Hemert (1994, p. 10) afirma que:
nós não podemos prover serviços éticos e
profissionais se nós impedimos pesquisas e
treinamento interpretando questões priva
das e opcionais relativas a religião.

Canda é o primeiro autor que parece ter
uma proposta efetiva de estudo da religião
pelo Serviço Social. Ele propõe um estudo
comparado, que propiciaria que “estudantes
examinem as suposições por detrás das cren
ças e comportamentos religiosos” e isso po
deria “ajudá-los a avaliar o impacto deles so
bre os clientes” (Canda, 1989, p. 37); enfim,
um estudo que considerasse várias perspecti
vas religiosas sem promover uma em particu
lar, sem proselitismo e sem a imposição dos
valores do professor sobre os alunos. Essa
abordagem deveria respeitar a diversidade de
compromissos de fé, considerando também
os efeitos negativos possíveis oriundos das
práticas e crenças religiosas e afirma:
se estudantes não estão aptos a lidar com di
ferentes valores religiosos dentro de uma sala
de aula, eles não estarão preparados para lidar
com eles no campo (Canda, 1989, p. 38).
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Além de a perspectiva comparada ajudar
a desenvolver nos alunos um “entendimento
imparcial (“non-judgm ental understanding),
o ensino da religião deve também:
a. examinar religião e espiritualidade como
aspectos gerais da cultura e das experiências
humanas; b. comparar e contrastar crenças e
comportamentos religiosos diversos; c. evi
tar preconceitos seja sectário, seja não-sectário; d. encorajar um diálogo explícito sobre
assuntos a partir de diferentes valores; e. exa
minar o benefício ou prejuízo potencial de
práticas e crenças religiosas; f. enfatizar a re
levância do entendimento para o assistente
social, promovendo um efetivo serviço para
os clientes (Canda, 1989, p. 39).

Adicionado a esses pontos estaria uma
abordagem étnico-cultural e antropológica
da religião, em que um panorama geral das
religiões, das culturas e crenças seria discuti
do, além de sua relevância para o Serviço So
cial. Canda afirma que se o professor for co
nhecedor e adepto de uma fé (ou crença),
isso seria positivo, pois poderia tratar dela
com mais propriedade.
Ainda no final dos anos de 1980, Dudley e Helfgott (1990) realizaram pesquisa
com 53 professores de quatro universidades
americanas. Perguntados se espiritualidade
era um aspecto fundamental do ser huma
no, 75% concordaram ou concordaram for
temente; 47% avaliaram positivamente que
os assistentes sociais deveriam se tornar mais
sofisticados em “assuntos espirituais”. Per
guntados se deveria haver um curso sobre a
relação entre religião e Serviço Social, 60%
concordaram com essa possibilidade, desde
que a matéria fosse eletiva. Assim também, a
vasta maioria entendia que o estudo da espi
ritualidade não estaria em conflito com “a
missão do Serviço Social, o seu Código de
Ética, suas próprias crenças, ou a crença dos
clientes” (Dudley e Helfgott, 1990, p. 290).
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Já a maior preocupação registrada entre os
entrevistados estava em que se assegurasse a
separação entre Igreja e Estado.
Rice (2002, p. 304) afirma que, nos Es
tados Unidos,
o Conselho Educacional de Serviço Social já
incluiu ‘religião’ nas suas definições de características-chave da diversidade humana como
delineado nas suas políticas curriculares.
Assim, houve rápido aumento de cursos
oferecendo a cadeira de “Spirituality and So
cial Work”, passando de 15, em 1995, para
50 em 2002. Vale lembrar que referências a
religião e espiritualidade só estiveram fora do
currículo americano nas “Políticas Curricula
res” de 1970 e 1984, retornando em 1985.
Como pode ser visto, os esforços no
sentido de incluir o tema da religião no cur
rículo profissional já vêm sendo realizados
em alguns países e em algumas universida
des, embora o debate sobre essa possibilida
de seja ainda pouco estruturado. Novas pro
postas e sobretudo o resultado dessas
primeiras iniciativas serão decisivos para que
outros cursos possam também incorporar,
ainda que a partir de disciplinas eletivas, o
tema da religião.
Vejamos, a seguir, em que pontos os au
tores consideram relevantes a relação entre
religião, espiritualidade e assistência social,
e/ou em quais eles percebem que tais temas
já fazem parte da prática assistencial.

A Fé

A prática profissional da assistência social
não é imune à fé de seus profissionais. Sua
presença qualifica o conteúdo da intervenção
que é desenvolvida, através tanto do empe
nho que se tenha para exercê-la como das ex
pectativas que se tenha com seus resultados.

A literatura internacional tem tentado
refletir sobre essas questões, por vezes enfati
zando-a e buscando qualificá-la ainda mais,
como os trabalhos de Gatza (1979), de
Constable (1983) - que chega a sentir a “pre
sença de Deus constantemente” em seu tra
balho e de Hugen (1998, p. 5), o qual afirma
que “todos pertencemos, corpo e alma, na
vida e na morte, a nosso Senhor Jesus Cris
to”. Já Philpot (1986) fala de uma fé que fica
implícita no trabalho profissional, orientan
do-o, mas que não chega a ser compartilha
da nem mesmo com os colegas de trabalho.
Por último, Holland (1989) mostra como o
trabalho assistencial é permeado por elemen
tos de fé, seja ela secular ou religiosa.
Todos os autores ratificam que, para
muitos assistentes sociais, a fé religiosa que
eles detêm não é um elemento estranho à
prática assistencial, nem tampouco vivido
exclusivamente em âmbito privado: ela con
tribui com o sentido e com o conteúdo pró
prio da ação assistencial desenvolvida.

Os Valores Agregados à
Prática Profissional

Os valores parecem ser o centro das vinculações entre a assistência social, a religião
e a espiritualidade. Assim, valores como:
ajuda ao próximo, compaixão , justiça social,
cuidado social, respeito, não-julgamento, den
tre outros, são relevantes para a intervenção
devido à imputação de sentido religioso rea
lizada pelos profissionais.
O tema dos valores é, sem dúvida, o
mais recorrente na literatura que trata da re
lação entre religião e Serviço Social (Spencer, 1956; Keith-Lucas, 1960; Liyanage,
1974; Linzer, 1979; Constable, 1983; Siporin, 1986; Philpot, 1986; Canda, 1988a,
1988b, 1989; Loewenberg, 1988; Holland,
1989; Midgley e Sanzenbach, 1989; Bowpitt, 1989, 1998; Cree, 1996; Carrol, 1997;

Hugen, 1998; Canda e Furman, 1999; Rice,
2002; e Moss, 2002). Todos os trabalhos são
recorrentes no mesmo ponto: valores rele
vantes ao exercício profissional guardam es
treita similaridade e, no limite, são os mes
mos que aqueles expressos pelas religiões.
O único trabalho que se diferencia dos
demais é o de Canda e Furman (1999). Os
autores propõem um entendimento religio
so dos valores profissionais expressos no Có
digo de Ética norte-americano. Valores
como “dignidade e valor da pessoa”, “justiça
social”, “importância da relação humana”,
“integridade”, “competência”, ganham co
notação religiosa/espiritualista.
A identificação dos valores religiosos e a
prática assistencial revelam que esta última se
peculiariza menos pela afirmação de técnicas,
arranjos burocráticos eficientes, ou seja, pela
racionalização de sua ação, e mais pela afir
mação de seus valores. A identificação priva
da de tais valores com a profissão não é, em
nenhuma instância, um problema. O impor
tante é saber como lidar com esses valores
sem tornar as práticas profissionais proselitistas, embora fugindo do mito das intervenções
axiologicamente neutras (dilema este aborda
do na discussão sobre a imparcialidade).

Abordagem Holística

Segundo essa abordagem, as questões
sociais não podem ser tratadas de forma
fragmentada, excluindo as dimensões reli
giosa e espiritual da vida das pessoas, pois
implicam repercussões e determinações.
Por muito tempo, ter uma abordagem
mais abrangente das questões sociais signifi
cava incorporar questões psicológicas, for
mando as abordagens psicossociais. Com o
tempo, outras dimensões foram agregadas,
como a biológica e a ecológica. Então, cor
po, mente, natureza e sociedade estariam to
dos integrados autodeterminando-se e, por
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isso, uma abordagem que enfrentasse rodos
esses pontos conjuntamente poderia ter
maior eficácia que as demais.
No entanto, o reconhecimento da im
portância da religião e dos aspectos espiri
tuais para a vida das pessoas fez com que um
outro elemento fosse agregado: a dimensão
espiritual. Na medida em que se reconhece
que esse é um fator determinante da condu
ta das pessoas, ele deixa de ser considerado ir
relevante para ser também parte da unidade
que compõem o “humano” (Hugen, 1998).
Para fazer essa agregação, Hugen cria o ter
mo “perspectiva biopsicossocial e espiritual
(“bio-psycho-social-spiritual p ersp ectiv e ’) e
Canda e Furman (1999) falam de “pessoano-meio ambiente” (“person-in-the-environment ”) para tratar da mesma questão.
Outros autores vão também ratificar a
importância de uma abordagem mais ampla
do “ser humano” para a prática assistencial.
Autores como Loewenberg (1988), Spencer
(1957), Canda e Furman (1999), Hook,
Hugen e Aguilar (2001) e Rice (2002) lem
bram a importância que o tema da religião
tem para certos usuários dos serviços sociais,
a exemplo dos pacientes terminais. Afir
mam, ainda, não ser possível excluir aspec
tos centrais da vida das pessoas no atendi
mento assistencial, como suas necessidades
espirituais. Por isso, quanto mais os profis
sionais da assistência estiverem conscientes
de sua própria espiritualidade e buscarem
adotar uma perspectiva holística, melhor
poderão suprir essa demanda dos usuários.

Rituais Religiosos e a Prática da Oração

A literatura analisada enfatiza que a práti
ca da oração e de rituais religiosos pode ser
instrumento da ação profissional. Em ambos
os casos (da oração e dos rituais), contudo, se
supõe que o profissional acredite naquilo que
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está sendo realizado. Mesmo que não faça par
te de suas crenças acreditar em seres transcen
dentes, ou ter crenças espiritualistas, é neces
sário que ele acredite que rituais religiosos
realizados junto com seu cliente/usuário serão
efetivos para o resultado que busca.
Loewenberg conta o caso de uma assis
tente social que, depois de ter percebido os
benefícios psicológicos e emocionais que
eram derivados das experiências religiosas,
[passou a] organiza[r] vários rituais religio
sos para serem feitos no hospital, mesmo
rendo que superar consideráveis obstáculos
administrativos, antes de poder fazê-los.
Segundo o autor, nesse caso, o ritual re
ligioso não era visto como um fim em si
mesmo, mas “como um recurso viável”
(Loewenberg, 1988, p. 115).
Se os assistentes sociais religiosos podem
utilizar a prece como recurso técnico e nela
acreditam, aqueles que não são religiosos po
dem utilizar-se de outros recursos ritualísticos. Conforme ainda o mesmo autor, uma
frase, um som, uma prece ou um mantra
pode ser suficiente para mudar a mente de
uma pessoa em uma situação estressada para
outra mais pacificada. Assim, “se relaxamen
to é o objetivo, não há razão clínica para não
utilizar a prece com a qual os clientes se sen
tem confortáveis” (Loewenberg, 1988, p.
116). O autor lembra, no entanto, que a
“oração pode ser um importante elemento
para ajudar alguns clientes; (...) mas rara
mente apenas orar irá corrigir uma situação
problema” (Loewenberg, 1988, p. 117).
Canda, em seu texto de 1990, é quem
mais desenvolve a forma como a oração pode
ser incorporada na prática do assistente so
cial. O autor parte de uma concepção nãoutilitária da prece, já que, para ele, “todas as
formas de oração envolvem um diálogo amo
roso com Deus” (Canda, 1990, p. 4), base

ando-se, fortemente, em pressupostos católi
cos. Para o autor existem três formas de uti
lizar a prece em um atendimento assistencial:
a) o atendimento como uma prece; b) orar
durante a sessão por solicitação do clien
te/usuário; c) orar durante a sessão por suges
tão do profissional.
Essas possibilidades requerem alguns prérequisitos como, por exemplo: o usuário mos
tra-se interessado no assunto e faz um pedido
explícito; ou o assistente social, percebendo o
interesse do usuário, responde de imediato ao
seu anseio; ou o faz mediante o estabeleci
mento de uma relação de empatia, respeito e
confiança mútua entre usuário e profissional.
Trabalhos ainda como o de Gatza
(1979), Meystedt (1984) e Hook, Hugen e
Aguilar (2001) vão ratificar formas possíveis
de incorporação da prece e de rituais religio
sos e espirituais na prática assistencial, sem
que isso, para eles, seja posto como um pro
blema à profissionalização da assistência. Esse
é um recurso que depende exclusivamente da
fé e das crenças dos próprios profissionais, di
ficultando assim a possibilidade de reprodu
ção e apreensão dos mesmos por profissionais
que não partilham dessas crenças. Para estes
últimos caberia a possibilidade de encami
nhar o cliente a um pastor ou padre ou cola
borar com um especialista religioso em ques
tões que fossem apropriadas para tal.

Assistência Social como um Ato de Amor

Este item, em parte decorrente dos de
mais, trata da percepção de que a ação assis
tencial é mais do que uma simples profissão,
é também um ato de bondade e de amor.
O trabalho profissional é valorizado por
ser aquele que aglutina bons sentimentos e
boas ações em detrimento de melhor remune
ração em outras áreas. A religião é parte cons
titutiva dessa forma de pensar a profissão, já

que ela fornece os fundamentos morais para
tal concepção. Ao dar uma conotação religio
sa à profissão, ela passa a ser, em si mesma, um
ato de virtuosismo e não somente uma ação
contratual e de prestação de um serviço.
Então, o assistente social é definido
como uma pessoa cuidadosa, bondosa (Linzer, 1979), humilde (Philpot, 1986), que
tem compaixãos pelo seu cliente/usuário
(Linzer, 1979; Canda, 1988b; Bowpitt,
1989; Sermabeikian, 1994; Canda e Furman, 1999; Rice, 2002), que deve amar e
respeitar todas as pessoas (Canda, 1983); e
que um dos seus objetivos profissionais é o
de um “relacionamento caridoso e amável”,
o que significa “um amor não possessivo de
compartilhamento, baseado no reconheci
mento e no respeito para com todas as pes
soas vulneráveis da humanidade” (Constable, 1983, p. 34).
Siporin (1986, p. 40) afirma que o que
combina a caridade e a justiça são valores do
Serviço Social, tais como “amor - ou o que
nós em Serviço Social chamamos de aceita
ção —cuidado, altruísmo e responsabilidade
social”, todos sinônimos de valores religio
sos. Já Canda (1988b, p. 243) inclui a neces
sidade de se ter, na relação “Eu-o próximo”
(“I-Thou ”), “empatia, escuta cuidadosa e
aceitação amorosa e tolerância”. E em Kissman e Maurer (2001, p. 35) encontra-se
também a espiritualidade relacionada a “sen
timento de ser cuidado, valorizado, seguro,
esperançoso, amável e amado”.
A idéia de servir à sociedade em amor e
justiça é trazida por Holland (1989). Além
disso, esse autor afirma que o valor último de
todas as pessoas envolvidas na relação profis
sional pode ser visto como um ato sagrado
procedendo da fé no valor do amor, da justi
ça e na responsabilidade comunitária que são
enfatizadas nas trajetórias religiosas. Flolland
ainda acrescenta a benevolência como um
outro atributo da ação profissional.
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Há, portanto, uma utilização de recur
sos como afero, fé e valores na ação assistencial. Ao tornar-se uma profissão, eles passam
a estar subordinados não só ao assalariamento, mas também passam a estar inseridos em
um sistema social que visa, como fim últi
mo, a obtenção privada de maiores lucros
nas atividades econômicas.
Considerações Finais

O debate sobre religião, espiritualidade
e assistência social parece ser, praticamente,
exclusivo dos autores que se identificam
como religiosos. Mesmo os esforços de con
ferir maior profissionalismo a essa relação pa
recem estar ainda muito influenciados pela
crença dos autores. Falta ao debate, então, a
incorporação de elementos mais críticos,
como os já formulados por autores como
Spencer (1957), Siporin (1986), Loewenberg (1988), Sanzenbach (1989), Midgley e
Sazenbach (1989), Cornett (1992) e Clark
(1994). Necessita também da contribuição
de propostas realizadas por assistentes sociais
que reconhecem a importância dos temas re
lativos à religião e espiritualidade para a prá
tica assistencial, sem, necessariamente, serem
pessoas religiosas ou espiritualistas.

Apesar dessas fragilidades e ainda que o
debate esteja dando os seus primeiros passos,
estes representam um avanço em compara
ção com a completa ausência de discussão de
tais temáticas no Brasil. A presença do mar
xismo na profissão direcionou a agenda de
debates da categoria para outros temas. Além
disso, a dimensão “religiosa ou espiritualista”
dos usuários não era entendida pelos teóricos
como relevante dentro da prática assistencial.
Contudo, a falta de reconhecimento não
anula, como algumas pesquisas indicam, a
existência de mediações religiosas também
na prática assistencial brasileira.
Independente da crença do profissional
da assistência ou daqueles que pensam teori
camente a prática assistencial, a análise da bi
bliografia, assim como de pesquisas realizadas
com profissionais da assistência, indica que:
ou este debate é enfrentado para que os assis
tentes sociais possam ser treinados para lidar
profissionalmente com essas questões; ou, en
tão, cada assistente social dará sua resposta
(como já vem ocorrendo) para as questões re
lativas a religião e espiritualidade que ocorrem
em suas práticas. Essa última possibilidade
pode acarretar preconceitos e proselitismos,
indesejáveis para a ação assistencial.
Avançar no debate desses temas parece
ser o desafio dos próximos anos.

Notas

1.

Em outras situações, temas relativos à religião aparecem diluídos em outras problemáti
cas ou associados a elas. Um caso narrado por uma assistente social inglesa tratava de uma
jovem que estava com problemas de integração em uma comunidade. Ela havia sido vio
lentada sexualmente e por isso a Igreja local passou a tratá-la de forma hostil. Em entre
vista com a assistente social para buscar a melhor forma de integrá-la ao bairro, a profis
sional terminou discutindo sobre a “bondade de Deus” para desfazer o trauma por que
ela havia passado e introduziu-a em uma outra congregação religiosa.

2.

O debate da Sociologia das Religiões, no Brasil, mesmo recuperando autores clássicos das
Ciências Sociais, não deixa de apresentar problemas semelhantes, como mostra o traba
lho de Pierucci (1999).
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3.

Espiritualidade-como-essência significa: “o espírito humano como ‘o princípio da vida e
da energia vital’ [...]; refere-se ao âmago natural que provê um senso de inteireza pessoal
e uma energia que motiva as pessoas para promoverem seus potenciais de autodesenvolvimento e autotransformação" (Carrol, 1998, pp. 3-4).

4.

Espiritualidade-como-uma-dimensão significa: “espiritualidade como parte da existência,
da experiência e do comportamento humano; refere-se especialmente a comportamentos
e experiências envolvidas no sentido e na relação com Deus, o transcendente, ou a reali
dade última” (Carrol, 1998, p. 4).

5.

Segundo Ejaz (1991, p. 128), “embora os assistentes sociais digam que não impõem seus
valores a seus clientes, a fala do Serviço Social é cheia de afirmações normativas e prescritivas e de julgamentos morais que buscam guiar os clientes nas suas escolhas de um compor
tamento correto e nas decisões que eles tomam para resolver seus problemas. No entanto, o
quanto os assistentes sociais impõem suas próprias visões para os clientes, isto não é claro”.

6.

Conforme Patel, Naik e Humphries (1998, p. 12): “A orientação centrada no cliente do
assistente social permite aplicar técnicas baseadas em ensinos religiosos. O objetivo e pre
ferência do usuário devem ser a preocupação primeira do assistente social quando aquele
estiver utilizando seu entendimento de religião”.

7.

“1. Ele deve ter um entendimento maduro da religião; 2. ele deve ter um conhecimento
de trabalho’ {working knowledge) das crenças básicas que são provenientes dos pontos cru
ciais de todas as fés religiosas e ele deve saber como a manutenção ou perda de algumas
dessas crenças pode afetar o sentimento, as atitudes e o comportamento humano; 3. ele
deve ter um ‘conhecimento de trabalho’ das principais crenças e práticas daquelas religiões
[...] as quais ele mais diretamente está em contato na sua prática profissional e deve en
tender como essas crenças afetam o ajustamento de vida das pessoas e como, então, eles
podem ser afetados pelos eventos na sua vida; 4. ele deve saber onde e como obter rapi
damente informações e conselhos sobre problemas religiosos com os quais ele não está fa
miliarizado, quando surgem em sua prática; 5. ele deve ter um claro entendimento de
quais problemas requerem a ajuda de um conselheiro espiritual qualificado” (Spencer,
1957, pp. 522-3).

8.

Compaixão aqui significa “comiseração na empatia com outros. Isto é, solidariedade na
resposta ao sofrimento” (Canda e Furman, 1999, p. 4).
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Resumo

Religião, Espiritualidade e Assistência Social
O artigo tem como objetivo apresentar a literatura internacional sobre as relações entre os te
mas “religião” e “espiritualidade” e a atividade assistencial executada por profissionais do Ser
viço Social. Desde os anos de 1950 são publicados artigos nas principais revistas internacio
nais especializadas da área tratando da relevância do estudo desses temas para os assistentes
sociais. Este artigo mostra, inicialmente, como a literatura conceitua “religião” e “espirituali
dade”, para, em seguida, tratar dos principais pontos considerados, pelos autores, como fun
damentais para o exercício da atividade do Serviço Social. No Brasil, quase não há debates e
reflexões sobre a importância da religião e da espiritualidade para a prática dos assistentes so
ciais, embora a profissão, surgida nos anos de 1930 a partir de iniciativas da Igreja Católica,
traga fortes marcas dessa religião.
Palavras-chave: Religião; Espiritualidade; Serviço Social; Assistência Social.

Résumé

Religion, Spiritualité et Assistance Sociale
L’article présente la littérature internationale à propos des rapports entre les thèmes “religion”
et “spiritualité” et l’assistance sociale assurée par les professionnels du Service Social. Depuis
les années 1950, des articles, qui abordent l’importance de l’étude de ces thèmes pour les as
sistantes sociales, sont publiés dans les principales revues internationales spécialisées. Cet ar
ticle démontre, initialement, de quelle façon la littérature définit la “religion” et la “spiritua
lité”. Il aborde, ensuite, les principales questions considérées par les auteurs comme
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fondamentales à l’exercice de l’activité du Service Social. Au Brésil, le débat et la réflexion à
propos de l’importance de la religion et de la spiritualité pour le travail des assistantes socia
les est pratiquement inexistant. Néanmoins, cette profession, apparue dans les années 1930
sur l’initiative de l’Église Catholique, est fortement marquée par la religion.
Mots-clés: Religion; Spiritualité; Service Social; Assistance Sociale.

Abstract

Religion, Spirituality an d Social Assistance
The objective of this article is to present the international literature on the relations between
the “religion” and “spirituality” themes and the assistive activity performed by social service
professionals. Since the 1950’s articles have been published in specialized international mains
tream magazines on the field dealing with the relevance of such studies for social assistants.
This article shows, initially, how the literature conceives “religion” and ‘ spirituality,” and then
moves on to analyze the main points regarded by the authors as fundamental to exert activi
ties of social service. In Brazil there is little debate and thought on the importance of religion
and spirituality for the practice of social assistants, even though the profession, started in the
1930’s as a Roman Catholic Church initiative, has always had strong branding.
Key words: Religion; Spirituality; Social Service; Social Assistance.
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