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Resumo:
A relação entre saúde mental e práticas religiosas com intenções terapêuticas sempre compuseram o
cenário e imaginário popular brasileiro através da existência de terapêuticas religiosas de cura, bem
como  conversões  religiosas  que  engendram  um  conjunto  de  comportamentos  situados  como
"anormais" que definem índices de doença mental. Nesse contexto, o objetivo, desse trabalho, é
compreender  a  proposta  terapêutica  da  IURD  e  as  conseqüências  desta  em  sujeitos  que  se
submeteram a esse tipo de terapêutica religiosa; parte-se do suposto que o referencial religioso da
IURD, como agência terapêutica produz um certo impacto sobre a experiência da doença e seu
agenciamento em um certo contexto de relações sociais.  A opção metodológica por um lado é
definida por uma pesquisa de campo e composição de uma etnografia que mostra a estrutura ritual
da  IURD,  seu  escopo teológico  e  doutrinário  aplicados;  por  outro  a  reconstituição  de  oito  (8)
histórias de vida,  narrativas existências,  de sujeitos que além de terem se vinculado em algum
momento de suas vidas à IURD usando os recursos terapêuticos religiosos desta; bem como foram
diagnosticados possuindo algum "transtorno mental" ao passarem por experiência de internamento
em instituição psiquiátrica. Os resultados alcançados mostram que os efeitos da terapêutica religiosa
da IURD tanto podem ter efeitos positivos na história de vida dessas pessoas (rompendo com a
carreira de doente mental, em alguns casos já estabelecida), quantos podem ser negativos, no caso
de sujeitos que ao ter contato com a IURD, às vezes sem mesmo lograr a conversão definitiva,
desenvolvem um conjunto de comportamento que são interpretados pelo sujeito, família e outros
significantes  enquanto  sinal  de doença  mental.  As conclusões  indicam assim que a  terapêutica
religiosa da IURD, a cura divina, bem como o referencial teológico-doutrinário, podem contribuir
de modo que o referencial religioso da IURD, como agência terapêutica produza um certo impacto
sobre a experiência da doença e seu agenciamento em um certo contexto de relações sociais. Assim,
terapêuticas religiosas, ao contrário das terapêuticas oficias, não podem ser prescritas em função de
seu  "sucesso"  ou  "fracasso"  por  estar  imbricado  com a  história  de  vida  (itinerário  religioso  e
terapêutico), logo seu contexto cultural e simbólico. Número de Páginas: 213
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