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Resumo 

 

       O fenómeno que nos propusemos investigar chama-se Glossolalia. Trata-se de um 

dos fenómenos mais interessantes e pouco estudados da espiritualidade, no âmbito da 

Psicologia da Religião, e que se refere à capacidade de alguns indivíduos – quando 

integrados num âmbito religioso estruturado, de matriz cristã – serem capazes de, em 

determinadas circunstâncias de dinâmica religiosa, falar em línguas ou dialectos que 

nunca aprenderam, por razões racionalmente incompreensíveis, e que não sabem 

descodificar ou interpretar. A Glossolalia é definida por muitos observadores como sendo 

o fenómeno mais relevante do século XX, no âmbito do Cristianismo. O fenómeno é 

histórico, procede do primeiro século da era cristã e está registado nos textos bíblicos do 

Novo Testamento, assim como em diversos documentos históricos dos últimos dois mil 

anos.  

       O facto de se tratar de um fenómeno que se verifica a nível global, de se tratar de 

uma prática transversal, conjugado com a evidência da sua persistência histórica nos dois 

últimos milénios, assim como o seu contínuo crescimento desde inícios do século XX, 

constituem por si só fonte de interesse do investigador e objecto de eleição da 

investigação, até por se desconhecerem estudos académicos aprofundados desenvolvidos 

na realidade portuguesa, sendo relativamente escassos mesmo noutras geografias, tanto 

quando se conhece. Note-se que no ano de 2013 completaram-se 100 anos sobre a data 

da chegada a Portugal das primeiras comunidades pentecostais e glossolálicas de que há 

notícia. 

       Em particular, pretendemos apurar qual será a sua natureza psicossocial, isto é, qual 

o impacto da prática habitual da Glossolalia no indivíduo e no indivíduo em relação. Para 

tal aplicou-se um protocolo de investigação a uma amostra alvo constituída por 200 

indivíduos pertencentes a dois grupos integrantes de diversas comunidades locais de fé, 

na área da Grande Lisboa. Um desses grupos pratica a Glossolalia, como ordem natural 

litúrgica e tradição eclesial, e o outro não a pratica, pelo facto de o fenómeno não fazer 

parte da sua tradição religiosa e litúrgica. O objectivo era apurar se existem ou não 

alterações psicopatológicas mais pronunciadas nos indivíduos falantes glossolálicos, nos 

seus actos de culto, do que nos não-praticantes. Permitia, também, apurar se os indivíduos 

falantes revelam alterações assinaláveis de auto-estima em comparação com os 

indivíduos não-falantes. Pretendia-se, ainda, verificar se os indivíduos praticantes da 

Glossolalia possuem algumas estratégias de coping específicas, face ao stresse, porquê e 
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em que sentido, e se neste aspecto se diferenciam dos indivíduos não-praticantes. 

Pretendia-se, ainda, perceber se os indivíduos falantes revelavam ou não diferenças ao 

nível dos valores e da espiritualidade, em comparação com outros indivíduos, de sentido 

confessional diferente, não-falantes.  

       O referido protocolo foi constituído por um conjunto de cinco questionários, já 

validados para a população portuguesa, o qual permitiu recolher todos os dados 

necessários à afirmação ou infirmação das hipóteses de estudo. Realizámos ainda um 

conjunto de 10 entrevistas semi-estruturadas a glossolalistas, integrantes de comunidades 

locais de fé protestantes/evangélicas, de forma a podermos compreender, de forma 

aprofundada, a sua vivência. 

       Os resultados demonstram a ausência de diferenças significativas entre os dois 

grupos em matéria de auto-estima ou de estratégias de coping. Relativamente aos valores 

verificaram-se diferenças entre os dois grupos, com os praticantes a apresentar valores 

mais elevados, em todas as dimensões da espiritualidade. Quanto aos aspectos 

psicopatológicos, os não-praticantes apresentaram valores mais elevados nas subescalas 

de obsessões-compulsões, ansiedade e hostilidade. 

       O estudo do fenómeno glossolálico reveste-se de especial complexidade, tanto pela 

sua interdisciplinaridade, como pela conhecida dificuldade em investigar de perto os 

comportamentos religiosos.  

 

 

 

 

Palavras-Chave: Glossolalia, Pentecostalismo, Psicopatologia, Auto-estima, Coping, 

Valores, Espiritualidade.  
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Abstract 

 

       The phenomenon that we proposed to investigate is called Glossolalia. We’re talking 

about one of the most interesting and less studied phenomenon of spirituality, in the field 

of Religion Psychology, and that refers itself as the capability of some individuals—when 

integrated in a structured religious scope, of Christian identity – being able to, in specific 

circumstances of religious dynamics, speak in tongues or dialects that they never learned, 

for rationally incomprehensible reasons, and can’t decode or interpret.  Glossolalia is 

defined by many observers as being the most relevant phenomenon of the XX century, in 

the field of Christianity. The phenomenon is historical, preceding from the first century 

of the Christian era, and is registered on the New Testament, as it is in many historical 

documents from the past two thousand years.  

       The fact that it is a phenomenon that is proved being worldwide, that it is a transversal 

practice binded with the evidence of its historical persistency in the last two millennium, 

as so as its continuous grow since the beginning of the XX century, it constitutes by itself 

a source of interest by the investigator and object of election for the investigation, since 

it is unknown of deep academic studies developed in the Portuguese reality, being 

relatively scarce even in other geographies, the amount of what we really know.  It is 

worth pointing out that the year 2013 completed 100 years of the date of arrival to 

Portugal of the first Pentecostal and glossolalic communities. 

       In particular, we pretend do discover that is its psychosocial nature. This is, what is 

the impact of recurrent practice of glossolalia on the individual or on the individual 

relative to so.  For such, an investigation protocol was applied to a sample of 200 

individuals belonging to two integratings groups of various local faith communities, 

residing in the region of Lisbon.  One of those groups practices Glossolalia, as a natural 

liturgical order and ecclesial tradition and the other group doesn’t practice it, for the fact 

that that phenomenon does not play a role in their religious and liturgical tradition.   The 

objective was to shapen if there are or not more evident psychopathological alterations in 

speakers of glossolalia, in their acts of cult, than non-practitioners.  It would also allow 

to highlight if the speakers would reveal targetable alterations of selfesteem in 

comparison with non-speakers. It would also pretend to verify if speakers of Glossolalia 

possess some specific strategy of coping, facing stress, why and how, and if in this aspect 

it would differentiate from non-practitioners. We also intended to understand if the 
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speakers revealed or not differences, in terms of values and spirituality, in comparison 

with other individuals, referring to different confessional orientation, non-speakers.  

       The referred protocol was made up of five questionnaires assessed for the Portuguese 

population, which allowed to gather all the necessary data regarding the affirmation or 

non-affirmation of the chances of study. We also conducted a set of 10 semi structured 

and glossolalist interviews, integrated in local communities of protestant/evangelic faith, 

so that we can undertand in a more in-depth way their experience.  

       The results demonstrate an absence of  significant differences between the two groups 

in terms of self-esteem or in strategies of coping. Relative to the values, there was 

evidence that there were differences between the two groups, with the practitioners 

presenting higher values in all dimensions of spirituality. In terms of the 

psychopathologic aspects, non-practitioners presented higher values in the subcategories 

of obsessive-compulsions, anxiety and hostility. 

       The study of the glossolalia phenomenon envelops itself of a special kind of 

complexity, not only for its interdisciplinarity, but also for the well known difficulty of 

investigating closely religious behaviours.  

 

 

 

 

Keywords: Glossolalia, Pentecostalism, Psicopathology, Self-esteem, Coping, Values, 

Spirituality.  
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Introdução 

 

 

“Os seres humanos são animais espirituais.” 

(Armstrong, 1993, p. 19) 

 

       A Glossolalia é uma ocorrência sócio-religiosa que tem sido considerada intrigante e 

desafiadora, em particular durante os últimos 100 anos, e considerada por historiadores e 

cientistas sociais como um fenómeno religioso com extremo impacto e relevância no 

âmbito do cristianismo. Trata-se de um dos fenómenos mais interessantes e pouco 

estudados da espiritualidade, no âmbito da Psicologia da Religião, e que tem suscitado 

um interesse crescente em psiquiatras, neurologistas e linguistas. Segundo Nogueira 

(2009), prende-se com a prática de grupos de fiéis, em setting de culto e em determinadas 

circunstâncias de dinâmica religiosa, serem capazes de falar em línguas ou dialectos que 
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nunca aprenderam, e que não sabem descodificar ou interpretar, por razões racionalmente 

incompreensíveis. 

       Trata-se de um fenómeno histórico, com cerca de 2000 anos, inicialmente assinalado 

nos textos neotestamentários como tendo sido registado no primeiro século da era cristã, 

mas igualmente constante em diversos registos documentais dos últimos dois milénios, 

tendo ainda sido antecipado – no entender de alguns estudiosos – pelo profeta bíblico 

Joel, no Antigo Testamento (2:28-29), por volta do ano 400 a.C.  

       Jean-Pierre Denis explica que a prática glossolálica na era cristã – a qual vem 

registada em vários lugares no Novo Testamento – retoma o mito de Babel, o grande mito 

da civilização judaico-cristã, momento primeiro em que o cristianismo abriu espaço para 

a fala como lugar privilegiado da oralidade em relação à Escritura. Ao contrário do que é 

essencial ao judaísmo em que tudo é escrito – na própria língua de Deus, o hebreu –, o 

cristianismo primitivo abriu um espaço à fala não submetida à escrita da Lei sagrada 

(1988, citado por Freire, 2007). 

       Porém, segundo Rege de Oliveira (2011) tal fenómeno desenvolveu-se, enquanto 

prática regular, em especial nos tempos modernos a partir de fins do século XIX, inícios 

do século XX, através de um novo movimento religioso que veio a dar origem ao ramo 

pentecostal do cristianismo, tendo, a partir de meados do século, passado a alargar o seu 

campo de acção a parte das igrejas protestantes históricas (e mesmo ao catolicismo-

romano), recebendo essas comunidades a designação de igrejas ou movimentos 

carismáticos. Nas últimas décadas também alguns grupos denominados neopentecostais, 

que se têm vindo a multiplicar por todo o mundo, evidenciam por vezes tal prática nos 

seus actos de culto. Foi o pentecostalismo que consagrou o discurso glossolálico enquanto 

prática litúrgica nas suas comunidades locais de fé e como marca distintiva de outras 

comunidades eclesiásticas cristãs (Rege de Oliveira, 2011). 

       Wagner (1987) descreve a dimensão do fenómeno ao afirmar que cerca de 75% dos 

protestantes latino-americanos seriam pentecostais, em meados dos anos 70: “três em 

cada quatro protestantes da América Latina são pentecostais” (p. 23).  

       Acresce que existem interessantes experiências de carácter étnico-religioso que se 

constituem como distintivo antropológico, baseadas parcialmente na prática corrente da 

Glossolalia, como é o caso das igrejas pentecostais ciganas, apontadas como exemplo por 

Cabezas (2007), que vislumbra no movimento étnico-religioso das referidas comunidades 

locais de fé um referencial antropológico privilegiado para tentar compreender em que 

medida a religião pode ser instrumento para a redefinição étnica e cultural. Em particular 
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ao compreender as estratégias simbólicas e rituais à volta das manifestações extáticas e 

carismáticas. O autor refere como a vitalidade e o dinamismo do pentecostalismo entre 

os ciganos espanhóis motivou um assinalável trabalho de investigadores como Ana 

Giménez (1999), David Lagunas (1996, 2005), Elisenda Ardèvol (1991, 1994), José Luis 

Anta (1994), Juan Gamella (1996, 1999), Manuela Cantón (1997, 1999, 2004), Paloma 

Gay (1999, 2000), Teresa San Román (1997, 1999). 

       Esta universalidade e particularidade simultâneas do fenómeno glossolálico, assim 

como a sua penetração social, cultural, antropológica e psicológica sugerem uma 

aproximação exploratória, de modo a melhor se conhecer o alcance e a dimensão das suas 

implicações psicossociais.  

       Barthel (1977), fazendo um balanço do fenómeno glossolálico ao longo do século 

XX e ao fim de 70 anos, refere o triplo sentido inicial atribuído à Glossolalia pela 

confissão de fé do Apostolic Faith Movement, considerado o pai do pentecostalismo 

moderno, o qual seria: 

— escatológico: o falar em línguas seria um sinal da aproximação do fim dos tempos; 

— soteriológico: abriria a era da santificação completa;  

— eclesiológico: seria o sinal do baptismo no Espírito Santo – momento primeiro em que 

o fiel se expressa glossolalicamente –, o qual, em conjunto com o baptismo nas águas, 

faria do crente um cristão genuíno. Mas o autor conclui a sua análise defendendo que “le 

parler en langues nous apparaît aujourd'hui dans sa fragilité humaine, dans l'ambiguïté 

qui reste attachée au témoignage que les hommes rendent à l'action mystérieuse et secrète 

de Dieu.” (p. 135). 

       Pozzo (2013), em trabalho galardoado em 2007 com o prémio Araxie Thorossian, 

atribuído pela Académie des Sciences Morales et Politiques de Paris, adianta ainda que a 

prática glossolálica não só pretende responder de algum modo à complexa distância entre 

o pensamento e a linguagem, como ainda a factores culturais e de identificação: “la 

production glossolalique est étroitement liée au statut historico-culturel de communautés 

attachées soit à la refondation de leur Église”, mas também à encarnação do espiritual 

numa cultura do corporal, ou ainda à redução da lacuna insuportável entre o pensamento 

e a linguagem (p. 5). 

       Apesar da complexidade causal do fenómeno e da óbvia interdisciplinaridade das 

suas implicações, a nossa problemática de investigação pretende, no concreto, esclarecer 

dúvidas sobre qual será o impacto psicopatológico e psicossocial (já que concerne 

simultaneamente à psicologia individual e à vida social) nos indivíduos praticantes da 
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Glossolalia, quando a mesma é exercida de forma habitual durante os actos de culto, no 

caso de ambientes religiosos estruturados, de matriz cristã.  

       A nossa problemática procede, igualmente, das dúvidas sobre a possível existência 

ou não de diferenças entre estes indivíduos e outros, de sentido confessional diferente, 

que não evidenciam esta prática. 

       O facto de se tratar de um fenómeno muito relevante, no âmbito da Psicologia da 

Religião, dado que se verifica a nível global, o facto de se tratar de uma prática 

transversal, quer do ponto de vista social, quer de género, quer de faixa etária, quer de 

confissão religiosa ou de etnia, conjugado com o facto da sua persistência histórica nestes 

dois últimos milénios, assim como o seu contínuo crescimento desde inícios do século 

XX, constituem por si só fonte de interesse do investigador e objecto de eleição da 

investigação, até por se desconhecerem estudos académicos aprofundados desenvolvidos 

na realidade portuguesa, sendo ainda escassos mesmo noutras geografias, tanto quando 

se conhece. A pertinência desta investigação baseia-se, portanto, por um lado na 

transversalidade, dimensão e importância do fenómeno, dada a sua escala global e 

persistência no tempo, no facto de não ser conhecida qualquer investigação académica 

neste domínio até agora efectuada em Portugal, e de serem relativamente limitados os 

estudos conhecidos realizados noutras culturas e latitudes.  

       Note-se que a pertinência do estudo deste fenómeno em Portugal assume uma 

dimensão definitivamente relevante, uma vez que no ano de 2013 se celebrou o primeiro 

centenário da chegada ao país das primeiras comunidades pentecostais e glossolálicas de 

que há notícia. 1 

       Acresce que o chefe da Igreja Católica, Papa Francisco, visitou recentemente e pela 

primeira vez na história do papado, uma igreja evangélica pentecostal (Igreja Evangélica 

da Reconciliação), na cidade de Caserta, no sul de Itália, de cujo pastor é amigo. Na 

ocasião o papa pediu perdão aos fiéis pela perseguição católica aos pentecostais durante 

o regime fascista em Itália (1922-1943), quando o pentecostalismo esteve proibido por 

lei, acrescentando que estava entre irmãos e defendendo a “unidade na diversidade” no 

cristianismo.  

 

1  Barata, Martinez & Parreira (1999) atribuem essa chegada a José Plácido da Costa, cidadão português 

emigrado no Brasil, país onde terá aderido à mensagem pentecostal após contacto com os primeiros 

missionários pentecostais aí chegados, os cidadãos suecos Daniel Berg e Gunar Vingren, com os quais 

passou a trabalhar de forma intensa na divulgação da fé pentecostal. Entretanto, José Plácido da Costa 

decidiu deslocar-se para Portugal, tendo iniciado a sua actividade missionária na região de Valezim-Seia 

(p 5). 
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       O valor teórico deste tipo de investigação torna-se igualmente relevante tendo em 

conta a crescente atenção que a área da religião e da espiritualidade está a obter por parte  

dos estudos psicológicos. Ela pretende constituir um contributo que permita abordar 

cientificamente o fenómeno da Glossolalia, de modo a melhor se poder compreender a 

sua natureza e expressão, mas sobretudo a sua forte prevalência e impressionante 

crescimento à escala global, assim como apurar os efeitos psicossociais verificados nos 

falantes.  

       Pretende-se, assim, investigar a natureza e a prática da Glossolalia, quando esta se 

regista num âmbito religioso estruturado de matriz cristã. Em particular, pretende-se 

apurar qual será a sua natureza psicossocial, isto é, qual o impacto psicológico da prática 

habitual da Glossolalia no indivíduo e no indivíduo em relação.  

       Tal investigação levou em linha de conta a óbvia salvaguarda das questões éticas, 

pelo que as respostas aos questionários não são identificadas nem foi possibilitada 

qualquer espécie de interferência no fenómeno em si mesmo por parte da investigação.    

       Contou ainda com um conjunto de entrevistas semi-estruturadas a glossolalistas, 

integrantes de uma comunidade local de fé evangélica, de forma a podermos verificar em 

que medida poderemos aprofundar a vivência do fenómeno, pelos participantes.  

       Na primeira parte da nossa investigação procedemos ao seu enquadramento teórico, 

da seguinte forma. No primeiro capítulo procurámos definir o conceito de Glossolalia, 

abordando a sua origem histórica e desenvolvimento enquanto fenómeno, assim como a 

sua pertinência em termos de investigação, levando em linha de conta a sua actualidade, 

transversalidade e relevância.   

       No segundo capítulo procurámos abordar o fenómeno do ponto de vista psicológico, 

depois de o enquadrarmos devidamente na perspectiva da Psicologia da Religião.  

       No terceiro capítulo ligámos a nossa temática ao campo da Psicologia Social, tendo 

em conta que a prática glossolálica em estudo se reporta não apenas ao indivíduo em si 

mesmo, mas também às interacções da pessoa quando integrada numa comunidade de 

local de fé. 

       No quarto capítulo abordámos o fenómeno do ponto de vista teológico e histórico, 

considerando o seu enquadramento essencialmente religioso e, mais especificamente, 

cristão, tendo em conta os escritos bíblicos que o mencionam, assim como a literatura 

cristã referente aos dois últimos milénios. 

       No quinto capítulo desenvolvemos uma pesquisa de caráter antropológico, 

considerando os possíveis contributos, quer do profetismo hebraico, quer dos oráculos 
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greco-romanos, para o aparecimento revigorado do fenómeno glossolálico durante o 

primeiro século, num mundo helenizado.  

       No sexto capítulo debruçámo-nos necessariamente sobre os aspectos linguísticos e 

psicolinguísticos do discurso glossolálico, tendo em conta a natureza do fenómeno, 

fazendo referência a alguns estudos entretanto efectuados sobre o mesmo, incluindo sobre 

a sua estrutura linguística. 

       No sétimo capítulo estabelecemos um olhar sobre os aspectos neurológicos do 

fenómeno, atendendo a alguns estudos científicos dessa natureza, já efectuados e 

publicados, em especial sobre as alterações neurológicas dos falantes durante a prática 

glossolálica. 

       No oitavo capítulo centrámos a nossa atenção nas possíveis implicações 

psicopatológicas da Glossolalia, considerando uma eventual disfuncionalidade dos 

falantes. 

       No nono capítulo estabelecemos então a nossa problemática e avançámos a hipótese 

geral desta tese. 

       Na segunda parte da nossa investigação dedicámo-nos ao estudo empírico, do 

seguinte modo. No décimo capítulo explicitámos a método de investigação por nós 

adoptado, apresentámos as variáveis, os instrumentos utilizados e sua respectiva 

validação para a população portuguesa, assim como o procedimento utilizado, a 

caracterização dos participantes e as hipóteses operacionais consideradas. 

       Na terceira parte da nossa investigação procedemos então à análise dos resultados. 

No décimo primeiro capítulo apresentámos os resultados obtidos, considerando a 

estatística descritiva e a confiabilidade das medidas, a correlação entre variáveis, a 

comparação entre grupos. Reflectimos ainda, à luz dos dados disponíveis, sobre eventuais 

diferenças entre os dois grupos em termos psicopatológicos, e considerámos a possível 

existência de impactos significativos da prática glossolálica ao nível da auto-estima dos 

falantes e sobre os possíveis impactos da Glossolalia ao nível das estratégias de coping 

face ao stresse, nos mesmos falantes. Procurámos também verificar, face à nossa 

investigação, se a prática glossolálica teria ou não impactos significativos ao nível dos 

valores, entre falantes e não-falantes, e tentámos compreender se seria possível identificar 

diferenças significativas entre os falantes e os não-falantes, em matéria de espiritualidade. 

Passámos então à análise de conteúdo das entrevistas realizadas. 

       No décimo segundo capítulo entrámos na discussão dos resultados, face ao estado 

da arte e em posse de todos os dados recolhidos e respectiva análise, procurando assim 



21 
 

contribuir para o melhor conhecimento deste fenómeno, tão pouco estudado até agora, 

especialmente no âmbito da realidade portuguesa, onde não se conhecem quaisquer 

estudos do género. Finalmente elaborámos as conclusões da nossa investigação.  

       Esperamos que este trabalho possa constituir um passo a prosseguir e profundar no 

futuro, em termos de investigação na vasta área da Psicologia da Religião e da 

Espiritualidade, à semelhança do que vem acontecendo noutros países da Europa e das 

Américas. Note-se que a Society for the Psychology of Religion and Spirituality constitui 

a Division 36 da American Psychological Association (APA), tendo como objectivos: 

“promotes the application of psychological research methods and interpretive 

frameworks to diverse forms of religion and spirituality”. Incentiva a aplicação dos 

resultados do seu trabalho e promove o diálogo construtivo e intercâmbio entre o estudo 

e a prática psicológica, por um lado, e entre perspectivas religiosas e instituições, por 

outro. Esta divisão publica uma newsletter periodicamente (“Psychology of Religion”), 

com artigos originais, resenhas de livros, anúncios e notícias de interesse para os 

membros. 

       Nesta investigação procurou-se respeitar o ritmo e a direcção das descobertas, a cada 

momento, numa atitude científica descrita por Hipólito (2011), como de “abertura total 

ao ‘espanto.” (p. 65).     

       O investigador optou neste trabalho por utilizar a ortografia usada em Portugal, 

anteriormente ao AO90. 
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PARTE I: ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
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Cap. 1: O Fenómeno da Glossolalia 

 

1.1. Definição de Glossolalia e sua investigação.  

 

       Glossolalia, do grego γλώσσα,2 glóssa (língua), λαλώ,3 lalo (falar), é um fenómeno 

essencialmente de carácter religioso, através do qual o indivíduo crê expressar-se em 

língua por ele desconhecida e com a qual não teve contacto previamente, por via 

sobrenatural 4. 

       Verificou-se que a prática glossolálica também está presente em religiões não-cristãs 

(May, 1956), mas verifica-se especialmente entre variados grupos do universo do 

cristianismo, em particular nos grupos pentecostais5 e neopentecostais,6 assim como 

também na denominada Renovação Carismática Católica a qual, como a designação 

aponta, constitui um grupo carismático existente no seio da igreja católica desde 1967 

(Neves, 2012, p. 376-377). Solignac (1977) refere que este movimento não pretende 

assumir uma função crítica, no seio do catolicismo, ao contrário das comunidades de base, 

mas os seus fiéis vivem uma experiência de Pentecostes renovada e aparecem, cada vez 

mais como uma igreja sem fronteiras. De facto este autor caracteriza o momento do 

nascimento do pentecostismo católico, em 1967, quando “se assiste a uma verdadeira 

‘efusão do espírito’ que se manifesta na oração, em línguas desconhecidas para aqueles 

que as falam, nos dons da profecia, nas curas, etc. ” (p. 162-163).  

       Neves (2012) relata que este movimento teve origem num retiro espiritual realizado 

em Fevereiro de 1967 na Universidade de Duquesne (Pittsburgh, Pensylvania, EUA) e 

enfatiza os carismas do Espírito Santo. “Este movimento está hoje espalhado por mais de  

 

 

2 A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament, (1988) Prep. Barclay M. Newman, Jr., ed. 

United Bible Societies, Stuttgart, p. 37. 

3 A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament, (1988) Prep. Barclay M. Newman, Jr., ed. 

United Bible Societies, Stuttgart, p. 106. 

4 Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia (1991), p. 916-917. 

5 Pentecostalismo (ou Pentecostismo) é o “movimento religioso protestante que, desenvolvido fora do 

protestantismo tradicional, teve início a partir dos E.U.A., em princípios do séc. XX” (Dicionário Houaiss 

da Língua Portuguesa, Ed. Círculo de Leitores, Lisboa, 2003). 

6 Neopentecostal, designação aplicada aos novos grupos religiosos que se reclamam dos carismas do 

Espírito Santo: “A terceira onda histórica do pentecostalismo brasileiro começou no final dos anos 70 e 

ganhou força na década de 80, com o surgimento das igrejas denominadas ‘neopentecostais.” 

http://www.mackenzie.br/6982.html (consultado em 25/07/14). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pentecostalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neopentecostalismo
http://www.mackenzie.br/6982.html
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150 países,” (p. 377), sendo considerado como um fruto do Concílio Vaticano II (1962-

1965), promovido pelo Papa João XXIII.7  

       Santo (2000) afirma mesmo que há um pentecostalismo judaico, que se denomina 

Movimento dos Judeus de Jesus ou Judeus Messiânicos (que não são cristãos pois não 

são baptizados pela água), acrescentando que “nos Estados Unidos, em 1990, havia 

1.200.000 Judeus de Jesus segundo o órgão de recenseamento da população judaica 

americana.” (p. 264). 8  

       Portanto, o significado religioso da capacidade de falar em línguas desconhecidas 

(estranhas à pessoa) enquanto ora (ou reza) pode variar de comunidade para comunidade 

religiosa. 

       Glossolalia será então uma competência de carácter sobrenatural que permite ao 

crente falar uma língua que lhe é desconhecida, que nunca terá sido aprendida nem 

praticada ou desenvolvida por ele, e cuja origem radica no fenómeno sucedido no dia de 

Pentecostes, no momento em que os apóstolos receberam esse carisma ou “dom de falar 

várias línguas”. Na teologia cristã – desenvolvida especialmente por S. Paulo – , o termo  

dom é considerado como uma capacidade ou competência sobrenatural, que Deus oferece 

benevolamente ao que crê, de acordo com a sua soberana vontade e com o propósito de 

servir a comunidade (I Coríntios 12: 4, 11, 12-27, 28-31). Dom (do latim, donu), que 

significa dádiva (ou charisma) e talento representam portanto conceitos teológicos 

diferentes. O primeiro é de origem sobrenatural, sendo o segundo uma aptidão natural, 

inscrita na sua própria condição humana (Romero, 1995).  

       O termo Glossolalia aplica-se igualmente ao campo linguístico, em particular no caso 

do discurso desconexo das crianças em fase primária de aprendizagem da língua, e que, 

por isso, não sabem ainda pronunciar correctamente os vocábulos, daí resultando a 

sensação de falarem numa ou mais línguas estranhas (Courtine, 1988).  

       Por outro lado, o termo também tem aplicação no âmbito da Literatura, sempre que 

um texto apresenta várias vozes, cada uma com seu significado específico e diverso, com 

intuitos meramente lúdicos de construção literária (Mannoni, 1992). 

 
 

7 “Ângelo Roncalli (1881-1963) provocará uma guinada histórica no catolicismo, com o seu testemunho 

de bondade, com seu espírito de diálogo e com a imprevisível convocação do Concílio Vaticano II.” (De 

Fiores, Stefano. A nova espiritualidade. São Paulo: Editora Cidade Nova/Paulus, 1999, p. 31).      

8 National Jewish Population Survey (1990), p. 6, 36 e quadro 26, cit. por René Laurentin, L’Esprit  Saint 

cet inconu (1997), p. 284. 
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      De acordo com Ricci (2007), a Glossolalia, encarna um interessante fenómeno 

catalisador de uma complexidade de relações simbólicas, e portanto também culturais, 

que se processam no interior do pentecostalismo como uma forma de oração extática, e 

que é reconhecida pelas igrejas de fé pentecostal, a que chamam dom de línguas, ou falar 

em línguas estranhas. 

       Segundo Ricci (2007) esse dom de línguas é uma prática normalmente verificada nos 

momentos de oração, em que o fiel, em êxtase, se expressa através de uma linguagem 

aparentemente ininteligível, que pode ser acompanhada por expressões corporais 

marcantes, que reproduzem sentimentos de alegria e transbordamento, eventualmente 

acompanhados de choro, riso, saltos e gestos. Trata-se de uma questão central na teologia 

e praxis pentecostal, e de um carisma institucional e ritualístico, que se apresenta durante 

o culto e se desenvolve na instituição, ao contrário dos fenómenos que ocorrem em 

processos relativamente autónomos, como é o caso das benzedeiras e curandeiros noutros 

enquadramentos religiosos e de espiritualidade de outro tipo. Aquilo que surge falado, 

mas desprovido de sentido semântico e sintacticamente ininteligível, constitui 

performance identificada pelos cristãos carismáticos como actividade glossolálica, 

originada historicamente no evento registado no texto bíblico de Actos dos Apóstolos 

(capítulo 2), quando línguas de fogo baixaram sobre os discípulos de Jesus Cristo, 

enchendo-os com o Espírito Santo, permitindo-lhes falar noutra língua, estranha para os 

próprios, e serem percebidos por estrangeiros de diferentes nações, então de visita a 

Jerusalém para as festividades religiosas judaicas do Pentecostes, no primeiro século. 

       Segundo Spanos (1996), os glossolálicos “comportam-se de modo diferente, 

consoante as expectativas sociais das suas comunidades.” (p. 147). Em casos extremos, 

alguns sofrem convulsões ou perdem a consciência, outros parecem entrar em transe ou 

afirmam não se recordar de terem falado em línguas estranhas. Mas na maioria dos casos 

são menos dramáticos. Essas línguas são traduzidas apenas por quem tem fé e o dom ou 

carisma da interpretação,9 pelo que, em muitos casos, a interpretação suporta as bases 

centrais da comunidade religiosa.  

 

 

 

9 Quando Paulo diz que deve haver intérprete, a palavra para “intérprete” aqui (1 Cor. 12,10; 14,26-27) é 

“diermeneutes” (διερμηνευτής), que, no Grego, se refere à interpretação de um idioma. 
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       Sobre a importância da expressão corporal no fenómeno, refira-se que, motivado pelo 

caso mediático do padre Marcelo Rossi e pela sua exposição nos meios de comunicação 

social, Maués (2002) estudou a utilização do corpo como instrumento de culto e louvor, 

em técnicas de cura ou de outros tipos, por católicos carismáticos, produzindo uma 

reflexão e um estudo comparativo com outras formas de culto, as de características 

xamânicas, como a pajelança rural amazónica (não indígena) e as religiões afro-

brasileiras, nas regiões de Belém e do Salgado, na Amazónia Oriental brasileira, tendo 

estabelecido alguns paralelos entre estas diversas realidades.  

       Navarro (2000) diz, sobre a realidade mexicana observada tanto na Cidade do México 

como nas comunidades rurais totonacas, em que as crenças e realidades religiosas são 

similares: “En México, el espiritualismo popular, el movimiento carismático cristiano y 

los curandeiros indígenas compiten directamente con el pentecostalismo.” (p. 85).  

       Holm e Bowker (1997) denominam a vocalização extática sob a forma de sons 

incoerentes e palavras estranhas como sendo “uma espécie de fala inspirada” (p. 74). O 

fenómeno suscitou o interesse dos estudantes das religiões, pelo menos desde 1910 

(Lombard), a que se seguiu Mosiman (1911) e Cutten (1927), os quais analisaram a 

Glossolalia cristã nas perspectivas histórica e psicológica, sem esquecer a afloração da 

prática glossolálica noutras religiões (May, 1956).       

       Segundo Nogueira (2009), a ideia de que o fenómeno glossolálico permite encontrar 

paralelos na história das religiões, inclusivamente no mundo moderno, leva-nos a tentar 

encontrar luz sobre o mesmo no exame desses paralelos, sendo que “é impossível também 

divorciar o fenômeno da glossolalia dos conceitos antropológicos do transe, do estado de 

consciência alterado e do contexto sociológico do êxtase.” (p. 1). Uma das formas de 

expressão verificadas no discurso glossolálico é o debitar palavras ou sons sem ligação 

ou sentido perceptível. Fenómenos idênticos poderão ser observados em diferentes 

períodos e lugares da história das religiões. O próprio movimento pentecostal e 

carismático tem-se debruçado a estudar a Glossolalia, mais recentemente. De acordo com 

Nogueira (2009), pesquisas sobre a Glossolalia têm concluído não haver “evidência de 

que o ‘falar em línguas’ esteja relacionado com intelecto inferior, educação, posição 

social ou psicologia patológica.” (p. 2). Esta conclusão também foi revelada por Goodman 

na sua pesquisa antropológica sobre a Glossolalia em comunidades pentecostais, apesar 

desta mesma investigadora estar convencida que a prática glossolálica por vezes se situa 

num estado dissociativo, ao contrário da posição do movimento pentecostal. Para 

Goodman, quando se verifica a saída do mundo da consciência há um padrão de 
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comportamento que se observa em diferentes regiões, manifestando-se em maior ou 

menor grau de acordo com as condições pessoais e variando de uma sociedade para outra. 

(1972, citada por Nogueira, 2009). Mas foi na segunda metade do século XX que os meios 

académicos começaram a prestar maior atenção ao fenómeno. Foram então desenvolvidos 

e publicados diversos trabalhos de investigação, em especial pela antropóloga Felicitas 

Goodman (1969, 1972, 1982, 1996) e pelo linguista William Samarin. Goodman (1969), 

que procurou estudar a ocorrência do fenómeno glossolálico em situações e populações 

distintas, além de outras abordagens de investigação, sob a vertente antropológica, e 

Samarin (1972) que se dedicou mais ao estudo linguístico das verbalizações, concluindo 

que a Glossolalia não constituía uma língua em si mesma, de acordo com os parâmetros 

conhecidos da ciência linguística.  

       Mais recentemente investigadores da Universidade da Pensilvânia descobriram que 

quando um indivíduo produz discurso glossolálico, a área do cérebro que controla a 

linguagem não está activa, pelo que não possui controlo sobre o sujeito (Newberg e 

outros, 2006).  

       O fenómeno glossolálico continua assim a ser alvo de investigação e a despertar o 

interesse das ciências sociais e humanas. Todavia desconhecem-se quaisquer trabalhos 

deste âmbito específico produzidos até agora no nosso país.  

       Apesar de tudo há que distinguir dois conceitos diferentes e que podem ser facilmente 

confundidos entre si – Glossolalia e Xenoglossia. 

 

   

1.2.Diferenças entre Glossolalia e Xenoglossia. 

 

       Xenoglossia, do Grego, xenom (estranho, estrangeiro), e glossa (língua), é um 

fenómeno metapsíquico através do qual uma pessoa é capaz de falar idiomas que nunca 

aprendeu, como, por exemplo, exprimir-se fluentemente na língua alemã sem nunca a ter 

aprendido, nem ser alemão ou conviver com os falantes dessa língua.  

       Atribuiu-se esta capacidade, durante o primeiro século da nossa era, à urgência e 

premência da proclamação da mensagem cristã por todo o vasto Império Romano, a partir 

de um pequeno grupo de testemunhas indoutas, incultas, desconhecedoras das línguas e 

dialectos estrangeiros falados no mundo romano. Ou seja, o núcleo dos primeiros 

seguidores de Jesus de Nazaré, constituído essencialmente por pescadores e mulheres sem 

instrução. Pensava-se que esta competência seria sobrenatural e permitiria criar as 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Felicitas_Goldman&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Felicitas_Goldman&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Samarin&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_da_Pensilv%C3%A2nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metaps%C3%ADquica
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condições necessárias para acelerar o cumprimento da missão evangelizadora aos crentes 

comuns, tendendo a desaparecer posteriormente, de forma gradual, devido ao facto de se 

tornar obsoleta e ter deixado de ser necessária, passada essa primeira época de esforço 

evangelístico que representou o primeiro século da era cristã, durante o qual a mensagem 

do Evangelho terá alcançado quase todo o mundo romano. 

       Segundo Bozzano (1934) o termo terá sido criado pelo fisiologista Charles Robert 

Richet, no âmbito do espiritismo, para denominar a faculdade pela qual o médium se 

expressa, oral ou graficamente (psicografia), por meio de idioma que não conhece na 

actual encarnação e se distinguir da Glossolalia. 

       São Tomás de Aquino 10, na Summa Teológica, ao afirmar que os primeiros 

discípulos de Cristo foram escolhidos para percorrerem o mundo pregando a sua fé a 

todos, como se lê no Evangelho de Mateus (28:19): “Ide e ensinai a todos os povos”, 

ensaia a justificação de que não seria conveniente que aqueles que eram enviados para 

instruir os outros precisassem de ser, por sua vez, instruídos por eles, sobre a maneira de 

lhes falar ou de compreender a sua linguagem.  Além disso, os discípulos enviados eram 

pobres e sem influência ou poder, pelo que muito dificilmente teriam encontrado, desde 

o começo, intérpretes fiéis que traduzissem as suas palavras ou que lhes explicassem as 

palavras dos outros, principalmente por terem sido enviados a povos infiéis, que 

certamente teriam dificuldade em apreender conceitos novos. Por esta razão, era 

necessário que Deus viesse em seu socorro com o dom das línguas, a fim de que, assim 

como na Antiguidade se havia introduzido a diversidade de línguas, quando os homens 

começaram a dar-se à idolatria, como se lê no livro de Génesis,11 assim também se 

revertesse essa diversidade, quando tivessem que se converter ao culto monoteísta, do 

Deus Único e Verdadeiro, quebrando assim aquela espécie de maldição excludente, 

substituindo-a por uma forma de comunicar inclusiva.  

       O papa Gregório considerava também que o Espírito Santo tinha aparecido sobre os 

discípulos na forma de línguas de fogo, e que nesse preciso momento lhes terá conferido  

 

 

10  São Tomás de Aquino, Doutor Comum da Igreja, ensina sobre isso também no seu comentário ao 

capítulo 14 da 1ª Carta de São Paulo aos Coríntios. A sua posição foi apoiada por vários pontífices, de João 

XXII até João Paulo II, os quais confirmaram a doutrina de São Tomás como doutrina da Igreja. “Cum 

Thomae doctrinam Ecclesia suam propriam edixit esse”, “l’Eglise proclama que la doctrine de saint Thomas 

était sa propre doctrine” [A Igreja declara que a doutrina de Tomás de Aquino é a sua] (Bento XV, Encíclica 

Fausto Appetente Die), 29 de Junho de 1921. 

11 Mito da Torre de Babel (Livro de Génesis, cap. 11). 
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o conhecimento de todas as línguas de que eles necessitavam, tendo em vista a sua imensa 

missão evangelizadora.  

       E Santo Agostinho, bispo de Hipona e Doutor da Igreja, na sua homilia sobre o 

Evangelho de S. João (1:6-10), ensina que o dom de línguas apenas se tornou necessário 

e imprescindível no início da pregação do Evangelho, quando era imperioso espalhar a 

boa nova em todo o mundo conhecido. Depois disso, e uma vez que a Igreja já estava 

implantada um pouco por toda a parte, no mundo habitado (oikoumene) esse dom terá 

cessado, por já não fazer sentido prático e pelo facto de a finalidade para a qual tinha sido 

concedido estar já satisfeita.12 

       Segundo Graham (1992), um estudo cuidadoso da passagem de Actos dos Apóstolos 

(capítulo 2), indica que as línguas faladas pelos discípulos no Cenáculo eram idiomas 

conhecidos e compreendidos pelos estrangeiros que estavam em Jerusalém. O pequeno 

grupo de cristãos recebera a capacidade sobrenatural de falar em outras línguas 

conhecidas e faladas no mundo de então. E pelo relato do evangelista Lucas, no referido 

texto, entende-se claramente que os forasteiros observadores ficaram muito perplexos ao 

notar que aqueles galileus, identificados como seguidores de Jesus de Nazaré, não 

estavam a falar o idioma da Galileia, mas noutras línguas que eram, afinal, os seus 

próprios idiomas, e que o faziam de forma fluente e correcta. É consenso geral que os 

discípulos, naquela ocasião específica, falaram as línguas das nações representadas em 

Jerusalém.  

       De acordo com Gromacki (1980), há duas palavras distintas no grego antigo para 

“novo” -  néos e kainos. Néos é novo no sentido de tempo recente, enquanto kainos é 

novo na forma ou qualidade. O evangelista S. Lucas usou kainos porque se referia ao 

novo ainda não usado. Parece razoável pensar que, se falar em línguas fosse relativo a 

línguas desconhecidas, nunca antes faladas, então teria utilizado o termo neos (novo, em  

referência a tempo). Mas uma vez que ele se decidiu a empregar kainos, presume-se que 

se quisesse referir a línguas estrangeiras, que eram novas para aqueles que as falassem 

sem antes as terem aprendido, mas que já existiam antes.  O denominado dom de línguas  

 

 

 

12 Santo Agostinho - Homilias em 1 João 6-10; NPNF2, vol. 7, pp. 497–498. 
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– assim chamado na terminologia bíblica e teológica – largamente verificado na prática 

corrente das comunidades cristãs do primeiro século, segundo este ponto de vista não 

seria portanto Glossolalia mas uma xenoglossia.  

       Apesar de tudo os defensores da teoria da cessação foram sempre contraditados, ao 

longo da História, pelos glossolálicos, que pensam não ter havido qualquer suspensão da 

capacidade sobrenatural de falar em línguas estranhas pelo poder do Espírito Santo, visto 

tratar-se de um carisma dado à Igreja com carácter de permanência e continuidade, não 

apenas com um alvo utilitarista, enquanto facilitador da comunicação humana, mas com 

objectivos devocionais como “falar com Deus” e “falar mistérios”, ou então de edificação 

espiritual, pessoal ou comunitária, com a condição de que, neste último caso, tudo seja 

feito “para edificação” da comunidade local de fé, de forma “decente e com ordem” (cf. 

I Coríntios 14: 2, 4, 26, 40). Embora os glossolálicos reconheçam que durante os dois mil 

anos de história do cristianismo se tenha perdido a perspectiva do carisma e a sua prática 

tenha quase desaparecido, defendem que essa verdade precisava ser restaurada na Igreja. 

 

1.3. Origem histórica do fenómeno glossolálico. 

 

       A origem do fenómeno, no contexto da religião cristã, procede do primeiro século 

depois de Cristo, segundo os registos históricos exarados nos livros do Novo Testamento. 

O texto bíblico do Livro de Actos dos Apóstolos13 refere pormenorizadamente o 

sucedido. Durante as festividades judaicas do Pentecostes14, um grupo significativo de 

seguidores de Jesus de Nazaré, que entretanto já teria ascendido ao céu, dias antes, no 

Monte da Ascensão, estava reunido num cenáculo15 na cidade de Jerusalém, com 

objectivos devocionais, em cumprimento das orientações previamente deixadas pelo seu 

Mestre.16  

       Foi então que sucedeu um fenómeno inusitado e em parte irrepetível. De modo 

repentino e inexplicável surgiu um ruído vindo do céu, semelhante ao som de um vento 

“veemente e impetuoso” o qual saturou o recinto do culto. Entretanto, todos os presentes  

 

13 Capítulo dois. 

14 Também denominadas Festa da Colheita, Festa das Semanas ou Festa das Primícias, uma das grandes 

festas judaicas (Shavuot), conforme descrito em Levítico 23:15-21 (Vaux, R. de, Instituições de Israel no 

Antigo Testamento, p. 529, São Paulo: Ed. Teológica, 2003, p 529).  

15 Lugar amplo, “compartimento em que era servida a ceia” (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 

Lisboa: Círculo de Leitores, 2002. 

16 Actos dos Apóstolos, cap. 1:4-8. 
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puderam observar claramente uma espécie de línguas de fogo que pousaram sobre a 

cabeça de cada um deles, tanto homens como mulheres, tendo como consequência 

imediata que todos começaram a expressar-se verbalmente em línguas diversas por eles 

desconhecidas. A vozearia terá chamado as atenções dos vizinhos, transeuntes e 

forasteiros de todo o mundo conhecido, que tinham vindo à cidade para a celebração das 

festividades judaicas do Pentecostes, os quais foram atraídos ao espaço da reunião, 

ficando confusos e expectantes porque cada um deles ouvia algum dos discípulos de Jesus 

de Nazaré falar na sua própria língua ou dialecto.  

       As principais festas do calendário religioso judaico, realizadas várias vezes por ano 

no Templo de Jerusalém, juntavam milhares de gentios simpatizantes, provenientes de 

diversas partes do mundo, atraídos tanto pela beleza litúrgica e sentido do sagrado do 

Templo, que era o centro de adoração do judaísmo, como pelo Deus monoteísta cultuado 

pelos Judeus. 

       O facto causou imensa admiração ao verificarem que estavam perante pessoas sem 

instrução, que nunca tinham saído da sua terra e ainda assim estavam a falar agora 

fluentemente as línguas e dialectos de cerca de catorze diferentes regiões do mundo. Ou 

seja, ouviam-nos falar as línguas e dialectos dos “partos e medas, elamitas e os que 

habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília, Egipto 

e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, 

cretenses e árabes”.17 Isto é, provavelmente dezenas de línguas e dialectos diferentes. A 

audiência ficou dividida em dois grupos. Enquanto parte do público tentava entender a 

todo o custo o que se estaria a passar, animado por interesse e curiosidade,18 outra parte, 

optou por zombar, sugerindo que os discípulos estariam embriagados19, apesar de ser 

ainda “a terceira hora do dia”, isto é, cerca das nove horas da manhã.20 

       A Glossolalia acabou por se tornar prática corrente na vida devocional e cultual dos 

cristãos, ao longo de todo o primeiro século, de acordo com o testemunho dos escritos 

neotestamentários, sendo associada à presença actuante do Espírito Santo. Entre outros, 

o livro histórico do Novo Testamento menciona esta prática em diversas partes, dando a 

ideia de que se terá tornado usual.21  

 

17 Actos dos Apóstolos, 2:8-11. 
18 Actos dos Apóstolos, 2:12. 

19 Actos dos Apóstolos, 2:13. 

20 Actos dos Apóstolos, 2:15. 

21 Actos dos Apóstolos. 
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       O Apóstolo Pedro, que se revela ostensivamente renitente em admitir que os carismas 

seriam outorgados por Deus também aos povos gentios, e não apenas aos Judeus enquanto 

povo da Aliança, descendência de Abraão, vive uma experiência marcante quando recebe 

uma visão divina acerca do assunto, momento em que Deus lhe comunica abertamente 

que não faz discriminação de pessoas (Actos, 10:34). Depois disto Pedro comprova em 

Cesareia que os gentios também podem exercer Glossolalia e dispõe-se a baptizá-los na 

água (47-48), de acordo com o mandamento de Jesus. Por causa disso teve que dar 

explicações mais tarde aos apóstolos e aos irmãos que estavam na Judeia, visto que o 

preconceito contra os gentios não era exclusivamente seu (cap. 11). Todavia, as línguas 

de fogo, que foram visíveis aos discípulos no cenáculo, no dia de Pentecostes, já não 

voltaram a ser observadas, pelo que são encaradas como sinal irrepetível de um novo 

tempo ou de uma mudança de paradigma na relação entre Deus e os crentes, uma espécie 

de sinal, baptismo ou rito de passagem para uma nova fase que então se iniciava e que 

não tinha paralelo no âmbito judaico. 

 

1.4. Origem do pentecostalismo moderno. 

 

       Os historiadores pentecostais consideram os acontecimentos da Rua Azuza (1906) 

como o momento do nascimento do pentecostalismo moderno, porém há testemunhos de 

prática glossolálica pelo menos em dois serviços religiosos anteriores, uma em Topeka, 

Kansas, em 1901, e a outra em Cherokee County, Carolina do Norte, em 1896.22 De facto 

não é fácil determinar qual a confissão pentecostal mais antiga, mas a Igreja Santa Unida 

e a Church of God (ambas de Cleveland) apontam para raízes pré-pentecostais antes de 

1886. Por seu lado, a Holiness (Igreja da Santidade Pentecostal), tem raízes pentecostais 

antes de 1879, e foi a primeira a adotar uma confissão de fé de tipo pentecostal, em 1908. 

Os primeiros pentecostais estavam convencidos de que o dom de línguas não teria sido 

inicialmente a capacidade sobrenatural de falar línguas estranhas (Glossolalia), mas sim 

outras línguas já existentes (xenoglossia). À semelhança dos primeiros discípulos, 

indoutos, defenderam que o intuito do carisma residia no facto de poderem levar o 

Evangelho a outros povos, cujas línguas não conheciam, tal como tinha acontecido no 

primeiro século da era cristã.  

 

22 Revista Cristianismo Hoje (5/11/10), Ed. Sepal: Niterói. 
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       Segundo McGee (2006), a manchete do jornal Apostolic Faith (Setembro, 1906) 

publicado pela obscura comunidade da Rua Azuza, em Los Angeles, dizia: “Pentecostes 

Has Come!” A ideia era a de que o cristianismo do Novo Testamento estava finalmente 

a ser restaurado à plenitude carismática. O denominado dom de línguas seria dado com a 

Grande Comissão (“Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura”). 

Aqueles que passaram pela experiência alegaram ter falado em zulu, grego, italiano, 

chinês, japonês, dialetos indianos, chippewa, e outros.  

       Apesar da condenação geral das igrejas protestantes de Los Angeles, que se 

incomodaram com a situação tendo considerado o fenómeno como uma “estranha Babel 

de línguas”, os fiéis de Azuza declaravam que Deus concedera tais línguas aos ignorantes 

para que pudessem rapidamente evangelizar o mundo antes da vinda de Jesus Cristo. É 

nesse sentido que este fenómeno se vai espalhar por toda a Europa, até mesmo a Leste. 

Allan (1989) diz que Ivan Voronaev, um emigrante russo nos Estados Unidos: “took 

Pentecostalism to Russia, Poland and Bulgaria before dying in prision at the hands of the 

Soviet police.” (p. 108). 

       Segundo Matos (2006), muitos dos primeiros pentecostais eram pacifistas. Quando 

rebentou a Primeira Grande Guerra alguns pentecostais sugeriram um “grande conselho 

de paz”, onde eles gostariam de expor a sua oposição contra o conflito bélico. Todas as 

grandes denominações pentecostais, em algum momento, adotaram uma resolução 

pacifista. A posição pacifista radicava em duas razões principais: obediência a preceitos 

bíblicos como “Amai os vossos inimigos” e “Não matarás”, e a crença pré-milenista no 

fim do mundo. Se o final dos tempos estava próximo, os cristãos deviam concentrar todas 

as suas energias na evangelização do mundo, e não em guerras. Devido a esta posição 

alguns líderes pentecostais acabaram por ser presos. 

       Ao longo da história os pentecostais mais antigos caracterizaram-se por uma rigidez 

fundamentalista relativamente ao comportamento social. Além de tentarem acabar com a 

dependência da bebida e do tabaco, proibiram os membros das suas igrejas de ir ao cinema 

e ao teatro e até mesmo de ver televisão. A ideia seria afastar os fiéis das tentações do 

mundo e dos vícios, dependências ou hábitos nefastos à saúde, ou de introduzirem no 

convívio familiar factores de deslaçamento social. Predominava o princípio da modéstia 

e não da ostentação, vaidade ou sedução. Mas todas estas restrições eram suportadas por 

uma teologia extremamente fraca do ponto de vista bíblico e, em muitos casos, revertiam 

num controlo da vida pessoal dos fiéis.   
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       Neves (1999) afirma que desde a crise económica de 1920-1930 os fundamentalistas 

aceitaram muitas forma de culto dos pentecostais e estes os ideais e os princípios 

daqueles.   

       De acordo com Lane (2000) “o pentecostalismo tem-se revelado bem-sucedido ao 

apelar às classes mais pobres da sociedade, muito como o metodismo no século dezoito”. 

(p. 160). De facto, o pentecostalismo foi, durante muitos anos, um movimento que cresceu 

entre os pobres e marginalizados da sociedade, as classes trabalhadoras e pessoas de baixa 

condição. Os primeiros pentecostais ensinaram uma “teologia dos pobres”, tendo 

considerado o seu notável crescimento como um favor especial de Deus sobre os mais 

desfavorecidos da sociedade (Rolim, 1985).  

       A harmonia racial marcou igualmente os inícios do pentecostalismo. A comunidade 

da Rua Azuza era pastoreada por um negro (William Seymour) e a congregação era mista, 

tal como a liderança da igreja, o que representava um factor de notória inovação sócio-

cultural.  

       No pentecostalismo também não havia discriminação de género, daí o facto de 

existirem muitas mulheres pastoras e pregadoras nos primeiros anos deste movimento. 

Este factor tipifica a inovação que representou a fé pentecostal na época, numa altura em 

que as mulheres ainda não se moviam à vontade na esfera pública e lutavam pelo direito 

ao voto. A mais conhecida terá sido a evangelista Aimee Semple McPherson, que fundou 

uma grande igreja pentecostal em Los Angeles.23  

        Uma das designações que o movimento pentecostal moderno recebeu no início foi 

“movimento da chuva tardia”, baseado na ideia restauracionista. Ou seja, na pretensão de 

regressar aos primeiros tempos da igreja primitiva, idealizados como uma época de maior 

fervor e plenitude cristã. Matos (2006) considera que estaria associada a esta ideia a nova 

linguagem que enfatizava o poder do Espírito, tal como tinha sido manifesto entre os 

apóstolos, sendo que essa linguagem passou a ser uma distinção importante quando o 

pentecostalismo se autonomizou da tradição Holiness, que dava maior destaque à 

santidade ou santificação, enquanto o novel movimento pentecostal passou a privilegiar 

o conceito de poder espiritual. 

       Dayton (1991) explica a lógica interna do movimento: “O  Pentecostes  original  do  

 

23 Pregadora canadiana-americana (1890-1944), fundadora da  Foursquare Church, também presente em 

Portugal, com a designação de Igreja Quadrangular.  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Church_of_the_Foursquare_Gospel
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Novo Testamento foram as ‘primeiras chuvas’, o derramamento do Espírito que 

acompanhou a ‘plantação’ da igreja. O pentecostalismo moderno são as ‘últimas chuvas’, 

o derramamento especial do Espírito que restaura os dons nos últimos dias como parte da 

preparação para a colheita, o retorno de Cristo em glória (trad. nossa).” (p. 27). Segundo 

Matos (2006), o simbolismo das primeiras e últimas chuvas é tirado de textos como Actos 

2.17-18; Joel 2.23, 28-29; Tiago 5.7-8. Dayton (1991) justifica alguma aparente 

descontinuidade histórica do fenómeno glossolálico de seguinte forma: “A longa 

estiagem desde o período pós-apostólico até o tempo presente é vista como parte do plano 

dispensacional de Deus para as eras.” (p. 28). 

       Embora o pentecostalismo seja essencialmente referenciado pelos carismas, todavia 

é a sua forte pulsão missionária e evangelizadora que explica, em grande parte, o 

crescimento exponencial que registou ao longo de todo o século passado. Segundo Gitre 

(2000), que cita um relatório das Nações Unidas, pentecostais e carismáticos constituem 

em conjunto o movimento mais bem-sucedido em recrutar membros da classe pobre no 

mundo. Dada a sua impreparação teológica e uma tendência para uma exegese bíblica do 

tipo literal, os pentecostais acabaram por vir a discordar entre si em muitas e diversas 

matérias, de diferente relevância teológica, desde a proibição de consumir carne de porco 

até à concepção da doutrina da Trindade, sendo essa uma das razões que explicam a 

existência actual de mais de 12000 denominações pentecostais ou carismáticas.  

 

1.5. Persistência histórica da Glossolalia.  

 

       Tanto quanto é possível saber hoje, com base em registos e documentos históricos, a 

Glossolalia foi intermitentemente praticada por grupos de cristãos durante os dois últimos 

milénios de existência da fé cristã no mundo, embora com inúmeras interrupções. Ou pelo 

menos com fases de que não há registo histórico. Por exemplo, parece ter desaparecido 

nas comunidades cristãs desde o século IV. João Crisóstomo refere que no seu tempo 

havia muitas dificuldades em explicar o que seria o dom das línguas mencionado pelo 

Apóstolo Paulo na sua Primeira Carta aos Coríntios. No comentário de Crisóstomo ao 

texto do capítulo 12, afirma: “Esta passagem é totalmente obscura; tal dificuldade provém 

do facto de que ignoramos o  que  ocorria  outrora  e  já não acontece nos nossos dias”,24  

 

 

24 In epist. 1 ad Car. Homilia 29,1. 
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parecendo assim revelar desta forma o seu desconhecimento prático da experiência 

glossolálica.  

       Orígenes parece ter confundindo Glossolalia com xenoglossia, uma vez que 

interpreta a afirmação paulina: “Falo em línguas mais do que todos vós”25, no sentido de 

que São Paulo tinha conseguido o conhecimento sobrenatural da língua de cada povo que 

evangelizava.26  

       Nos inícios do terceiro século, Ireneu (+202) e Tertuliano (+220) ainda fazem 

referência ao carisma da Glossolalia. Julga-se, porém, que o abuso do dom de línguas por 

parte dos montanistas durante este século tenha levado a generalidade dos cristãos ao 

desinteresse por tal carisma naqueles tempos. Santo Agostinho (+430) chegou mesmo a 

escrever: “Quem poderia pensar hoje que a imposição das mãos provoque o dom das 

línguas?”,27 revelando dificuldade em entender tal prática.  

       Posteriormente parece que alguns místicos passaram pela experiência da ebrietas 

spiritualis (embriaguez espiritual), estado de alma em que a consolação dada por Deus se 

apodera do fiel com tal veemência que ele se torna incapaz de exprimir a sua experiência 

numa linguagem convencional, racionalizada e se expande com palavras estranhas e 

desarticuladas. Tal estado dito “de embriaguez” corresponderia ao que os discípulos 

experimentaram no cenáculo, no dia de Pentecostes, sendo por isso tidos como ébrios, 

por parte de alguns espectadores. Igualmente Teresa de Ávila (+1582), na sua 

autobiografia, refere o que podemos considerar um estado de embriaguez espiritual (ou 

glossolálico): “Pronunciam-se então muitas palavras para o louvor de Deus, mas sem 

ordem, a menos que Deus queira colocar ordem; a mente humana por Si não é capaz de 

fazê-lo. A alma desejaria proclamar bem alto a glória de Deus. Ela fica fora de Si mesma 

no mais suave delírio… Ela quisera saber por inteiro todas as línguas para louvar o 

Senhor”.28 Chega mesmo a caracterizar esse estado de alma com a curiosa expressão 

“santa loucura celestial”. 

       Todavia, e uma vez que a experiência glossolálica nos místicos terá sido algo de 

ordem muito pessoal e íntima, torna-se difícil aquilatar da frequência ou regularidade da 

ocorrência do fenómeno no passado.  

 

 

25 Primeira Epístola aos Coríntios, cap.14, versículo 18. 

26 In epist. ad Romanos 113. 

27 De Baptismo III, 16,21. 

28 Livro da Vida, cap. 16, 3-4. 
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       A partir do século XVI há registos de ocorrência e grande desenvolvimento do 

fenómeno, por vezes mesmo com um surgimento explosivo, em grupos restritos. É o caso 

dos huguenotes (grupos protestantes franceses), dos Pequenos Profetas das Cevenas ou 

Camisardos (1658-1710), e dos jansenistas de Paris (1731). Pelo menos dois 

reavivamentos do século XIX podem ser considerados precursores do moderno 

movimento pentecostal, o primeiro é o dos discípulos de Edward Irving, em Inglaterra 

(1830-1900), e o segundo teria ocorrido no sul da Índia, sob a liderança de J. C. 

Aroolappen. 

       Segundo Gonçalves (2008), o movimento pentecostal moderno também tem raízes 

na Doutrina da Perfeição Cristã, de John Wesley. No seu livro A Short Account of 

Christian Perfection, em 1760, Wesley desafia os fiéis a buscar uma segunda obra de 

graça, posterior à conversão, que livraria os crentes da sua natureza moral imperfeita. Tal 

doutrina chegou à América do Norte e inspirou o Holiness (Movimento de Santidade), 

cuja ênfase se centrava numa vida santificada. Porém, quando o pregador wesleyano 

radical Benjamin Hardin Irwin começou, em 1895, a ensinar sobre as três obras de graça, 

a dissidência teológica surgiu. Segundo Irwin, a segunda obra de graça iniciava a 

santificação (a primeira seria a conversão) e a terceira trazia o “baptismo do amor 

ardente”, que é outro nome para o baptismo no Espírito Santo, cuja evidência seria a 

capacidade da prática glossolálica.  

       A maior parte do Holiness condenou essa terceira obra da graça e classificou-a 

mesmo como herética, mas apesar disso, a noção que Irwin possuía de uma terceira obra 

de graça que traria o revestimento de poder para o serviço cristão, firmou-se como alicerce 

do pentecostalismo. Algumas obras teológicas e devocionais trouxeram reforço para os 

alicerces do movimento pentecostal, como: The Way of Holiness (1845) e Promise of The 

Father (1859), da dirigente metodista Phoebe Palmer, e The Tongue of Fire, de William 

Arthur (1856).  

       Mas esta crença na terceira obra de graça não ficou confinada ao Metodismo. 

Segundo Hankins (2004), também o famoso advogado e pregador cristão Charles G. 

Finney29, um dos grandes avivalistas modernos, acreditava que o baptismo no Espírito 

Santo providenciava uma especial capacitação de poder espiritual a todo o cristão que o 

se dispusesse a buscá-lo com sinceridade e empenho e que persistisse no carisma.  

 

29 Americano (1792-1875).  
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       Outros pregadores famosos como Dwight L. Moody 30 e R.A. Torrey,31 também 

acreditavam que uma terceira obra de graça revestiria o cristão com o poder do Espírito. 

Mas é já em pleno século vinte que se acaba por registar um grande surto de movimentos 

religiosos que se caracterizam pela prática glossolálica. Numa primeira fase isso sucede 

apenas entre os protestantes, mas depois o fenómeno começa a surgir também no meio 

católico, a partir de 1967 e certamente na sequência da abertura do Concílio Vaticano II, 

de carácter ecuménico.  

       Com o nascimento do denominado movimento pentecostal moderno desenvolveu-se 

a crença de que qualquer pessoa adulta, entretanto convertida e baptizada, deve preparar-

se para receber o baptismo no Espírito Santo ou uma nova efusão do Espírito, que o 

capacitará a dar testemunho em línguas estranhas, como faziam os discípulos no dia de 

Pentecostes, sendo que tal carisma, em muitos casos é permanente e vem a ser expresso 

tanto na oração particular como no culto público. O denominado Movimento Pentecostal 

Moderno, que teve o seu início em inícios do século vinte, além de ter estado na origem 

de novas igrejas, chamadas pentecostais, veio igualmente a adquirir transversalidade 

relativamente a diversas denominações e confissões cristãs, começando a registar especial 

influência e notoriedade em meados do século (por volta de 1956), entre os protestantes, 

e a partir de 1967 entre os católicos.  

       Nem todos os grupos católicos carismáticos chegam ao ponto de afirmar que o 

baptismo no Espírito Santo, cuja evidência será a prática da Glossolalia, é sinal 

indispensável de conversão a Deus, mas em geral consideram o carisma glossolálico (dom 

das línguas), sendo que muitos rezam a Deus pedindo para o receber, como uma espécie 

de selo, um sinal de que o Espírito Santo entrou naquele momento na vida do fiel com 

um vigor renovado. 

 

1.6. Actualidade e transversalidades da Glossolalia.  

 

       Os historiadores julgam que o Movimento Pentecostal Moderno terá surgido na 

sequência indirecta dos repetidos revivals (movimentos avivalistas) ocorridos em especial 

 

 

30 Pregador americano (1837-1899) (Findlay, 1969).  
31 Educador, escritor e pastor americano (1856-1928) (Martin, 1976). 
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desde o século XVIII, no meio protestante anglo-saxónico, tanto na Europa como nos 

Estados Unidos.32  

       Em 1901 o pastor Charles Parham (1873-1929) tinha abandonado a Igreja Metodista 

devido a uma interpretação teológica particular, que incluía a necessidade de um terceiro 

marco no percurso de fé, além da conversão e da santificação, que era a importância do 

baptismo com o Espírito Santo, com evidência glossolálica. Parham fundou então um 

pequeno seminário teológico, a Escola Bíblica Betel, em Kansas, Texas, o que lhe 

permitiu disseminar a sua hermenêutica inovadora, baseada no texto bíblico de Actos dos 

Apóstolos, capítulo 2.  

       Parham começou a divulgar os seus conceitos teológicos através de um jornal 

periódico que publicava duas vezes por mês, o Apostolic Faith (Fé Apostólica), 

desenvolvendo assim a doutrina que acabaria por se tornar mais tarde fundamento 

teológico do movimento pentecostal. Segundo Araújo (2007) esta publicação tratava 

essencialmente matérias como a conversão pessoal e a santificação (herdadas do 

Metodismo), o pré-milenismo (recebido dos movimentos avivalistas) e o baptismo com 

o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas estranhas.  

       Parham tinha observado que poucos missionários enviados para os campos 

estrangeiros poderiam pregar na língua dos nativos, e pensou que se Deus havia equipado 

os seus ministros no passado, através da xenoglossia, também podia voltar a fazer isso. 

De acordo com Campos (2005), William Seymour, que veio a ser aluno da Escola Bíblica 

de Parham, tornou-se mais tarde o grande responsável pela explosão do pentecostalismo 

para lá das fronteiras do Texas.  

 

 

32 Os movimentos de avivamento ou “revivals” começaram em Northampton em 1734, liderados por 

Jonatham Edwards (pastor congregacional) como uma reacção à ênfase racionalista que influencia as 

igrejas nos EUA no século XVIII, resultante do Iluminismo. Os movimentos avivalistas mantinham base 

calvinista, com peso na soberania de Deus, mas também, em função da influência arminiana, na necessidade 

de conversão instantânea e de reorganização da vida em busca da perfeição necessária à salvação. Davam 

ênfase na incapacidade humana de alcançar, por si própria, a satisfação da justiça divina. Edwards seria 

criticado mais tarde por seguidores, que afirmariam a vontade humana e a liberdade das acções humanas 

para responder ao convite à conversão. Nas reuniões avivalistas – com base nas experiências de 

“acampamentos” (retiros espirituais de vários dias) com pregações, cânticos e orações – ganham espaço 

diversas manifestações emocionais (choros, desmaios), que foram condenadas por muitos líderes, levando-

os a abandonar o movimento. Os movimentos de avivamento geraram um significativo crescimento do 

número de membros nas igrejas, despertando também o entusiasmo missionário que vai dar força à 

consolidação do movimento missionário protestante. (Mendonça &Velasques, 2002). 

 

 

 



40 
 

       Apesar de Seymour ter sido alvo de discriminação racial por ser negro (Parham seria 

simpatizante da Ku Klux Klan, e por esse facto a cadeira de Seymour terá sido colocada 

no corredor, sendo-lhe permitido apenas ouvir as aulas fora da sala de aula através da 

porta entreaberta), abraçou a teologia aprendida no Kansas, fundando pouco mais tarde, 

em 1906, uma pequena comunidade em Los Angeles, de onde irradiou o movimento que 

ficou conhecido por Azuza Street Mission ou Movimento da Fé Apostólica. A Missão da 

Rua Azuza caracterizou-se pelos serviços religiosos com ênfase na oralidade da liturgia, 

incluindo a verbalização de testemunhos pessoais, espaço significativo para a emoção 

expressa na inclusão de êxtase, sonhos e visões, e a expressão corporal própria das igrejas 

negras, além do falar em línguas estranhas e manifestações de cura divina. Esta 

experiência recebeu duras críticas das igrejas em geral e da comunicação social, tendo 

Seymour sido acusado de heresia e de práticas vudus. Apesar de toda a oposição, a Missão 

da Rua Azuza recebeu também apoios e adesões, de forma que começaram a afluir aos 

cultos muitos outros fiéis desejosos de experimentar a novidade dos carismas do Espírito 

Santo. 

       Seymour tornou-se pioneiro, de modo espontâneo, pelo facto de acabar com um 

conjunto de descriminações habituais. Desde logo o derrube da barreira racial, que era 

habitualmente observada nas igrejas tradicionais, incluindo brancos e negros no mesmo 

espaço eclesial, mas também a destruição da barreira social, ao se acolherem imigrantes 

e pobres que tinham sérias dificuldades em encontrar espaço de participação noutras 

liturgias, como ainda a abolição da barreira de género, promovendo assim a criação de 

espaço e condições para a liderança de mulheres. Segundo Cunha (2011), muitos 

estudiosos do pentecostalismo identificam uma dimensão ecuménica na origem do 

movimento na Rua Azuza, já que tal avivamento foi marcado pelo derrube de diversas 

barreiras (Yong, 2001). Entre 1906 e 1908, a Azuza Street Mission reuniu pessoas de 

diferentes cores de pele, grupos étnicos, culturas e nacionalidades, em celebração 

litúrgica. Juntaram-se na Rua Azuza afro-americanos, brancos, hispânicos, arménios e 

cristãos de outras nacionalidades a estudar a Bíblia. Praticavam a Glossolalia, cantavam, 

oravam, e compartilhavam os carismas. Segundo o jornal Aphostolic Faith: “Nenhum 

instrumento que Deus possa usar é rejeitado por causa da cor, indumentária ou da falta de 

instrução.” (p. 51). Seria natural que esta política inclusiva e interclassista cativasse as 

camadas populacionais mais desfavorecidas, como veio a suceder, pois terão encontrado 

nos meios pentecostais a aceitação que lhes faltava noutros âmbitos sociais. Dois anos 

depois do seu início o pentecostalismo estava espalhado por toda a América, muitos 
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países do norte da Europa, na Índia, na China e em África. Nos anos seguintes o 

pentecostalismo chegou à América Latina, em especial ao Chile e Brasil, e novas missões 

foram estabelecidas em África e Ásia. Tendo como ponto de partida a experiência de 

Azuza Street, essas missões internacionais foram estabelecidas com grande 

desenvolvimento das então formadas igrejas pentecostais “brancas”. 

       Segundo Lossky (2005) este movimento de fé estrutura uma teologia pentecostal que 

se estabelece pela necessidade de confirmação da presença de Deus na vida do fiel, 

através da operação do Espírito Santo, após a conversão. O baptismo no Espírito é 

entendido como um revestimento de poder espiritual que capacita o crente para a sua 

missão e ministério, ao mesmo tempo que representa a restauração dos dons espirituais 

descritos principalmente na Primeira Carta aos Coríntios (12:8-10). A partir desta lista de 

carismas, o das línguas estranhas ganha um significado especial para este movimento 

religioso, como evidência do baptismo no Espírito Santo, definida de acordo com a 

experiência relatada no texto de Actos (capítulo 2). A chamada experiência pentecostal 

tem que ver com a ideia de que, pelo baptismo no Espírito o crente alcança o seu 

Pentecostes pessoal com Deus, restaurando deste modo os carismas reservados à Igreja, 

mas entretanto perdidos pelo esfriamento espiritual da fé tradicional. Trata-se assim de 

uma experiência de renovação, uma espécie de “chuva serôdia” (como dizia William 

Seymour), um derramamento do Espírito Santo nos últimos dias antes da Parousia 33. De 

acordo com Cunha (2011) é por esta mesma razão que o movimento pentecostal é 

igualmente denominado como o do evangelho pleno ou completo, que completa a 

restauração do evangelho estabelecido pela reforma religiosa do século dezasseis e levado 

adiante pela santificação wesleyana. O pentecostalismo configura, portanto, uma 

construção teológica específica, desenvolvida e verificada em diferentes experiências 

eclesiais. Sendo um movimento religioso e não uma igreja ou denominação, inclui dentro 

de si diferentes características, diversidade de expressões e um processo dinâmico e 

permanente de transformação.   

       Segundo Cunha (2011), os pentecostais constituem o segmento do cristianismo que 

continua a crescer mais rapidamente em todo o mundo. Na América Latina, o número de 

fiéis católicos romanos que aderiram a igrejas pentecostais é bem maior do que o número 

de católicos europeus que aderiram às igrejas protestantes durante o período da Reforma.  

 

33 Doutrina cristã da Segunda Vinda de Cristo à terra (cf. 1 Coríntios 15:23; 1 Tessalonicenses 4:15). 
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       O cristianismo já superou o islamismo como maior religião em África, e o facto tem 

sido parcialmente atribuído ao crescimento explosivo dos pentecostais naquele 

continente, em particular na África subsariana. Uma estimativa indica que os pentecostais 

são entre vinte e vinte e cinco por cento dos cristãos em todo o mundo e são vistos como 

a “expressão de facto do cristianismo do sul global.” 34  De acordo com Gonçalves (2008), 

a fé no miraculoso para a cura física (um dos carismas) começou a ressurgir nos círculos 

evangélicos, em função de, no final do século dezanove e início do século vinte, a 

medicina avançar ainda muito lentamente e oferecer pouca ajuda concreta aos doentes 

com maior gravidade. Por outro lado, na Alemanha do século dezanove, os sectores 

religiosos que destacavam a importância da oração pelos enfermos começaram a atrair a 

atenção dos cristãos norte-americanos, enquanto a teologia pietista, com a sua crença na 

purificação instantânea do pecado ou no revestimento do poder do Espírito produziu um 

ambiente propício ao ensino da cura sobrenatural pela fé.  

       Também no Brasil, quando os pioneiros pentecostais suecos Daniel Berg e Gunnar 

Vingren35 chegaram a Belém do Pará, a medicina era ainda extremamente precária, 

havendo muitas pessoas com lepra, e uma elevada taxa de mortalidade provocada pela 

falta de higiene ou desinteria, pelo que a esperança duma cura instantânea encontrou eco 

nas necessidades básicas da população, e o pentecostalismo recebeu grande aceitação, em 

particular nas camadas mais desfavorecidas das populações. Ainda de acordo com 

Gonçalves (2008), o misticismo popular brasileiro e a influência dos cultos afros, 

sobretudo no Norte, também terá facilitado em grande medida a recepção das doutrinas 

pregadas pelos missionários suecos.  

       Segundo pesquisa da revista Cristianismo Hoje: “O pentecostalismo tornou-se o 

grupo cristão de crescimento mais rápido do mundo. Com aproximadamente meio bilião 

de adeptos, ele é, depois  do  catolicismo  romano, a maior tradição cristã.” 36  Quando  a 

 

 

34 Cf. Roman Catholics and Pentecostals in Dialogue. The Ecumenical Review, Genebra, v. 51, n. 2, abr. 

1999 (apud JOHNSON, 2011); Pew Forum on Religion & Public Life (2006). 

35 Missionários suecos que, vindos directamente do seu país natal, fundaram o Movimento Pentecostal no 

Brasil, em Belém do Pará, em 1911 (Rolim, 1985, 40). 

36 Revista Cristianismo Hoje (5/11/10), Niterói: Ed. Sepal. 
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revista Time listou os cem maiores eventos do segundo milénio, colocou o 

pentecostalismo em 68º. lugar, e o Dictionary of Christianity in America diz que o 

pentecostalismo é “o desenvolvimento mais significativo do cristianismo no século 

vinte”. 

       A maior igreja pentecostal do mundo localiza-se em Seoul (Coreia do Sul): a Igreja 

do Evangelho Pleno de Yoido, pastoreada por David Yonggi Cho. A igreja tem mais de 

800 mil membros. A Assembleia de Deus do Brasil, tem cerca de 15 milhões de adeptos, 

dividida em várias congregações, caso diferente da igreja coreana, que está concentrada 

apenas num templo de grande capacidade, onde se realizam múltiplas e sucessivas 

reuniões ao longo do domingo, mas depois também em reuniões nas casas dos fiéis 

durante a semana, denominadas Grupos Familiares. 

       Courtine (1988) sugere ainda algumas pistas para a compreensão do facto histórico 

que é o ressurgimento moderno da Glossolalia religiosa, quando afirma que o mesmo se 

deverá à presente situação de forte desvalorização das instituições (eclesiásticas ou 

sociais) de fala; deterioração de usos e costumes, assim como a degradação das 

convenções da linguagem. 

     Importa agora abordar o fenómeno do ponto de vista da Psicologia da Religião, e 

reflectir nalguns aspectos psicológicos.   
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Capítulo 2: Abordagem Psicológica da Glossolalia  

 

 

       Os aspectos transcendentais da condição humana ligados à religião e à espiritualidade 

têm vindo a assumir uma relevância crescente nas sociedades contemporâneas. Oliveira 

(2000) vai mesmo mais longe ao afirmar que “a religião é uma das dimensões mais 

importantes, senão a mais importante, da pessoa humana e uma das que distingue melhor 

os humanos dos animais” (p. 5). Nesse sentido esta área de investigação estará 

intimamente associada à humanidade dos indivíduos, pelo que podemos supor que, por 

esse facto, poderá trazer contributos inestimáveis à compreensão da pessoa humana, quer 

do ponto de vista ontológico, quer quanto ao seu posicionamento e funcionamento pessoal 

e em comunidade. 

 

2.1. A relevância da investigação em Psicologia da Religião. 

 

       Não é possível compreender a história dos povos, as suas culturas e civilizações, sem 

prestar a devida atenção aos aspectos religiosos de cada um. Se a Ocidente prevalece a 

marca do cristianismo, seja católico ou protestante, já nas regiões árabes as populações 

organizam-se à volta de uma estrutura sócio-política inspirada pelo islamismo, no 

extremo-oriente predomina o budismo e outras filosofias ou ideologias de carácter 

religioso, assim como o panteísmo em certas regiões da África negra. Deste modo se 

compreende que as experiências e vivências religiosas se manifestam como factor 

distintivo entre diferentes grupos humanos, afectando crenças e comportamentos. Assim, 

os valores dos indivíduos em sociedade, as suas motivações, sonhos, experiências, 

desejos, comportamentos e sobretudo crenças, influenciam a sua forma de amar, de 

pensar, de viver e de se relacionar com os outros e o mundo, com os inevitáveis reflexos 

na política, na cultura e nas artes. 

       O interesse da psicologia, como ciência da personalidade ou do comportamento, na 

dimensão religiosa dos indivíduos e nos seus fenómenos pessoais e colectivos, está ligada 

à ideia de que a religião será capaz de conferir unidade e sentido ao ser humano 

desorganizado internamente, ou mesmo fragmentado, de o fazer ultrapassar o seu 

individualismo, quando inadequado, e de o ajudar a interagir com a comunidade, vivendo 

nela e para ela, proporcionando-lhe assim bem-estar, harmonia e realização pessoal e 
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comunitária, constituindo portanto um facto positivo de ajustamento e integração 

(Oliveira, 2000).        

       No entanto, este interesse da psicologia na religião tem levantado dúvidas, tanto por 

parte dos autores mais preocupados com a cientificidade da psicologia, por receio de 

“contaminação”, como por parte dos fundamentalistas da religião, por receio de 

“deturpação” da realidade religiosa ou da sua dessacralização resultante de uma 

interpretação “laica”. Até pelo facto de todas as religiões abraâmicas – judaísmo, 

cristianismo e islamismo – serem religiões de revelação e do Livro, o que remete para o 

primado das escrituras sagradas na sistematização da fé.  

       Apesar de tudo, alguns teólogos e cientistas sociais mais interessados no contacto 

entre psicologia e religião, de modo a melhor interpretar o comportamento humano e a 

vida, têm sugerido uma “metapsicologia” (Norager, 1996). 

       Jones (1994, 1995) defende igualmente que, apesar de os campos da religião e da 

ciência se moverem em planos diferentes não só é possível como desejável o 

estabelecimento de um diálogo articulado entre ambos. Tal como Sperry (1988), que 

apesar das tensões entre os dois campos, acredita em relações construtivas entre os 

mesmos. Ou Gorsuch (1988) que, apesar de registar dificuldades específicas na 

investigação em religião, e de referir ser difícil manter total neutralidade e objectividade, 

a defende, já que noutros campos do saber também existem alguns compromissos.  

       Os psicólogos começaram a interessar-se pela investigação na área da religião nos 

inícios do século XX, como foi o caso de W. James e S. Hall, além dos psicanalistas, já 

que é impossível ler Freud ou Jung sem deparar com obras ou capítulos dedicados a esta 

temática (Oliveira, 2000). Todavia, e devido às correntes behavioristas, centradas 

exclusivamente no comportamento exterior do indivíduo, tal interesse decresceu, no 

segundo quartel do século, tendo recuperado novamente em meados do mesmo, através 

de investigações mais empíricas do que teóricas, época em que surgiram revistas 

científicas dedicadas ao estudo empírico da religião, como “Journal for the Scientific 

Study of Religion – Journal of Religion and Health – Review of Religious Research. Mais 

recentemente surgiram International Journal fot the Psychology of Religion – Journal of 

Psychology of Religion” (Oliveira, 2000, p. 9). Jones (2014) refere que existem hoje mais 

de um milhar de cursos de ciência e religião nas universidades americanas. 

       Oliveira (2000) refere que se verifica nos Estados Unidos muito maior fluidez em 

matéria de publicações na área de psicologia da religião, por comparação com a “velha” 

Europa, ainda marcada por complexos históricos de tipo jacobino e laico, em particular 
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nos países do Sul, onde a religião ainda é remetida para a sacristia, olhada com alguma 

suspeição e onde os psicólogos se sentem pouco livres para a sua abordagem. Pensamos, 

contudo, que a evolução e tendencial multiculturalidade das sociedades, como é o caso 

da portuguesa, a globalização e o incremento notório das tecnologias de comunicação e 

informação levarão, a Europa e também Portugal, inevitavelmente, a um 

desenvolvimento e aprofundamento desta área de investigação.   

        Importa agora observar, do ponto de vista psicológico, o fenómeno glossolálico, em 

especial no que respeita às suas interpretações de carácter extático, aos aspectos 

intrapsíquicos e às consequências práticas, tanto de ordem pessoal como relacional, na 

vida dos falantes. 

           

2.2. A questão do êxtase. 

 

       Regra geral, a definição de alguns termos linguísticos aplicados aos carismas e ao 

fenómeno glossolálico não é rigorosa. Ao utilizar o mesmo termo relativamente a 

objectos distintos, ideias ou coisas, podem-se originar equívocos e incompreensões. É o 

caso da palavra “êxtase”. O termo é habitualmente aplicado à designação de estados, 

atitudes e comportamentos instáveis, que mudam e evoluem constantemente, às situações 

de agitação corporal brusca ou violenta, a cânticos, danças, frenesi controlado ou não pelo 

indivíduo, inspiração, arrebatamentos inefáveis, visões e alucinações. Tais manifestações 

emocionais nos seres humanos, com exuberância de sentimentos ou expressões foram 

denominados genericamente como êxtase. Todavia, a etimologia do termo reporta mais 

propriamente ao indivíduo que está fora de si, sem articulação com os seus sentidos, sendo 

normalmente aplicada a um estado de exaltação ou alegria.  

       Wilson (1993) defende que os estudiosos têm sido pouco rigorosos na utilização do 

termo “êxtase”. E apesar de este termo permanecer indefinido nos seus trabalhos, parece 

haver consenso geral em compreendê-lo como o canal pelo qual a comunicação divino-

humana funciona. Segundo Wilson (1993), na literatura das ciências antropológicas 

raramente se aplica o termo êxtase, ao falar de intermediários divino-humanos, e mesmo 

quando é empregue normalmente é utilizado no sentido de uma forma de transe religioso, 

sendo que este último termo – transe – constitui a designação aplicada por antropólogos 

e psicólogos para descrever um “estado fisiológico e psicológico tipicamente marcado 

pela sensibilidade reduzida ao estímulo, perda ou alteração do conhecimento do que está 

a acontecer e substituição da actividade voluntária pela automática.” (p. 277). Mais 
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precisamente, o termo entre os antropólogos refere-se ao tipo de comportamento e não ao 

processo pelo qual acontece a comunicação entre o universo humano e o divino. 

       Lindblom (1980) utiliza o termo êxtase quando o indivíduo está sob uma inspiração 

tão forte que a pessoa inspirada perde o auto-controlo por completo e o fluxo da actividade 

mental é interrompido. Nesse caso algumas faculdades mentais comuns e por vezes até 

as forças físicas ficam inactivas. O autor relata diferentes graus e tipos de êxtase e de 

experiência revelatória, apontando assim para uma tipificação de estados alterados de 

consciência, que vai muito para além da alternativa simplista entre extático e não-extático. 

Segundo Grudem (2000), que fornece um contributo importante nesta matéria, o simples 

facto de alguém profetizar em estado de alguma excitação, ou falar debaixo de emoção 

forte, ou revelar um alto nível de concentração ou consciência do sentido das palavras 

que profere, ou ainda que tenha uma percepção forte da presença e do trabalho de Deus 

na sua mente, não configura um estado suficientemente fora da normalidade que requeira 

o uso do termo êxtase. Goodman (1996), ao considerar a condição do glossolalista, 

adverte ser necessário proceder a uma conceituação e exploração sistemática da 

actividade mental, para se alcançar uma definição adequada dos termos a utilizar, sendo 

certo que, sempre que alguém abandona a consciência da realidade na qual se insere, ela 

estará num estado mental alterado. Portanto, o estado do glossolalista, na sua concepção, 

é um estado alterado de consciência, “una alteración de la conciencia denominada trance 

religioso o éxtasis”. (p. 103). 

       Lewis (1986), por sua vez, assinala que o êxtase religioso sempre exerceu uma forte 

atracção, tanto no seio do cristianismo como nas suas margens, apesar de toda a influência 

e por vezes mesmo desagrado das autoridades eclesiásticas estabelecidas. Do ponto de 

vista sociológico, o autor classifica o fenómeno do êxtase como “o mais decisivo e 

profundo de todos os dramas religiosos”. Em sua opinião, “a tomada do homem pela 

divindade é um facto de alguma forma encorajado em todas as religiões, variando 

conforme as condições sociais particulares” (p. 28). O autor classifica os cultos de 

possessão em centrais ou periféricos. Os cultos centrais “tendem a fortalecer e legitimar 

por meio do êxtase a autoridade dos líderes religiosos que anseiam pelo poder e 

estabelecer a moralidade pública. Os cultos periféricos, ao contrário, não desempenham 

nenhum papel na sustentação do código moral das sociedades” (p. 32). Nesses cultos, os 

espíritos tendem a possuir preferencialmente o elemento feminino, que ocupa, em certo 

sentido, uma posição periférica na sociedade, funcionando, assim, como auxílio aos 
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fracos e oprimidos que, de outra forma, contam com poucos meios efectivos para atender 

aos seus interesses e reivindicações que requerem atenção e resposta.  

       Ao discorrer sobre possessão pela divindade, Lewis (1986) distingue a possessão 

periférica da possessão central, afirmando que o xamã, no início da carreira, possui pelo 

menos um espírito que o permite controlar outros espíritos, ou ter conhecimento dos 

mesmos. O apóstolo Paulo afirma nos seus escritos ser possuído por um único espírito: o 

Espírito Santo. E quando se refere à possibilidade da existência de um espírito diferente, 

enviado por um diferente evangelho (II Coríntios 11:14), só pode estar a fazer ironia. 

Wilson (1993), utiliza duas classificações para os xamãs no estudo das religiões: 

intermediário central e intermediário periférico, sendo que o primeiro cumpre a sua 

função no culto central, é considerado oficial e em ligação com o mundo sobrenatural, ao 

contrário da segunda. Todavia ambas as categorias exibem padrões estereotípicos de 

verbalização e de comportamento, pelo que se depreende que tais padrões poderão ser 

culturalmente aprendidos. A mediação periférica persegue vários objectivos. Segundo o 

autor, pretende antes de mais obter um estatuto social, depois promover mudança social, 

e finalmente, manter a estabilidade social. Os intermediários centrais são responsáveis 

por manter a ordem social e promover o bem-estar da comunidade. 

       Segundo Lewis (1986) os cultos periféricos situam-se muito próximo das religiões 

moralistas e centralizadoras que emergem em circunstâncias de profundo deslaçamento 

social e que frequentemente recorrem à prática da possessão como experiência religiosa 

suprema. Deste modo a possessão pela divindade torna-se um objectivo concreto e os 

membros são abertamente encorajados a alcançar a comunhão extática, constituindo 

ainda a forma de competir pelo poder e autoridade, por parte daqueles que aspiram a uma 

posição de liderança religiosa (p. 30). 

       Podemos então questionar até que ponto a preferência pelo êxtase, no caso do carisma 

glossolálico, não revelaria, dentro da comunidade cristã de Corinto, a disputa interna por 

posição social, entre grupos (I Coríntios 1:11-12). Deste modo será razoável supor que os 

carismas seriam disputados entre membros do próprio grupo periférico, com vista ao 

acesso a uma eventual posição de poder, ou pelo menos de relevância perante a 

comunidade dos fiéis. 
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2.3. Aspectos intrapsíquicos da Glossolalia.  

 

       A Glossolalia é apenas um dos muitos impulsos motores das funções cognitivas e 

perceptuais que podem ocorrer em estados de peculiaridade, ou seja, em comportamentos 

que parecem estar fora das expectativas quotidianas da sociedade. Em psiquiatria e 

antropologia esses estados foram resumidos de forma colectiva, utilizando termos como 

“transe” ou “estado de possessão.”  

       Bourguignon (1973) diz que, na tentativa de explicar estes fenómenos em termos 

psicológicos, têm sido avançadas uma variedade de hipóteses, como hipnose, histeria, 

dissociação não-patológica, aprendizagem cultural, aprendizagem social, histrionismo, e 

epilepsia, “mas essas categorias explicativas são elas próprias, em geral, mal entendidas 

e o argumento tende a centrar-se na questão de saber se estes estados são considerados 

patológicos.” (p. 8). Porém, o psiquiatra Davidson (1965), conclui a sua investigação 

transcultural aos estados de transe advertindo que a psiquiatria deve ter cautela na 

interpretação de comportamentos tradicionalmente fora do âmbito das investigações 

psiquiátricas, de modo a não atribuir significados a esses comportamentos apenas em 

termos dos preconceitos culturais próprios. 

       Ludwig (1966), na sua revisão sobre estados alterados de consciência, chamou a 

atenção para esses fenómenos como sendo realidades relativamente desconhecidas da 

actividade mental, cuja natureza e função nem sempre têm sido sistematicamente 

exploradas nem adequadamente conceptualizadas (p. 226). O autor define os estados 

alterados de consciência como quaisquer estados mentais, induzidos por várias manobras 

ou agentes fisiológicos, psicológicos ou farmacológicos, que podem ser reconhecidos 

subjectivamente pelo próprio indivíduo (ou por um observador objectivo do indivíduo) 

como representando um desvio suficiente na experiência subjectiva ou no funcionamento 

psicológico de certas normas gerais para o indivíduo, durante a vigília, despertando 

sensações internas ou processos mentais, mudanças nas características formais do 

pensamento, e imparidade de testes de realidade em vários graus (Ludwig, 1966, p. 227). 

No seu entender os estados alterados de consciência podem ser produzidos por uma ampla 

variedade de agentes ou manobras que interferem com o fluxo normal de estímulos 

sensoriais ou proprioceptivos, a saída normal de impulsos motores, o tom emocional 

normal, ou o fluxo normal e organização de processos cognitivos, sendo eles a expressão 
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final de caminhos comuns para muitas formas diferentes de expressão e experiência 

humana, tanto de adaptação como de inadaptação.  

       Pattison (1968) elabora uma série de conclusões sobre o estudo do fenómeno 

glossolálico, a saber: 

       1 - A Glossolalia é um fenómeno antigo e generalizado da maioria das sociedades, 

ocorrendo mais habitualmente em contextos religiosos. O fenómeno revela persistência 

história e transversalidades de diversa natureza, como atrás se comprova (Cap. 1). 

       2 - Pode ocorrer em função de um grande síndrome de estados dissociativos, ou pode 

ocorrer como parte de um comportamento culturalmente adequado. Como é o caso das 

comunidades de fé de tradição e cultura pentecostal ou carismática, entre outras, 

considerando a segunda hipótese. 

       3 - A Glossolalia não está relacionada de todo com variáveis específicas de 

personalidade. Não será necessariamente resultante de qualquer perturbação de 

personalidade, estado dissociativo ou inadaptação. 

       4 - A Glossolalia pode configurar um comportamento psicopatológico desviante ou 

um comportamento normal, esperado, dependendo do contexto sociocultural. Ou seja, o 

fenómeno glossolálico não deve ser analisado e catalogado à revelia do contexto sócio-

cultural e também espiritual-religioso em que ocorre. 

       5 - A prática glossolálica é uma forma de discurso parcialmente desenvolvido em que 

o aparelho de pensamento-discurso da pessoa é empregue para uma variedade de funções 

intrapsíquicas.  

       6 - A Glossolalia pode acompanhar a regressão psicopatológica, ou pode ser uma 

forma de regressão saudável ao serviço do self, conduzindo a modos mais criativos de 

vida. Ou seja, tanto pode configurar dificuldades psicológicas como uma estratégia 

positiva e saudável de desenvolvimento do indivíduo. 

       Maliska (2008) avança igualmente também algumas conclusões: 

       1 - A Glossolalia, enquanto verbalização, é “um dizer para nada comunicar, uma 

enunciação sem enunciado, que está fora do padrão linguístico; mas que, ao mesmo 

tempo, permite que uma língua seja falada.” (p. 2-3).  

       2 - Não se tratando propriamente de uma língua, a Glossolalia é uma condição para 

que haja línguas. Ela é a riqueza do dizer pelo simples dizer, é o acto enunciativo que não 

traz um enunciado nem performativo, nem constativo, é uma pura enunciação. As 

glossolalias são palavras sem memórias, pelo facto de não representarem qualquer 

vinculação com a etimologia, a semântica ou a raiz. “São sem memória porque elas não 
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possuem passado, não cumprem com o destino de toda língua que, de acordo com 

Saussure (2002), é de ser um passado que se atualiza em cada acto de fala.” (p. 4).  

       3 - A tentação de encontrar um sentido no discurso glossolálico, como se tivesse 

necessariamente um sentido escondido nalguma parte ainda por descobrir, reflecte a nossa 

dificuldade em lidar com enunciações desprovidas de sentido ou formas disponíveis de 

interpretação. Segundo Certeau (1980), a história da Glossolalia não passa de “um esforço 

para conduzir esta delinquência vocal a uma ordem de significados.” (p. 6). 

       4 - A Glossolalia “é de fundamental importância para a existência das línguas.” (p. 

6). Certeau afirma sobre o fenómeno que, excluindo todas as línguas, ele é “o dizer de 

cada língua, ou sem o qual nenhuma língua é falada. Ele tem valor metalinguístico em 

relação à enunciação. Ele isola o dizer de todo dizer. Neste espaço teórico de tipo vocal, 

o dizer pode-se dizer ele mesmo” (Certeau, 1980, citado por Maliska, 2008, p. 6). 

       5 – O discurso glossolálico pode ainda ser considerado como uma pré-linguagem, 

uma espécie de balbucio que posteriormente se manifesta no sujeito “como um resto vocal 

daquilo que permaneceu nele, desse momento mítico que antecede a linguagem. Um resto 

que retorna na voz, não como um resquício, mas como aquilo que caracteriza a própria 

voz, o resto como aquilo que permanece” (Certeau, 1980, citado por Maliska, p. 6-7).  

 

2.4. A Glossolalia enquanto possível fenómeno eminentemente psicológico. 

 

       Pattison (1968) afirma que, com base no seu estudo e observações sistemáticas 

durante mais de vinte anos, não considera serem contraditórios senão aparentemente, os 

diversos tipos de relatórios citados atrás. O autor indica assim que a Glossolalia é um 

fenómeno psicológico que não tem necessariamente uma relação linear com as variáveis 

da personalidade. O autor concorda com as descrições de Frank (1961), Sargant (1957), 

Labarre (1962), Schwarz (1960) e Knox (1950), ao afirmar que a prática glossolálica 

ocorre apenas como uma das muitas expressões de êxtase, fenómenos observados em 

grupos de pessoas de classe inferior e média-baixa, tanto em áreas urbanas como rurais. 

Classifica assim tais comportamentos, nalguns casos, como episódios dissociativos ou 

francamente “histéricos” de natureza neurótica. Em termos clínicos, o autor concluiu que 

muitas dessas pessoas demonstraram psicopatologia ostensiva, de natureza sociopática, 

histérica ou hipocondríaca.  

       Por outro lado, o autor entrevistou numerosos glossolalistas das classes média e alta 

que não demonstraram psicopatologia, tendo verificado que estavam bem integrados, 
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sendo indivíduos altamente funcionais e clinicamente “normais”. No entanto, estas 

observações não devem ser interpretadas no sentido de que a psicopatologia esteja 

associada à classe social. Pelo contrário, estas diferenças de classe podem reflectir mais 

as personalidades dos indivíduos atraídos às igrejas de que os respectivos estratos sociais. 

Gerlach e Hine (1966) fazem sugestão idêntica, em consonância com as observações de 

Morentz (1966). Pattison (1968) diz mesmo ter encontrado psicopatologia grave entre 

glossolalistas de classe alta e muitos glossolalistas sem patologia de classe baixa. 

Também afirma ter visto pelo menos três casos de glossolalia em evidentes psicoses 

esquizofrénicas. 

       Levando em conta todas estas observações, parece-nos que o discurso glossolálico 

pode ser produzido experimentalmente, tal como um sub-produto da desorganização 

psicótica, como um mecanismo de expressão de conflito neurótico, mas também como 

uma expectativa e comportamento normais de uma população sem patologia assinalável. 

Assim, o fenómeno da Glossolalia, só por si, não pode ser interpretado necessariamente 

como desviante ou patológico, uma vez que o seu significado é determinado e deve ser 

interpretado tendo em conta o contexto sócio-cultural. O comportamento do sujeito será 

reconhecido pelo grupo como enquadrado no setting religioso tradicional, no universo 

cultural onde se enquadram os membros do grupo e onde esse mesmo grupo se posiciona 

no domínio das crenças e da praxis.  

       Torna-se “possessão” apenas quando o meio cultural contém o conceito de posse, 

quando o grupo o vê a agir desta forma, “reconhece” que o indivíduo foi possuído pelo 

espírito ou entidade em questão. O facto de que ele sabe, e já sabia antes, que as pessoas 

podem ser possuídas, é importante para a compreensão de como adquiriu o seu “delírio”, 

sendo o indivíduo encorajado a este comportamento pelos membros do seu grupo de 

referência, justamente devido a essa crença. Quando este sistema de crença não é 

compartilhado, onde não há crença na possessão, o conteúdo delirante ainda será 

proveniente de fontes culturais, mas o apoio do grupo para o “delírio” fica em falta, e aí 

estaremos a lidar com patologia pessoal. Neste caso, a ilusão de ser outra pessoa 

representa uma visão patológica do self, em grupos culturais onde a teoria da possessão 

espiritual é uma ideologia compartilhada, o “delírio” é compartilhado e então lidamos 

com a cultura, com a religião e não com patologia pessoal.  

       É, portanto, de considerável importância estar ciente dos muitos e diversos universos 

culturalmente constituídos e não restringir o nosso entendimento apenas ao mundo ligado 

à cultura própria do observador. Podemos dizer então que, quando a Glossolalia é 
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praticada como parte do ritual esperado, não se espera encontrar psicopatologia, enquanto 

nas situações em que a Glossolalia não é uma expectativa cultural, ou o grupo já faz parte 

de uma subcultura desviante, deveríamos esperar encontrar uma correlação entre 

Glossolalia e psicopatologia. 

       Há ainda um outro aspecto desta problemática a considerar. Muitos aderentes do 

movimento glossolálico afirmam que a experiência provocou uma mudança substancial 

na sua vida, tendo melhorado o seu estilo e qualidade de vida, assim como a sua 

personalidade. Embora os clínicos hesitem em aceitar tais depoimentos, a verdade é que 

um estudo cuidadoso de experiências místicas não-patológicas, descritas nos trabalhos de 

Deikman (1966a; 1966b), Ludwig (1966; 1967), Underhill (1955), Sedman (1966) e 

Salzman (1953) têm comprovado que a experiência mística, muitas vezes, em contexto 

religioso, pode constituir uma experiência emocional integrativa, de que resulta um estilo 

de vida alterado com subsequentes ganhos de adaptação. Nesse sentido, Gerlach & Hine 

(1966) defendem haver muitas indicações de que as experiências religiosas envolvidas no 

pentecostalismo aumentam a vontade de assumir riscos e aceitar inovações tecnológicas. 

A experiência de conversão é uma linha divisória entre o Antes e o Depois. A experiência 

de romper com antigos padrões religiosos tem sido identificada por muitos informantes 

com uma vontade de romper com os padrões de parentesco, mas também sociais e 

económicos. Segundo o autor, na medida em que a fé pentecostal aumenta a auto-

confiança, inspira as pessoas a trabalhar e a poupar, a cooperar, a assumir riscos e a aceitar 

a inovação, rompendo com velhos padrões, constitui de facto uma motivação religiosa 

para uma mudança sócio-cultural construtiva e o desenvolvimento económico. 

       Importa agora enquadrar a prática glossolálica no campo da Psicologia Social, visto 

o nosso foco se centrar no glossolalista integrado numa comunidade local de fé com essa 

tradição. 
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Capítulo 3: Glossolalia e Psicologia Social 

 

 

       O facto de, por um lado, a nossa investigação se focar sobre a prática glossolálica no 

âmbito de uma comunidade local de fé, e por outro lado, centrar-se nas implicações 

psicossociais, remete-nos para o campo da Psicologia Social.      

       Sendo os seres humanos animais sociais que vivem em grupos, sociedades e culturas, 

organizam a vida em interacção com outros seres humanos, sendo influenciados pela 

história, pelas instituições e pelas actividades. O estudo do comportamento humano é 

trabalhado por outras disciplinas como a sociologia, a antropologia, a história, a 

economia, as ciências politicas e a biologia. Mas são a focalização dos problemas e o tipo 

de metodologias utilizadas que diferenciam as diversas ciências do comportamento. A 

psicologia social é um domínio distinto na abordagem do comportamento humano, apesar 

de recolher contributos e de aprender com as diferentes ciências do comportamento. 

       Para Fischer (2002), a psicologia social é mais do que uma espécie de fronteira entre 

a psicologia e a sociologia, ou do que um esforço com vista a dar resposta às inquirições 

de ambas. Na sua autonomia epistemológica persegue objectivos científicos distintos, 

partindo de perspectivas teóricas diversas, tendo em conta diferenças, tanto ao nível da 

problemática teórica como dos problemas de investigação. A sociologia e a psicologia 

começaram a fazer o seu caminho, enquanto ramos científicos autónomos, em fins do 

século XIX, dispondo de métodos e objectos específicos, com a particularidade de se 

situaram em campos opostos no diálogo indivíduo-sociedade. Enquanto a psicologia se 

centra nas emoções, atitudes, intenções e motivações do indivíduo, a sociologia estuda as 

representações sociais. 

       Segundo Silva e Pinto (1986), a psicologia evidencia a interacção entre determinantes 

biológicos e culturais das condutas e elucida as funções psicológicas do ser humano 

enquanto ser que se adapta ao meio. Já a sociologia procura realçar os padrões decorrentes 

da vida social que determinam a acção e que são observáveis pela recorrência do 

relacionamento entre as pessoas. Deste modo tenta ligar as regularidades com a acção, 

procurando compreender de que forma a estrutura condiciona a acção e como é que a 

acção produz a estrutura. Os autores (Silva & Pinto, 1986) referem que, resumidamente, 

os psicólogos centram a sua atenção nas estruturas psicológicas gerais das condutas e os 

sociólogos vêem as estruturas como condicionadas pelas dinâmicas de grupo e pelas 
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organizações sociais, pelo que se verifica, então, um fosso acentuado entre estas duas 

disciplinas, uma vez que a psicologia enfatiza a dimensão individual e a sociologia a 

dimensão societal. 

       Vemos então que a psicologia social vem responder à oposição entre o indivíduo e a 

sociedade, enquanto objectos dicotómicos que se auto-excluem, procurando analisar as 

relações entre indivíduos (interacções), as relações entre categorias ou grupos sociais 

(relações intergrupais) e as relações entre o simbólico e a cognição (representações 

sociais). Assim, apresenta como objecto de estudo os indivíduos no seu contexto social, 

pelo que a investigação é desenvolvida tendo em conta quatro níveis de análise: nível 

intra-individual (o indivíduo), o nível inter-individual e situacional (interacções entre os 

indivíduos ou contexto), o nível posicional (posição que o indivíduo ocupa na rede das 

relações sociais), e o nível ideológico (crenças, valores e normas colectivas). O espaço 

para o surgimento da psicologia social como disciplina autónoma partiu de estudos 

entretanto efectuados que sustentavam um novo domínio do conhecimento: o da 

interferência dos outros no comportamento dos indivíduos. Pepitone (1981) afirma que a 

inauguração formal da psicologia social é desencadeada com a publicação, em 1908, de 

Social Psychology pelo sociólogo Ross e de An Introduction to Social Psychology pelo 

psicólogo McDougall. Contudo, para Ross a psicologia social procura explicar a 

uniformidade das crenças, dos sentimentos e das acções que é desencadeada pela 

interacção dos seres humanos, enquanto McDougall considera que o social está inscrito 

na natureza biológica do indivíduo. 

       A psicologia é o estudo científico do indivíduo e do comportamento individual. A 

sociologia é o estudo científico da sociedade humana. Os sociólogos analisam o 

comportamento humano num contexto mais amplo e abordam matérias como as 

instituições sociais (família, religião, politica) e a estratificação dentro da sociedade 

(classes sociais, raça, papéis sexuais). A psicologia social surgiu, assim, para estabelecer 

uma ponte entre a psicologia e a sociologia. 

       Comte (1798-1857), que inventou o termo “sociologia”, representa a corrente 

francesa e, tendo-se esforçado para situar as ciências sociais na família das ciências, foi 

dos primeiros a sugerir uma abordagem do indivíduo como ser social, de forma explícita, 

procurando fundamentar um conhecimento do ser humano sobre a sua forma de estar em 

sociedade, já que perspectiva ser a sociedade que molda o homem que nela se insere, além 

da influência das suas origens. Fischer (2002) considera ainda que, além de Comte, 

também Tarde (1843-1904), da corrente anglo-saxónica, com a sua obra “Ètudes de 
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Psychologie Sociale”, ou o manual “Psicologia Social”, de Edward Ross (1866-1951) 

trouxeram um contributo relevante à psicologia social. Tarde estudou o comportamento 

do indivíduo quando integrado na multidão, imitando-lhes o comportamento, que serve 

como modelo. Definiu assim o conceito de imitação como processo fundamental da 

realidade social, mostrando o seu carácter dinâmico e selectivo, que transforma o 

individual em social.   

       Segundo Fischer (2002) Le Bon desenvolve mais tarde uma teoria psicológica das 

multidões, considerando o que denomina “multidão psicológica” como um ser provisório 

composto por elementos heterogéneos momentaneamente ligados, tal como as células de 

um corpo vivo. A multidão providencia assim uma espécie de alma colectiva que faz os 

indivíduos que a compõem sentirem, pensarem e agirem de forma diferente do que 

aconteceria se estivessem isolados. Le Bon explica estes comportamentos da multidão 

como um fenómeno de “sugestão hipnótica”.           

       Segundo Allport (1954), que elaborou a melhor definição até hoje encontrada, a 

psicologia social designa-se como a ciência que tenta “compreender e explicar como os 

pensamentos, sentimentos e comportamento dos indivíduos são influenciados pela 

presença actual, imaginada ou implicada de outros” (p. 2).  

       O foco da nossa investigação implica desde logo a dimensão pessoal do glossolalista 

mas também uma dimensão comunitária, uma vez que nos debruçaremos exclusivamente 

sobre os indivíduos falantes quando integrados numa comunidade local de fé com 

tradição e cultura litúrgica glossolálicas. Assim, parece-nos importante, do ponto de vista 

da psicologia social, considerar a influência do meio no indivíduo, por maioria de razão, 

quando esse meio é de tipo religioso (um acto de culto), com todo o tipo de influência de 

grupo e de impacto emocional, como é normal num plano que apela à Transcendência. 

       Andler (2004), procurando contextualizar as crenças, parte da verificação da 

dificuldade em encontrar uma unidade e coerência no conceito de crença, visto existir 

uma variedade de coisas apresentadas como crenças ou processos de crença, tanto em 

contextos comuns como académicos. Apesar disso ainda não se abandonou a esperança 

de conseguir uma teoria (geral) de crença. Uma das maiores complexidades nesta matéria 

será o facto da privacidade das crenças, que dota o agente de uma indisputável autoridade 

pessoal sobre as suas próprias crenças. Assim como a não partilha de crenças entre 

diferentes indivíduos. Acresce que uma crença não pode ser (directamente) manipulável, 

no mesmo sentido em que o são, por exemplo, as proposições lógicas, ou as frases de 

linguagem natural, ou as fórmulas matemáticas, ou os estados computacionais.  
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       Segundo Churchland e Churchland (2013) as crenças, tal como são caracterizadas 

pela tradição filosófica, poderão ser uma ilusão nascida da nossa singular capacidade de 

falar uma linguagem. Tratando-se a nossa investigação da temática glossolálica, que 

assenta na verbalização de um discurso, e quando se trata de crenças inscritas no universo 

religioso, transcendental ou espiritual, como é o caso do nosso estudo, a compreensão dos 

fenómenos por parte do observador torna-se ainda mais complexa, pelo que há que, não 

apenas procurar definir o fenómeno glossolálico, mas igualmente que o enquadrar no seu 

contexto, procurando entendê-lo nas diferentes vertentes que lhe são intrínsecas. 

       Pacheco, Silva e Ribeiro (2007) estudaram as modificações no autoconceito de uma 

população convertida ao pentecostalismo e iniciada no discurso glossolálico, a partir da 

ideia de “Três Mundos” (Umwelt, Eigenwelt e Mitwelt), utilizada por Ludwig 

Binswanger (1967). Verificaram uma significativa mudança na dimensão do Mitwelt 

(relacionamentos sociais), na medida em que ocorrem transformações subjectivas 

notórias no indivíduo glossolalista em contexto social, com destaque para a sua 

participação comunitária. Verifica-se então a introdução de uma vida fragmentada no 

interior de uma comunidade que recoloca as histórias pessoais na perspectiva de novas 

identidades. Segundo Augras (1996) quando o ser humano é colocado no espaço 

dialógico da vida comunitária é que ele pode, vendo-se no espelho do outro, reformular 

o autoconceito ao mesmo tempo em que reconstrói os significados de seu mundo: “a 

compreensão de si fundamenta-se no reconhecimento da co-existência, e ao mesmo 

tempo constitui-se como ponto de partida para a compreensão do outro” (p. 56). 

       Note-se que acontece com frequência a nova “família” da comunidade pentecostal 

sobressair como objecto de investimento de tempo e de afectos, relativamente à família 

natural. A resistência dos filhos não impede que as mães frequentem a igreja, os maridos 

acabam por aceitar, os pais ficam surpreendidos pelos novos referenciais dos filhos e os 

amigos ressentem-se por terem sido secundarizados: a conversão reordena o 

relacionamento com o outro. Isto acontece em grande parte porque a nova ordem de 

relacionamentos infunde um profundo sentimento de pertença e solidariedade nos seus 

membros, que assim se sentem mais acompanhados e fortes para enfrentar as dificuldades 

próprias de uma gente sofrida, surgindo o pastor como uma figura de cuidado e 

companhia, que sedimenta as novas relações dos convertidos. 

       Outra das transformações evidentes, segundo Pacheco, Silva e Ribeiro (2007), é a 

activação de potenciais adormecidos, com o subsequente sentimento de valorização 

pessoal e auto-estima.  
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       Pode-se dizer então que, de acordo com a investigação desenvolvida por Pacheco, 

Silva e Ribeiro (2007), e que constava duma pesquisa qualitativa com indivíduos recém-

convertidos ao culto pentecostal em diferentes comunidades locais de fé no Brasil, um 

dos principais resultados da conversão a uma comunidade glossolálica de tipo pentecostal 

será a reconstrução da própria identidade a partir da aquisição e da participação num novo 

grupo de referência, o qual proporciona não apenas acolhimento, solidariedade e 

reconhecimento pessoal, mas também oportunidade de desenvolvimento das 

potencialidades adormecidas. 

 

       Abordaremos de seguida os aspectos teológicos do fenómeno glossolálico, dada a 

sua natureza religiosa. 
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Capítulo 4: Abordagem Teológica da Glossolalia 
 

 

       Segundo Maliska (2008), “no culto sagrado das religiões cristãs, a palavra de Deus, 

enquanto significante, é valorizada por trazer um sentido para a vida dos fiéis” (p. 2). A 

transmissão da mensagem divina produz-se através dos signos de uma língua, através dos 

significantes que apontam um sentido espiritual para a vida dos fiéis. Ora, a importância 

da Glossolalia nas religiões descendentes dos cultos africanos e indígenas “não se faz por 

esta via do significante. A Glossolalia não veicula a palavra, que se situa do lado 

simbólico da língua, mas sim a voz, enquanto manifestação sonora desvinculada do 

sentido e atrelada ao ritmo e à musicalidade” (Maliska, 2008, p. 2). Enquanto a fé cristã 

transmite a Palavra de Deus por via do significante divino e dos efeitos subsequentes de 

sentido no próprio discurso, os glossolálicos transmitem um saber pela própria invocação 

presente na voz, no ritmo e na musicalidade de tal dizer. Ainda de acordo com o mesmo 

autor (2008), “a transmissão, na Glossolalia, não é o efeito produzido pelo sentido da 

língua, mas o efeito de sem-sentido produzido por uma não-língua” (p. 2). Na Glossolalia 

importa mais a voz do que a fala, importa mais o som do dizer do que o próprio dizer. Ela 

não veicula palavras, mas voz e ritmo. 

       Já Certeau (1980), refere-se ao glossolálico des modo: “Il parle ‘pour ne rien 

dire’,précisement pour ne pas être trompé par les mots, pour échapper aux pièges du sens, 

pour être une pure fable (fari, parler) et rejoindre en son antécédence un dire premier” (p. 

26). Por isso,“O sujeito que glossa, fala para nada dizer na medida em que sabe que a 

ordem das palavras é a ordem do engano” (Maliska, 2008, p. 3). Ele opta por falar em 

línguas para explorar o som e o ritmo, enquanto possibilidade de transmissão, “prefere” 

a articulação primeira do dizer, enquanto pura sonoridade, a ser enganado pelas 

artimanhas do sentido. Segundo Maliska (2008) a articulação “é puramente sonora, entre 

som e ritmo, e não aquela já estabelecida desde Saussure (1984), passando por Jacokson 

(1977), entre som e sentido” (p. 3). O autor classifica a Glossolalia como uma ficção de 

discurso que orquestra o acto de dizer, mas não enuncia nada. Ou seja, uma arte de dizer 

por detrás do tapume de uma aparência.  

       Apesar de tudo é de realçar o facto de que, durante séculos e até ao concílio Vaticano 

II, há cerca de cinquenta anos, o rito litúrgico do catolicismo-romano era realizado sempre 

em Latim, língua antiga e estranha à esmagadora maioria dos fiéis em todo o mundo, pelo 
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que, e ao contrário do que propõe Maliska, os fiéis católicos não poderem encontrar aí 

um sentido espiritual para a vida, pois a transmissão da mensagem divina não se poderia 

fazer através dos signos de uma língua, ou dos significantes que apontariam o tal sentido 

espiritual. Porém, ressalve-se aqui a possibilidade de os mesmos serem apreendidos 

através dos ritos sempre repetidos e descodificados da missa ou de expressões verbais 

rituais aprendidas por repetição, faladas ou cantadas, ou mesmo por descodificações de 

sentido obtidas em setting catequético. Sendo assim, pelo menos o “sentido ritual” 

substituiria provavelmente o “sentido para a vida dos fiéis” referido por Maliska. Mas 

poderá ocorrer fenómeno semelhante no âmbito das celebrações cristãs que incluem a 

prática glossolálica. Ou seja, que a Glossolalia adquira nessas culturas de culto um 

“sentido ritual” que substitua o “sentido para a vida dos fiéis”.    

 

4.1. A Glossolalia enquanto carisma concedido.  

 

       Na chamada Grande Comissão Jesus de Nazaré já havia prevenido os seus discípulos 

de que viriam em breve a “falar novas línguas” como sinal da presença do Espírito Santo 

entre eles.37 Já no Antigo Testamento, largos séculos antes, o profeta Isaías havia predito: 

“Assim por lábios gaguejantes, e por outra língua, falará a este povo.” 38 De acordo com 

a teologia paulina, o dom das línguas (Glossolalia) é um carisma, uma graça do Espírito 

Santo concedida para edificação espiritual da comunidade.39 Por essa razão o Apóstolo 

ensina que as línguas devem ser acompanhadas pelo carisma da interpretação de línguas, 

para que todos compreendam o que é dito: “Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, 

cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. 

Faça-se tudo para edificação. E, se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 

dois, ou quando muito três, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, 

esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo, e com Deus”.40 Procura-se não apenas 

introduzir alguma ordem na desordenada e conflituosa comunidade da Acaia (I Coríntios 

1: 10-11), como talvez até o faça para que não se venha a confundir a manifestação do 

sobrenatural com práticas religiosas pagãs, conhecidas no mundo helénico. Nesse sentido 

Nogueira (2008) questiona “De que maneira o conceito helenístico de inspiração, enquan- 

 

37 “Falarão novas línguas” (Marcos 16:17). 

38 Isaías 28:11. 

39 I Epístola aos Coríntios, 14:2-6, 12.   

40 I Epístola aos Coríntios, 14:26-28. 
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to fenômeno estritamente religioso, influencia a compreensão e a prática da profecia e da 

fala inspirada na comunidade paulina do primeiro século?” (p. 84). 

       Procurando reestabelecer algum equilíbrio na liturgia da comunidade cristã de 

Corinto, S. Paulo vem então esclarecer que operar no carisma das línguas, em termos 

congregacionais, só faz sentido de forma limitada, e no caso de estar alguém presente, no 

momento, que possa operar no carisma da interpretação, de modo a que a comunidade 

fique edificada espiritualmente. Se assim não for, então é preferível que os glossolálicos 

se abstenham de falar em línguas estranhas no culto.    

       Na prática a Glossolalia resulta do entusiasmo do que ora, o qual, a partir de um dado 

momento passa a falar uma linguagem ininteligível, quer por falta de vocábulos quer 

porque sente que a grandeza das obras de Deus (ou dos sentimentos para com Ele) não 

pode ser adequadamente expressa por um linguajar comum. Mas como esse entusiasmo 

pode redundar em desordem na assembleia, S. Paulo advoga algumas cautelas, pois no 

caso de não haver disciplina no exercício do carisma, o culto divino pode assemelhar-se 

a uma reunião de loucos: “Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem 

em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estais loucos?” 41  

       Talvez devido ao perigo da indisciplina, S. Paulo parece preferir ao dom das línguas 

o da profecia, cuja prática consiste na proclamação das maravilhas de Deus em linguagem 

inteligível: “Mas, se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é 

convencido, de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, 

e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está 

verdadeiramente entre vós”.42  Isto é, o carisma da profecia teria muito mais impacte face 

aos “indoutos ou infiéis”, pois a mensagem ser-lhes-ia perceptível e passível de inteira 

compreensão.  

       Pode-se até questionar se todos os casos de prática glossolálica serão realmente de 

inspiração divina, admitindo-se que algumas dessas manifestações se devam ao 

entusiasmo pessoal e à sugestão exercida pelo ambiente e pela expressão colectiva sobre 

aquele que ora. O apóstolo Paulo faz mesmo questão de recordar aos cristãos da 

comunidade de Corinto que alguém pode falar em línguas “como o metal que soa ou como  

 

 

41 I Epístola aos Coríntios, 14:23. 

42 I Epístola aos Coríntios, 14:24, 25. 
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o sino que tine” 43, isto é, apenas na forma mas sem conteúdo, no caso de não exercer aci- 

ma de tudo a caridade para com os que a rodeiam, desvalorizando assim o carisma 

relativamente ao carácter cristão (I Coríntios 13).  

       Como nem sempre haverá interpretação para o dom de línguas, a comunidade local 

de fé não pode beneficiar dessa linguagem estranha. Porém, há quem afirme que mesmo 

nesses casos o carisma tem razão de ser, pois trata-se de uma efusão entusiástica do ânimo 

do que ora, que assim louva a Deus. Admitindo como boa tal explicação, recorde-se 

todavia que o apóstolo sugere que, em tais circunstâncias, o fiel deveria orar a sós, na sua 

própria casa.  

       Segundo Apolinário (1984): “O dom de línguas é um milagre divino em que, no 

exercício da vontade e sabedoria divinas, o Espírito Santo concede a alguns crentes o 

poder de falarem em idiomas que não aprenderam pelos processos naturais, e isto para o 

fim de testemunharem de Jesus Cristo perante os que não crêem”. (p. 381). 

       De acordo com Wagner (1995): “O dom de línguas é a capacidade que Deus dá a 

certos membros do corpo de Cristo: (a) para falar com Deus numa língua que não 

aprenderam ou: (b) para receber e comunicar uma mensagem divinamente inspirada num 

idioma que eles nunca aprenderam.” (p. 235). 

       É certo que a experiência primeira do falar em línguas, no Pentecostes em Jerusalém, 

configura um momento de alguma aparente irracionalidade. Sem causa explicável aquelas 

pessoas terão falado por uns instantes em línguas que lhes eram estranhas, 

comportamento esse que alguns dos forasteiros observadores descreveram como 

parecendo de embriaguez. Eles terão ouvido frases ou palavras que eram compreendidas 

por cada ouvinte na sua língua materna, segundo o registo do evangelista Lucas. Cada 

língua era assim estranha para quem a falava e familiar apenas para o indivíduo que a 

ouvia. Uma compreensão privada e não comunicável. Ainda através do evangelista Lucas 

sabemos que o fenómeno glossolálico terá acompanhado a expansão da fé cristã durante 

todo o primeiro século, ainda que discretamente.  

       Mas a melhor tentativa de explicação que conhecemos nos textos bíblicos, 

relativamente ao fenómeno, não é sequer o discurso de Pedro (Actos, capítulo 2) que se 

seguiu ao evento de Jerusalém – muito embora ele comece por fazer aí um enquadramento 

histórico-profético do fenómeno, baseado no livro veterotestamentário do profeta Joel –,  

 

 

43 I Epístola aos Coríntios 13:1. 
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mas a epístola de S. Paulo, que expressa as suas preocupações aos cristãos da cidade de 

Corinto, revelando um esforço notável de modo a conferir alguma racionalidade a uma 

comunidade emocional, mergulhada em afectos, e que revelava a espiritualidade mais 

erótica e desorganizada do registo neotestamentário, como se atesta pela natureza das 

questões que o apóstolo se vê na obrigação de abordar, nessa sua carta, e para as quais 

propõe a devida correcção, através de ensino e exortação.  

 

4.2. A Glossolalia como metáfora para um tempo novo.  

 

 

       O apóstolo ensina que as línguas servem, tal como no dia de Pentecostes, 

essencialmente à individualidade. Não comunicam ao grupo, não explicam, não 

organizam. São assistemáticas e absurdas. Todavia são também geradoras de esperança 

no indivíduo, por estranho que possa parecer. 

       De certa forma todos nós utilizamos “línguas estranhas” na nossa comunicação 

verbal, mais conhecidas como metáforas. Em si mesmas não têm ligação com o sentido 

do discurso por não serem literais. São provisórias e surgem apenas para ajudar a chegar 

a um nível de compreensão ainda não atingido. Segundo Lund & Nelson (1968), os 

evangelhos neotestamentários estão saturados de metáforas, hipérboles, alegorias, 

metonímias, prosopopeias, fábulas, enigmas, parábolas e outras figuras de retórica 

amplamente utilizadas por Jesus de Nazaré no seu discurso corrente. Dificilmente as 

pessoas entendiam o sentido das mesmas, como confessou aos seus discípulos mais 

próximos: “Por isso lhes falo por parábolas; porque eles, vendo, não vêem; e, ouvindo, 

não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, 

ouvireis, mas não compreendereis, E, vendo, vereis, mas não percebereis”.44  

       A função da metáfora – e de outras figuras de estilo – é a de indicar um mundo de 

compreensão radicalmente distinto daquele. Um mundo novo com vocabulário novo. 

Com outros sentidos. Com outros horizontes de compreensão. Língua estranha para um 

mundo ainda estranho. Davidson classifica a metáfora como “um gesto brusco e 

tresloucado que interrompe uma conversa sensata”. (1965, citado por Rorty, 2007). Terá  

 

 

44 Evangelho segundo S. Mateus 13:13-14. 
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sido assim que as pessoas receberam a nova narrativa do universo trazida por Galileu. 

Afinal, a Terra dos humanos não era o centro do universo. Era ela que girava em torno do 

Sol e não o contrário, como todos pensavam até aí.   

       De idêntica forma o cristianismo passou a apresentar uma reformulação do mundo. 

Todos são iguais perante o divino – já que “Deus não faz acepção (discriminação) de 

pessoas” (Carta aos Romanos 2:11) –, pelo que ninguém vale mais  nem  menos  do  que  

outro, seja ele homem ou mulher, grego ou bárbaro, escravo ou livre. Assim, a prática 

glossolálica não transmite um sentido de discurso ao grupo, mas aponta para algo 

radicalmente novo que, pelo facto de o ser, só virá a receber melhor compreensão depois 

de envelhecer.  

       A Glossolalia surge assim como qualquer outra metáfora, estranha à linguagem 

comum. Mas esse é o seu segredo de sucesso, o princípio da incompreensão. A 

irracionalidade intrínseca da Glossolalia pode então ser encarada como a única 

possibilidade e a grande oportunidade de mudar radicalmente os valores e o sentido de 

toda uma comunidade. Neste caso não tanto através da racionalização de conceitos 

doutrinários, mas supostamente pela via do sobrenatural. Até porque, segundo Júnior 

(2009) “As palavras são aproximações fracas do que é verdadeiro.” (p. 145). 

       O relato histórico do livro bíblico Actos dos Apóstolos demonstra que aquilo que 

viria a suceder, do Pentecostes em diante, seria profundamente diferente do que até então 

era conhecido e vivido. De facto só com o pensamento cristão se começa a ter em 

consideração as liberdades e os direitos humanos. O Deus monoteísta, Todo-poderoso, 

afinal encarnou em Jesus de Nazaré, expondo-se a toda a sorte de riscos. Apresenta-se 

então de uma forma que não provoca temor e tremor. Surge como Pai, cujos filhos não 

seriam diferenciados por credos, raças, castas, ou cor da pele, e a quem chama amigos e 

não servos (escravos). Esta seria uma loucura da qual nenhuma língua antes falara. Nem 

a língua de Jesus. Só uma língua incompreensível e desconcertante podia indicar o 

tamanho da revolução imaginada por Jesus. Sendo assim, podemos considerar o 

surgimento da Glossolalia no primeiro século como sendo um fenómeno aparentemente 

absurdo em si mesmo, mas que terá sido capaz de romper com uma racionalidade morta 

e perpetuadora da opressão do humano sobre o humano. De algum modo esta nova e 

surpreendente forma de expressão religiosa concitou as atenções gerais, não apenas dos 

israelitas que habitavam na sua terra, como também dos judeus da diáspora e ainda dos 

povos gentílicos espalhados por boa parte do mundo habitado de então, que haviam 
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recebido a notícia do fenómeno glossolálico, trazida pelos peregrinos e forasteiros que 

estavam presentes naquele inesquecível dia de Pentecostes em Jerusalém, para observar 

e participar nas festas judaicas. Colocados perante um fenómeno sem explicação racional, 

que remetia para o domínio do sobrenatural e do transcendente, parece razoável 

compreender o fascínio que a prática de tal carisma provocava nos ouvintes e 

espectadores, à semelhança do que já anteriormente acontecera com boa parte dos 

indivíduos que se acercaram do cenáculo em Jerusalém. E é suposto que, a partir daí, 

todas as atenções estariam então voltadas para escutar a mensagem do Evangelho com 

“ouvidos de ouvir”, segundo a expressão recorrentemente utilizada perlo próprio Jesus de 

Nazaré, e que se referia a uma escuta atenta e interessada. O fenómeno sobrenatural 

chamava assim a atenção para a essência da mensagem que era, afinal, o mais importante 

de tudo.  

       Com efeito, Gee (2012), um dos líderes mais importante do movimento pentecostal 

no seu tempo, defendeu que a atracção central do pentecostalismo reside puramente numa 

“experiência espiritual, poderosa e individual (trad. nossa).” (p. 30). Segundo McGee 

(2006), a escatologia pré-milenarista45 deixava pouco tempo para a evangelização antes 

do retorno iminente de Cristo, o qual poderia ocorrer a qualquer momento e sem aviso 

prévio. Assim, os primeiros pentecostais acreditavam que a intervenção do Espírito Santo, 

possibilitando os mesmos “sinais e maravilhas” que acompanharam a proclamação do 

evangelho no Livro de Actos dos Apóstolos, poderia capacitar especialmente os 

missionários para alcançar as nações com o Evangelho antes que fosse tarde demais. 

Compartilhando essa visão, uma corrente crescente de missionários pentecostais dirigiu-

se para terras estrangeiras, a partir de Azuza e de outros centros-chave do avivamento 

pentecostal. Esses enviados já somavam mais de duzentos no ano de 1910, sendo que a 

sua maioria eram mulheres. Essa onda de novos pregadores, de ambos os sexos, 

confiavam entusiástica e inteiramente nas capacidades sobrenaturais nas quais criam que 

o Espírito Santo lhes permitia operar, pelo que pregaram o Evangelho, oraram a Deus 

pela cura dos doentes e exorcizaram o que pensavam ser espíritos demoníacos e com os 

quais por vezes se confrontavam nos actos de culto. 

 

 

45 O pré-milenarismo “é a asserção de que haverá uma futura era áurea, mas que para tanto será mister o 

aparecimento pessoal de Cristo (Parousia) o qual inaugurará o milénio” (Enciclopédia de Bíblia, Teologia 

e Filosofia, vol. 5, São Paulo: Ed. Candeia, 1991, pp 370-371). 
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     De todo o modo, a experiência histórica do Pentecostes relatada em Actos dos 

Apóstolos, reveste-se de características e simbolismo especiais e únicos, como nos diz 

Schaff (1997): “The Pentecost in the year of the Resurrection was the last Jewish (i.e. 

typical) and the first Christian Pentecost. It became the spiritual harvest feast of 

redemption from sin, and the birthday of the visible kingdom of Christ on earth. It marks 

the beginning of the dispensation of the Spirit, the third era in the history of the revelation 

of the triune God”. (p. 197). Com efeito, a festa judaica de Pentecostes (antigamente 

denominada como Festa das Colheitas ou das Semanas, e que a partir do domínio Grego 

recebeu o nome de Pentecostes) celebrava o ciclo da vida criada e sustentada por Deus, e 

reforçava o compromisso fraterno e a responsabilidade comunitária. Era alegre e solene 

(Deuteronómio 16:11), dedicada exclusivamente a Javé (16:10) e aberta a todos os 

produtores e familiares, pobres, levitas e estrangeiros (16:11). De certa forma anunciava 

o novo, as primícias, e nesse sentido é fortemente simbólica. 

 

 

4.3. Tentativas teóricas com vista a explicar o fenómeno glossolálico inicial.  

 

       A Glossolalia, essa “delinquência vocal”, como lhe chamou Certeau, inspirou 

diversas tentativas teóricas para explicar o fenómeno (1980, citado por Maliska, 2008).  

       Schaff (1997) avança diversas teorias elaboradas ao longo da história do cristianismo, 

com vista à justificação do fenómeno do Pentecostes. Uma delas, de carácter 

eminentemente racionalista, nega o milagre, interpretando o testemunho do fenómeno 

como um mero engano do narrador ou da tradição cristã primitiva. Há quem renuncie à 

xenoglossia, por esta ser substancialmente diferente da Glossolalia de Corinto, 

interpretando-a antes como uma tradição não-histórica originada num erro. Encara 

mesmo essa súbita comunicação inicial competente para falar em línguas estrangeiras 

como logicamente impossível, psicológica e moralmente inconcebível. A dificuldade é 

que S. Lucas, o companheiro do apóstolo Paulo, se deve ter familiarizado com a 

Glossolalia apostólica nas igrejas, e nas duas outras passagens onde ele a menciona, 

equivalem evidentemente ao mesmo fenómeno que é descrito por S. Paulo. 

       Uma outra proposta de interpretação do fenómeno sugere que a xenoglossia, afinal, 

nunca terá passado de um erro dos ouvintes, os quais, no estado de especial excitação em 

que se encontravam, mas também de simpatia profunda pelos discípulos, acabaram por 

imaginar que estavam a ouvir falar as suas próprias línguas, enquanto Lucas se limita a 
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registar essa percepção ilusória, sem contudo procurar corrigi-la e repor a verdade dos 

factos. De acordo com Schaff (1997) esta opinião foi referida por Gregório de Nissa e 

defendida no Pseudo-Cipriano, por Erasmus e Schneckenburger e outros. A ideia é que 

sendo a linguagem então utilizada o dialecto helenístico, poderia, com a sua estrutura 

composta por hebraísmos e latinismos, mais facilmente produzir esse efeito, quando 

verbalizada, mexendo no íntimo das pessoas e elevando-as de si mesmas. O mesmo autor 

diz constar que S. Francisco Xavier se fez entender pelos hindus sem conhecer a língua, 

e S. Bernardo, Santo António de Pádua e S. Vicente Ferrer foram capazes de algo 

semelhante, perante o entusiasmo e a oscilação das paixões de multidões que ignoravam 

a sua língua.  

       Uma outra tentativa de explicação para o fenómeno glossolálico é encará-lo como 

uma língua arcaica, com glosses poéticas e uma mistura de palavras estrangeiras. Essa 

visão, que de acordo com Schaff fora defendida por Bleek (1829), e adoptada com 

algumas modificações por Baur (1838), seria incompatível com o uso helenístico e o 

significado natural de Lucas. 

       Outra ideia é a de que a Glossolalia terá sido um carisma permanente atribuído aos 

apóstolos, isto é, um conhecimento instantâneo e sobrenatural das línguas estrangeiras 

nas quais pregaram o Evangelho. Tendo eles sido enviados para pregar a todas as nações, 

terão sido dotados com o conhecimento prático dessas línguas. Esta teoria foi abordada 

pela primeira vez pelos pais da Igreja, no quarto e no quinto séculos, já muito depois de 

a Glossolalia ter desaparecido ou de não haver notícias dela, e foi adoptada pelos teólogos, 

embora com algumas variantes.  

       Crisóstomo46 supôs que a cada discípulo terá sido atribuída uma linguagem particular 

da qual precisassem para a sua actividade evangelística. Agostinho47 foi muito mais longe 

ao considerar que cada um deles falou em línguas de todas as nações, defendendo que a 

unidade da Igreja iria alcançar todas as nações. Mas essa teoria transforma o milagre 

moral de entusiasmo espiritual num milagre mecânico de apreensão de línguas 

desconhecidas. Foram todos os oradores a falar de uma só vez, como no dia de 

Pentecostes, o que acabaria por ser mais uma insuperável confusão babilónica de línguas.  

Ora, tal justificação não parece convincente, dada a importância e alcance do fenómeno, 

pois apresenta dificuldades insuperáveis.  

 

 

46 João Crisóstomo (Homilias sobre os Actos dos Apóstolos, 2). 

47 Santo Agostinho (A Cidade de Deus, XVIII c. 49). 
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       A teoria ignora o facto de que a Glossolalia começou antes de os espectadores 

chegaram, ou seja, antes que houvesse qualquer necessidade do uso de línguas 

estrangeiras. Ela isola a Glossolalia e conduz a um conflito, pois em todos os outros casos 

o dom de línguas aparece, como já se observou, não como uma agência missionária, mas 

como um exercício de devoção. Isso parece implicar que todos os cento e vinte discípulos 

presentes, incluindo as mulheres - uma língua como que de fogo pousou sobre cada um 

deles - teriam sido chamados para ser evangelistas itinerantes, o que não seria certamente 

o caso. Acresce que um milagre deste tipo seria supérfluo, pois desde a conquista de 

Alexandre, o Grande, a língua grega estendeu-se por todo o território do futuro  império 

romano, de modo que os apóstolos mal necessitariam de qualquer outra - a menos que os 

ouvintes só entendessem latim, ou fossem nativos aramaicos - para efeitos de propagação 

evangélica. 

       De facto o grego foi utilizado por todos os escritores do Novo Testamento, até mesmo 

por Tiago de Jerusalém, e de uma forma que mostra que eles tinham aprendido como 

outras pessoas, por formação inicial e prática. Além disso não há qualquer vestígio de um 

conhecimento tão milagroso, nem qualquer uso dele após o Pentecostes. Pelo contrário, 

devemos inferir que Paulo não entende o dialecto da Licaónica (Actos 14:11-14), e nós 

aprendemos desde cedo da tradição eclesiástica que Pedro usou Marcos como intérprete, 

de acordo com Pápias (Frangiotti, 2002). Assim, não faz sentido que a aprendizagem de 

línguas estrangeiras ou outros tipos de conhecimento, que podem ser obtidos pelo uso 

corrente das faculdades mentais e capacidades da pessoa, viesse a ser substituída por um 

milagre. 

       Outra opinião adiantada por Schaff (1997) é a de que a Glossolalia registada em 

Actos (capítulo 2) seria uma conversa temporária em idiomas estrangeiros, mas limitada 

ao dia de Pentecostes, tendo desaparecido tal como desapareceram as línguas de fogo. 

Umas e outras terão existido apenas para comprovar a missão divina que estava cometida 

aos apóstolos, e anunciar previamente a universalidade da mensagem evangélica. Ainda 

de acordo com o autor, esta interpretação é retomada por muitos investigadores modernos, 

que aceitam o relato de Lucas, como Olshausen, Baumgarten, Thiersch, Rossteuscher, 

Lechler, Hackett, Gloag, Plumptre, e parece constituir a melhor explicação para a 

narrativa, de acordo com o senso comum. Porém, distingue conceptualmente o fenómeno 

do pentecostes da Glossolalia de Corinto. A concessão de um carisma temporário como 

o conhecimento sobrenatural e imediato de línguas estrangeiras até então desconhecidas 
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dos falantes, é um factor considerável e talvez até maior do que a perspectiva permanente 

de “instrumento de adoração”. Mas também seria supérflua nessa altura em Jerusalém, 

como depois em Corinto, pois tudo leva a crer que o sermão missionário de Pedro terá 

sido pregado numa única língua, que foi compreensível para todos os muitos e diversos 

membros da assistência. 

       Finalmente surge a ideia de que a Glossolalia terá sido essencialmente a mesma que 

a de Corinto, a saber, um acto de adoração e não de ensino, apenas com uma ligeira 

diferença do meio de interpretação: era internamente interpretada de uma só vez, e 

aplicada pelo próprio Espírito Santo para aqueles ouvintes que acreditaram e se 

converteram, a cada um na sua própria língua vernácula, enquanto em Corinto a 

interpretação foi feita por um tradutor em línguas, ou por uma pessoa dotada do dom da 

interpretação. 

       O nascimento do pentecostalismo moderno radica na convicção profunda de que o 

falar noutras línguas seria a evidência bíblica vital da terceira obra de graça: o baptismo 

no Espírito Santo. Tal contribuição teológica deve-se a Parham (1873-1929), o qual se 

fundamentava escrituristicamente nos relatos de Atos dos Apóstolos, capítulos 2, 10 e 19. 

É por isso que a prática glossolálica tem sido vista pelos pentecostais como evidência 

física inicial do baptismo no Espírito Santo e a comprovação do mesmo. De todo o modo, 

segundo Bruner (1986) o pentecostalismo deseja “ser entendido como um cristianismo de 

experiência”. (p. 16). Todavia esta pode ser uma visão distorcida da realidade visto que 

muitos teólogos pentecostais enfatizam muito mais o carácter, como é o caso de Peter 

Kusmik: “Carisma sem carácter é caos!” (1989, citado por Lino, 1993) e o primado da 

revelação bíblica sobre qualquer experiência pessoal e particular, baseados, entre outras 

passagens bíblicas, no texto de S. Pedro (Epístola de Pedro, 1:20-21): “Sabendo 

primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. 

Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens 

santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.”  

       Nota-se aqui uma preocupação em não sobrevalorizar os carismas em geral, em 

detrimento das Escrituras sagradas, às quais o próprio Jesus Cristo recorria em frequentes 

citações da Torah, a fim de persuadir os seus ouvintes, em particular os de tradição judaica 

(Evangelho S. Mateus).  

 

4.4. Controvérsias teológicas iniciais. 



70 
 

 

       Gonçalves (2008) diz que nos inícios do século XX houve um conjunto de debates 

doutrinários, o que é natural face a uma nova doutrina e praxis religiosa que foram 

ganhando expressão significativa. Mais precisamente durante os primeiros dezasseis anos 

do movimento pentecostal, esse debate originou sobretudo quatro grandes controvérsias.  

       A primeira centrava-se na discussão sobre o efectivo valor teológico da literatura 

narrativa, em especial o livro de Actos dos Apóstolos e os últimos versículos do 

evangelho de S. Marcos, relativos à Grande Comissão, para fundamentar a prática 

glossolálica enquanto evidência inicial do baptismo no Espírito Santo.  

       A segunda controvérsia relaciona-se com a natureza das línguas faladas. Um grupo 

acreditava estar perante expressões idiomáticas inteligíveis (línguas pátrias), enquanto 

outro acreditava que as línguas faladas eram antes expressões de mistério, portanto, 

ininteligíveis do ponto de vista racional. 

       O terceiro debate andava à volta da segunda obra da graça, a denominada 

santificação. Como considerar a sua natureza? Seria progressiva ou instantânea? Os 

pentecostais de tendência wesleyana estavam convictos de que a santificação era uma 

obra sobrenatural instantânea, enquanto os de tendência reformada defendiam uma 

perspectiva diferente, a santificação progressiva, que ia sendo consolidada à medida que 

o fiel crescia na fé.  

       A quarta controvérsia possuía uma ênfase cristológica. De acordo com Gonçalves 

(2008), o pregador canadiano Robert E. McAlister (1880-1953) terá observado, num dos 

seus sermões, que os apóstolos baptizavam apenas em nome de Jesus,48 em vez de 

utilizarem a fórmula litúrgica trinitariana.49 Como resultado da sua posição, aqueles que 

deram crédito à pregação de McAlister foram “rebatizados” em nome de Jesus. Aconteceu 

então um cisma no movimento e os que enfatizaram o baptismo apenas no nome de Jesus 

acabaram por propor uma doutrina modalística da Trindade, que é uma variação do 

unitarismo.50    

       Refira-se, porém, que estas controvérsias teológicas são perfeitamente 

compreensíveis, dadas as diferentes origens e tradições doutrinárias presentes no grupo 

inicial de onde partiu o movimento pentecostal moderno. Charles Parham, por exemplo, 

 

48 Atos dos Apóstolos, 2:38. 

49 Evangelho de S. Mateus, 28:19. 

50 «O Unitarismo consiste na afirmação de que Deus é um e que o Filho pode ser considerado divino, mas 

não no mesmo sentido em que Deus Pai é assim chamado, visto que os dois não compartilham a mesma 

essência» (Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, vol. 6, São Paulo: Ed. Candeia, 1991, p 674). 
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vinha do Holiness (Movimento de Santidade),51 onde era ministro. Influenciado por 

outros e em resultado da sua própria investigação sobre o livro de Actos, acabou depois 

por ser testemunha de um grande avivamento na Escola Bíblica Betel. É óbvio que muitos 

fizeram facilmente o paralelo do fenómeno com o relato de S. Lucas, começando a crer e 

a afirmar que se tratava da restauração da fé apostólica. De facto, quando Bennett 

Freeman Lawrence 52 escreveu a primeira história do movimento, resolveu denominá-lo 

The Apostolic Faith Restored. A ideia que fez caminho foi a de que o movimento que 

estava a nascer constituiria uma restauração dos tempos apostólicos, da igreja primitiva, 

quando os carismas eram uma evidência no meio das comunidades locais de fé e o 

cristianismo experimentou uma dinâmica explosiva, eventualmente nunca mais igualada. 

       Mas o movimento pentecostal também vai beber a sua inspiração à Doutrina da 

Perfeição Cristã, de John Wesley. Na sua obra A Plain Account of Christian Perfection 

(1767), Wesley exorta os leitores a procurarem uma segunda obra de graça, posterior à 

conversão, que livraria os crentes de sua natureza moral imperfeita, e que é denominada 

como santificação, referindo-se a uma vida de rectidão pessoal, com ênfase num carácter 

transformado pelo Evangelho.  

       A teologia wesleyana chegou aos Estados Unidos e inspirou o Holiness, cuja ênfase 

estava centrada numa vida de santificação. Acontece que Irwin,53 pregador radical, 

wesleyano, desse movimento, começou a ensinar sobre três obras da graça, em 1895. A 

primeira seria a salvação, a segunda obra da graça iniciava a santificação e a terceira trazia 

o “baptismo do amor ardente”, que seria, segundo ele, o baptismo no Espírito Santo. Foi 

aí que a dissidência teológica começou a surgir. A maior parte do movimento de santidade 

condenou essa via, que consistiria no revestimento de poder espiritual para o serviço 

cristão, e classificou-a como herética. Mas essa noção de Irwin acabou por se colocar 

como fundamento do movimento pentecostal que dava então os primeiros passos, 

constituindo ainda hoje uma das bases de fé do pentecostalismo. 

 

 

 

51 O Movimento de Santidade (Holiness Movement) proveio de John Wesley e atingiu o seu apogeu entre 

1850 e 1950 (New Dictionary of Theology, Ed. Inter-Varsity Press: Downers Grove, 1994, p.314).  

52 The Gospel Publishing House (1916). 

53 Benjamin Hardin Irwin (1854-?). 
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       Um dos debates mais acesos é o promovido pelos cessacionistas, que apontam aos 

pentecostais duas fontes de inspiração: a escriturística (Bíblia) e a profética (glossolálica 

e dos outros carismas). Mas os pentecostais, denominados por aqueles como 

restauracionistas, defendem-se explicando que as profecias só são válidas se estiverem 

em consonância com as Escrituras, e só se consideram válidas após cumprimento 

efectivo. Mas o problema dos cessacionistas não fica por aqui. Inclui também os 

acontecimentos inexplicáveis (milagres). A ideia é que a sua ocorrência assumiria a forma 

de persuasão e poderia violar o livre arbítrio do ser humano. Mas os pentecostais replicam 

com o argumento de que Jesus e os discípulos também realizavam sinais, sem que os 

convertidos fossem espoliados das suas competências de decisão e escolha livre. 

Avançam um caso relatado nos evangelhos, o da multiplicação dos pães, que foi presen- 

ciada e participada por largos milhares de pessoas (só homens eram cinco mil, segundo 

relata S. Mateus, 16:9) as quais não se tornaram necessariamente seguidores de Jesus de 

Nazaré, apesar do sucedido. 

       Durante cerca de um século destas controvérsias teológicas, por um lado os teólogos 

alemães e americanos desenvolviam novos conceitos como a desmitologização, 

aprofundavam estudos sobre o Jesus histórico, procurando desassociá-lo do Jesus da fé, 

enquanto procuravam teologias com ênfase nas teorias naturalistas e evolucionistas, 

afastando-se assim do campo do sobrenatural. Por outro lado a teologia pentecostal surgia 

cada vez mais no sentido contrário ao do ambiente geral teológico no mundo ocidental, 

marcadamente de características secularistas, apresentando-se como alternativa, na 

qualidade de um movimento de restauração da fé apostólica, e como uma das principais 

reacções contrárias ao secularismo teológico que surgiu no início do século vinte. De um 

lado estava uma ideia de moldar a fé cristã aos padrões filosóficos e científicos da 

modernidade, e do outro o desejo de reencontrar a fé cristã primitiva demarcada do 

sistema secular. 

       O pentecostalismo revela-se assim, na cena contemporânea, em oposição formal e 

conceptual à teologia moderna, de marca liberal e neo-ortodoxa. Segundo Gonçalves 

(2008), enquanto Barth, Bultmann, Tillich e Brunner agitavam o cenário teológico 

mundial com inovações e suas tendências filosóficas, obviamente influenciados pelo 

existencialismo de Kierkgaard, pelo cepticismo de David Hume e os apelos filosóficos de 

Immanuel Kant, surgiu no cenário mundial um movimento que buscava justamente o 

oposto.  
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       Paul Tillich, por seu lado, buscava moldar a Bíblia às necessidades do homem, mas 

William Seymour e outros nomes do movimento pietista pentecostal instavam para que 

os homens se moldassem à Palavra de Deus. Enquanto Barth apresentava Deus como 

“Totalmente-Outro”, os pregadores pentecostais insistiam na possibilidade de um 

relacionamento pessoal com Deus e definiam-no como aquele que habita os céus e que, 

paradoxalmente, vive em nós. 

       A verdade é que o crescimento explosivo do pentecostalismo durante todo o século 

XX, e também dos carismáticos (a partir de meados do século), ambos portadores de uma 

teologia e de uma prática centrada na Glossolalia e nos demais carismas, parece ter 

respondido às necessidades das populações mais diversas (na Europa, em África, na Ásia, 

no continente americano e na Oceânia), que as terão preferido em detrimento de uma 

teologia liberal e de uma liturgia sem espaço para a expressão das emoções, alheia à 

participação activa dos fiéis, tanto nos actos de culto como na economia da revelação 

divina.    

 

 

4.5. Os carismas como legitimadores da espiritualidade fora do Templo de 

Jerusalém.  

 
       Um povo simples e indouto, em grande parte, como era o conjunto dos primeiros 

cristãos, em Jerusalém, alheado de uma classe sacerdotal judaica altamente corrupta, 

elitista e até mesmo aristocrática, pelo menos no caso da seita dos saduceus, nunca 

poderia dispor de condições para poder influenciar o poder religioso estabelecido com 

epicentro no Templo de Jerusalém, centro de adoração judaico. Skarsaune (2004) sugere 

que a oposição à pregação apostólica vinha dos principais sacerdotes saduceus, uma vez 

que “eles se sentiam ofendidos sobretudo pelo facto de que os apóstolos haviam levado a 

mensagem da ressurreição de Jesus para o interior do Templo, que os saduceus tinham 

como seu domínio (Actos 4:1-2)”. (p. 9). Acresce que o judaísmo era reconhecido como 

“religião lícita” em todo o Império Romano, tendo os judeus mantido o seu apego à Lei 

e ao Templo, de tal modo que Flávio Josefo o reconhece, referindo uma ordem do 

procônsul Júlio António: “Quero, pois que saibais que, segundo a vontade de Augusto e 

de Agripa, permito aos judeus que apliquem suas leis e ajam segundo seus costumes 

pátrios sem nenhum obstáculo”. 54 

 

 

54 Antiguidades XVI, 172-173.  
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       A Glossolalia, juntamente com os outros carismas, de certa forma terá constituído 

então o único caminho possível para que os discípulos de Jesus de Nazaré se legitimassem 

do ponto de vista religioso, através da via do sobrenatural. É em parte por esta via que 

começam então a ser notados e falados pelo povo e perseguidos pelo poder religioso. O 

episódio passado em Jerusalém, logo nos primeiros dias após o Pentecostes, 

protagonizado por Pedro e João, é demonstrativo dessa notoriedade e perseguição. 

Segundo a narrativa de Lucas (Actos dos Apóstolos, cap. 3) ambos os apóstolos se 

dirigiam ao Templo para a sua actividade devocional, tendo passado por um homem, na 

porta Formosa, um habitante da cidade, conhecido portador de deficiência motora desde 

o seu nascimento, há mais de quarenta anos, que os interpela solicitando uma esmola. 

Pedro terá dito que ele e João não tinham moedas de ouro ou prata, mas que estariam 

dispostos a dar-lhe o que tinham e, invocando o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, 

ordenaram ao paralítico que se levantasse e andasse, segurando-lhe a mão, o que 

aconteceu de imediato. 

       A narrativa mostra que a cura aconteceu instantaneamente, pois o homem se levantou 

e “logo os seus pés e artelhos se firmaram”, tendo o indivíduo entrado no Templo com 

ambos os apóstolos, a andar, a saltar e a louvar a Deus, para “pasmo e assombro” dos 

muitos que o conheciam. Este acontecimento suscitou emoção e agitação popular, tendo 

os apóstolos aproveitado a situação para desenvolverem um sermão circunstanciado no 

recinto sagrado judaico, no alpendre chamado de Salomão, o que suscitou as atenções dos 

sacerdotes, do comandante da guarda e dos saduceus, que levaram a mal a ousadia, e os 

prenderam até à manhã seguinte, pois já era tarde.  

       No dia seguinte as autoridades judaicas interrogaram os apóstolos sobre o sucedido. 

Verificando que mantinham exactamente o mesmo discurso da véspera, fizeram uma 

pausa no interrogatório para conferenciar entre si, tendo optado por ameaçá-los caso 

voltassem a testemunhar do nome de Jesus, o Nazareno, que tinha sido condenado à morte  

pouco antes, por imposição do mesmo poder religioso judaico, ao que eles responderam: 

“Não podemos deixar de falar do que temos ouvido e visto!” Face a esta determinação, 

voltaram a ser ameaçados, desta vez ainda com mais veemência, mas acabaram por soltá-

los pois tinham caído nas boas graças do povo devido ao milagre realizado, e seria 

politicamente inconveniente retê-los naquele momento, face à agitação popular, pois o 

milagre e a pregação apostólica terão tido profunda ressonância em quase cinco mil 

homens.   
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       Durante o interrogatório, e ao pedir informações sobre Pedro e João, tendo então 

ficado a saber que se tratavam de “homens sem letras e indoutos”, o poder judaico ficou 

estupefacto. A nosso ver, este facto reforça a ideia de que sem o recurso aos carismas do 

Espírito Santo (entre eles o da cura divina), os discípulos de Jesus de Nazaré teriam muita 

dificuldade em questionar o poder religioso do Templo e legitimar-se perante a população 

enquanto portadores de uma mensagem religiosa séria e inovadora. Foi esta eficácia 

sobrenatural, digamos assim, que permitiu, por um lado incomodar o poder religioso 

judaico, e por outro cativar a atenção do povo de Jerusalém e sacudir a sua letargia 

religiosa da época, que se vivia pelo menos desde os tempos do profeta Malaquias. Nesse 

tempo o espaço sagrado do Templo vulgarizou-se, em particular através da profunda 

corrupção da classe sacerdotal, que se pode atestar pelo facto de aceitarem animais 

doentes e defeituosos para os sacrifícios do culto judaico, ou por colocarem “pão imundo” 

(bolorento) na mesa da proposição, contra o estabelecido na lei de Moisés (Malaquias, 

1:6-8, 12-14).   

 

4.6. A Glossolalia nas vertentes particular e comunitária.  

 
       Quando se fala em Glossolalia há que ter em conta uma diferença substantiva. De 

acordo com a teologia paulina podemos falar em dois tipos de prática glossolálica, as 

chamadas línguas devocionais, e de carácter mais privado, por um lado, e o carisma de 

línguas estranhas, este normalmente associado ao carisma da interpretação de línguas, 

ambos com vocação comunitária. As línguas devocionais existem para edificação do 

indivíduo, no âmbito de uma comunhão pessoal do crente com Deus nos seus tempos 

devocionais, um tempo que é só dele e está a sós com Deus, podendo assim apreciar a 

experiência ao seu modo. Já os carismas citados estão mais voltados para a ministração à 

comunidade de fé, com vista à edificação espiritual colectiva. Esta perspectiva paulina 

encontra-se bastante desenvolvida na Primeira Carta aos Coríntios (cap. 12). Nesta 

passagem bíblica o apóstolo enfatiza fortemente o contexto comunitário e solidário da 

operação dos carismas, através da metáfora do corpo humano, comparando cada 

indivíduo a um membro do corpo, que se identifica forçosamente com todos os outros e 

que sofre sempre que algum dos outros sofre, de modo a que todos os membros tenham 

“igual cuidado uns dos outros”.  

       A preocupação pela ordem e decência no culto a Deus está muito presente neste 

escrito de S. Paulo, assim como o princípio de que os carismas (dentre os quais a 
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Glossolalia) perseguem a finalidade exclusiva da “edificação da igreja” e não qualquer 

interesse ou necessidade pessoal do indivíduo. O apóstolo chega mesmo a manifestar a 

sua preferência pessoal por falar na sua própria língua, no serviço litúrgico, do que em 

línguas estranhas, ou seja, prefere falar a sua língua, em plena racionalidade, do que 

operar no carisma glossolálico, sobrepondo sempre o interesse do grupo a qualquer 

interesse ou gosto pessoal. O apóstolo vai mesmo mais longe, ao associar a Glossolalia 

desmedida e inadequada no culto a comportamentos infantis ou imaturos do ponto de 

vista da espiritualidade cristã.    

       Os Coríntios tinham superestimado a Glossolalia, talvez como uma espécie de 

ostentação do poder divino, mas na prática ela era mais ornamental do que útil, e ter-se-á 

dissipado pouco depois. Sendo um mestre na operação do carisma glossolálico (“dou 

graças ao meu Deus porque falo mais línguas que vós todos”, I Coríntios 14:18), S. Paulo 

evidencia grande sabedoria ao atribuir à sua prática uma posição subordinada, 

restringindo assim o seu exercício, que estava desregulado e exigindo interpretação, tendo 

em vista o benefício geral. Em suma, o que ele diz é que a Glossolalia é uma coisa boa, 

mas profetizar e ensinar no discurso inteligível para a edificação da congregação é 

melhor, e os dons são outorgados por Deus antes de mais para o benefício da comunidade 

de fé,55 sendo-lhes inerente uma utilidade específica.56 Mas fica claro que o exercício 

activo no amor a Deus e aos homens é o melhor de todos, tese que desenvolve em todo o 

capítulo treze daquela mesma epístola, interrompendo a sua dissertação sobre a temática, 

sendo que, acima da operação de qualquer carisma está sempre o meio ou ambiente em 

que eles devem ser exercidos – o do amor ou caridade, além da sua utilidade para o 

conjunto dos fiéis.  

 

4.7. A Glossolalia enquanto presença visível do Espírito Santo na Igreja.  

 

       Segundo a narrativa lucana, no seu discurso proferido no cenáculo, no Pentecostes, 

logo após o primeiro fenómeno glossolálico, o apóstolo Pedro invocou a previsão do 

profeta Joel, procurando contextualizar o fenómeno com as escrituras judaicas e 

enquadrá-lo num sentido profético daquele que seria o mesmo Deus, tanto de judeus como 

de cristãos, deslegitimando assim qualquer leitura herética do fenómeno. 

 

 

55 I Epístola de S. Paulo aos Coríntios, 14:12. 

56 I Epístola de S. Paulo aos Coríntios, 12:7. 
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       No monte da Ascensão, Jesus de Nazaré teria dito aos discípulos que deveriam 

permanecer na cidade de Jerusalém até serem capacitados através do poder (dynamis) de 

Deus (Actos 1:8), que os haveria de preparar e equipar para as tarefas evangelizadoras 

que se seguiriam. Assim, os carismas e em particular a Glossolalia, viriam a ser a marca 

desse poder espiritual explosivo, que os haveria de capacitar a percorrer o mundo 

conhecido de então com a boa nova (evangelion). Tratava-se de um novo tempo em que 

pontificaria a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, depois de durante o Antigo 

Testamento ser sido Deus Pai a estar no palco da História, e depois, entre João Baptista e 

o Pentecostes, ser o Deus Filho a estar em condição de maior visibilidade. A partir do dia 

de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, marcada pelo 

fenómeno glossolálico e as línguas de fogo, entraria então em cena uma terceira fase na 

relação de Deus com os fiéis. Uma vez entrado em cena, o Espírito Santo haveria de capa- 

citar os fiéis para a missão evangelizadora, mas também para a santificação dos crentes, 

tendo em vista o modelo da pessoa de Jesus Cristo.  

 

4.8. Perspectivas pentecostal e neopentecostal/carismática da Glossolalia.  

 

       Há algumas diferenças significativas entre a perspectiva pentecostal clássica sobre 

a prática glossolálica e a perspectiva dos grupos carismáticos normalmente designados 

como neopentecostais.  

       Desde logo os pentecostais históricos encararam sempre a capacidade de falar em 

línguas como a evidência de que o indivíduo teria sido baptizado com o Espírito Santo. 

A prática glossolálica então adquirida era por eles encarada como um selo inconfundível 

desse facto, uma espécie de rito de passagem do crente neófito para um estádio espiritual 

mais maduro. Mas os neopentecostais não valorizam esse momento. Realmente não 

ensinam, não promovem nem estimulam o crente à recepção pessoal e individual desse 

carisma, funcionando mais por efeito de simpatia. É suposto que o indivíduo comece a 

falar em línguas por contágio no culto, ao ouvir os outros a fazê-lo. Preferem falar em 

“enchimento do Espírito Santo” em vez de baptismo no Espírito Santo, retirando-lhe 

assim um carácter de marco relevante na vida espiritual ao contrário dos pentecostais. 

Entre os pentecostais há uma tradição antiga, que consta de os indivíduos registarem nas 

primeiras folhas em branco da sua Bíblia pessoal, a data da conversão, isto é, logo que 

decidiram tornar-se discípulos e aderir à comunidade dos fiéis, o que normalmente é 
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realizado através de um compromisso público no culto, e também a data do baptismo nas 

águas e a data do baptismo no Espírito Santo.  

       Por outro lado, no meio carismático ou neopentecostal parece haver menos rigor no 

tocante ao fenómeno glossolálico. Há líderes que simplesmente defendem que a pessoa 

deve abrir a boca e falar, sendo que, aquilo que falar será considerado língua estranha. Ou 

seja, será algo mais no âmbito de um mero exercício de vocalização do que da recepção 

de um carisma. Na doutrina pentecostal, pelo contrário, há uma tradição de buscar afanosa 

e empenhadamente os carismas, muito em especial o glossolálico, na presunção de que 

se trata de facto de algo sobrenatural, e muitos fiéis sinceros demoram anos a perseguir 

essa graça e a conseguir de facto praticar a Glossolalia.  

       Com efeito, os neopentecostais, na ânsia de irem ao encontro das necessidades e 

anseios básicos da criatura humana, parecem muito mais focados numa atitude utilitarista 

da fé, ou seja, centrados nas bênçãos imediatas que o fiel poderá vir a obter de Deus 

através do seu exercício de fé, do que no estímulo a uma vida devocional e a uma prática 

de comunhão pessoal e íntima com Deus.  

       Todavia, e segundo Flokstra (1999), os pentecostais terão evoluído da sua posição 

inicial de alguma rigidez quanto ao princípio inicial de indicar a prática glossolálica como 

evidência do baptismo no Espírito Santo, já que na década de 1970 os pentecostais 

clássicos foram suficientemente longe para remover as restrições da cultura 

denominacional de modo a repensar, rever e renovar a sua posição sobre a evidência. 

 

 
4.9. A Glossolalia enquanto experiência religiosa verificada no quadro da oração. 

 

 

       Embora tenham existido variações ao longo dos anos, a experiência glossolálica 

começou por ser inerente ao acto da oração, tanto particular como no quadro do culto 

congregacional. A cultura litúrgica do meio pentecostal e carismático mudou muito, em 

especial a partir dos anos setenta, com a ênfase atribuída a partir daí ao louvor colectivo 

no culto (de onde deriva a chamada música praise), os glossolálicos encontraram um novo 

espaço liturgicamente adequado ao exercício do carisma. Mas durante décadas o 

fenómeno esteve quase sempre restrito ao âmbito da oração.   

       De acordo com Schaeffler (1992) a oração ocupa uma posição central em todos os 

actos religiosos. Quando um crente ora, em especial se tem uma cultura religiosa de 

oração espontânea, fá-lo normalmente de olhos fechados, de modo a concentrar-se no 
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divino e sobretudo a não se distrair com questões ambientais. Essa ligação com o divino 

num indivíduo de fé, que se crê na presença de Deus, eleva-o facilmente para um patamar 

em que a racionalidade fica em segundo plano, o autocontrolo se torna diminuto e os 

picos emocionais se multiplicam, dependendo de diversos factores. Otto chama ao 

momento e enquadramento de confronto do homem com o objecto sagrado, mysterium 

tremendum. É então que irrompe a prática glossolálica (1992, citado por Oliveira, 2000).  

       Trata-se de um fenómeno mais emocional do que intelectual, uma linguagem de 

inspiração sensorial, e não resultado de uma reflexão ou racionalização fria. A língua do 

espírito (pneu'ma) ou de êxtase é, assim, distinta da linguagem do entendimento (nou). 

No fundo poderá tratar-se de um estado alterado de consciência que faz lembrar a 

embriaguez, daí o comentário deselegante de parte dos forasteiros que assistiram ao 

fenómeno das línguas estranhas no dia de Pentecostes em Jerusalém. Essa “embriaguez 

espiritual”, se é que podemos utilizar tal expressão, surge como análoga ao frenesi criativo 

sugerido por Goethe e outros autores clássicos.  

       Para um incrédulo forasteiro tal verbalização soa como uma língua bárbara, como o 

som incerto da trombeta, como o delírio de um maníaco (1 Cor. 14:23), ou a conversa 

incoerente de um homem embriagado (Actos 2:13, 15). Já o apóstolo tinha reforçado a 

ideia (I Coríntios 14:2-4; comp. com 26-33): “Porque o que fala em língua desconhecida 

não fala aos homens, senão a Deus; porque ninguém o entende, e em espírito fala 

mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. 

O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a 

igreja.”  

       O acto da oração em privado, sendo um acto íntimo, presta-se a uma maior 

autenticidade prática do que ora, que não tem de dissimular coisa alguma, porque, por um 

lado está sozinho, em termos humanos e por outro lado tem a noção de que Deus tudo 

sabe e tudo conhece, pelo que não vale a pena esconder-se dele ou esconder dele alguma 

coisa. Ora, em momentos de tristeza ou angústia pode acontecer que o que ora nem sequer 

consiga encontrar em tempo útil os vocábulos adequados na sua língua materna, de modo 

a exprimir perante Deus os seus mais profundos sentimentos, ou a dor que sente. É nesse 

momento que se passa então a exprimir em registo glossolálico ou mesmo através de 

gemidos inexprimíveis, como escreveu o apóstolo Paulo aos cristãos de Roma. Paulo 

explicita que tal fenómeno sucede porque, em momentos de grande fraqueza e em que 

nem sequer sabemos o que pedir a Deus, é o Espírito Santo que “intercede por nós” (Carta 

aos Romanos 8:26-27): “E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas 
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fraquezas; porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo 

Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações 

sabe qual é a intenção do Espírito; e é ele que segundo Deus intercede pelos santos.” 

       Mas não se pense que o baixar da guarda da racionalidade será uma realidade 

necessariamente negativa na relação do fiel com o divino. Segundo Oliveira (2000), que 

desenvolve o pensamento de Otto (1992): “a dimensão irracional preserva a religião de 

se tornar um puro e frio racionalismo, enquanto o momento racional impede de cair no 

fanatismo e no falso misticismo.” (p. 40). 

       Goodman (1996) defende a ideia de uma espécie de possessão espiritual. Quando o 

Espírito Santo possui um fiel pentecostal, o corpo “converte-se num tabernáculo” – de 

acordo com a descrição que a investigadora recebeu directamente de um membro de uma 

igreja pentecostal – e o “proprietário da alma” reduz-se a nada. Relata mesmo que em 

trabalho de campo realizado em Yucatán, em Janeiro de 1985, a impressionou o relato de 

um indivíduo que recordou a sua primeira experiência glossolálica: “Usted sabe como es 

esto: uno a visto como le sucede a otros y se pregunta me pasará a mí también. Y entonces 

sucede. Yo estaba rezando por esta manifestación del Espíritu Santo. De repente empecé 

a temblar y, sin quererlo, mis labios empezaron a moverse y los sonidos fluyeron, todo 

estaba iluminado y no supe más.” (p. 102). Descrições como esta podem deixar a 

impressão que essa espécie de possessão espiritual pode ocorrer em qualquer tempo ou 

lugar. Mas Goodman entende que a questão não é assim tão simples, pois em sua opinião 

é necessário que estejam presentes determinadas condições muito específicas. 

       Já para Pattison (1968), a discussão religiosa da Glossolalia tem sido exacerbada, ao 

longo da história, tanto no âmbito do cristianismo primitivo como nas religiões não-

ocidentais, pensando o autor que a Glossolalia e outros fenómenos extáticos têm sido 

interpretadas em termos do sobrenatural, tanto no âmbito do divino como das forças 

diabólicas. Segundo o autor, diversas tentativas têm sido feitas para investigar 

explicações psicológicas do fenómeno glossolálico, mas quase sempre se tem prestado 

pouca atenção ao mesmo, todavia, há uma riqueza de dados razoáveis que nos dá um 

esboço dos contextos psicológicos, sociais e culturais dentro dos quais a Glossolalia pode 

ser e é produzida. Está assim conseguido um quadro científico credível para explicar e 

compreender esse comportamento, pelo que não se deve menosprezá-lo nem ignorar o 

seu valor para o indivíduo ou grupo religioso, já que a Glossolalia pode ser um meio útil 

e valioso para o exercício espiritual do fiel, além das sua funções sociais. 
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       Embora Pattison (1968) não acredite que a Glossolalia seja provocada por causas 

sobrenaturais, ainda assim admite que pode ser consequência de um envolvimento 

profundo e significativo no culto espiritual, pelo que, não mudando as pessoas de forma 

miraculosa, os seus praticantes podem ser parte de um maior compromisso social e 

pessoal, de modo a desempenhar um papel importante na mudança de direcção na sua 

própria vida. Sendo assim, propõe que a discussão sobre a Glossolalia deva ser centrada 

em saber em que circunstâncias a sua prática pode ser útil ou destrutiva para os objectivos 

da comunidade de fé. Consideramos esta linha de investigação realmente útil e 

interessante, no âmbito da Psicologia da Religião. 

       Interessa-nos estudar este fenómeno igualmente do ponto de vista antropológico, 

dadas as previsíveis influências culturais que terá recebido desde o seu início. 
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Capítulo 5: Abordagem Antropológica da Glossolalia 

 
 

 

 

       A Glossolalia cristã inicia-se na palestina judaica, mergulhada por séculos de tradição 

religiosa dos Hebreus, centrada nos preceitos da Torah (Lei de Moisés). O pequeno grupo 

cristão que surge na primeira metade do primeiro século é então considerado em geral 

como uma seita judaica a juntar às muitas outras já existentes. Mas esse movimento 

religioso acaba por se autonomizar do judaísmo, amadurece no contexto greco-romano e 

vem a ser profundamente marcado pela cultura e tradição ocidentais. Acabou por atrair 

rapidamente grande massa de povos gentílicos, de tal modo que, em finais do século, já 

se tinha transformado em grande parte numa realidade não-judaica. Uma vez que a nossa 

principal fonte de informação sobre os carismas e a Glossolalia, no cristianismo primitivo, 

deriva de um enquadramento helenístico (como é o caso da I Epístola aos Coríntios), será 

útil considerar tanto a tradição hebraica como as tradições oraculares greco-romanas. Mas 

se o cristianismo primitivo herdou o património secular de tradição profética judaica, tal 

influência terá vindo muito mais no âmbito teológico do que histórico, uma vez que o 

judaísmo se terá helenizado fortemente durante os três primeiros séculos antes de Cristo, 

em face da evolução histórica e civilizacional daquela região.  

       Vermes (2006) defende que a descoberta dos manuscritos de Qumran (Mar Morto) 

em 1947, e o movimento bíblico-teológico que se lhe seguiu, contribuíram decisivamente 

para valorizar a herança judaica do cristianismo primitivo, além de lançar nova luz sobre 

os essénios 57 e o judaico-cristianismo, apesar do facto de que “a vida contemplativa não 

é uma característica normal do judaísmo”, constituindo mais a excepção do que a regra 

(p. 38). E de acordo com Skarsaune (2004), “durante os primeiros quarenta anos da 

comunidade dos crentes em Jesus, o Templo de Jerusalém continuava de pé e em pleno 

funcionamento.” (p. 9). 

       De facto, e como muito bem nota Pinheiro (1975) “a civilização ocidental herdou da 

hebraica a crença no igual valor de todos os homens perante Deus e a ideia de um Deus 

que é concebido como um ser ímpar, incorpóreo e velador dos interesses humanos”. (p. 

13). 

 

57 Os Essénios “formavam uma ordem monástica judaica, que parece ter surgido no século II a.C.” 

(Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, vol. 6, São Paulo: Ed. Candeia, 1991, p 522). 
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5.1. O profetismo hebraico. 

 
       Lindblom (1997) desenvolveu uma vasta pesquisa sobre o profetismo em diversas 

culturas e religiões, e terá concluído que existiria um denominador comum em toda a 

prática profética, a crença nalgum tipo de revelação originária do divino. De certo modo 

a profecia associa a eternidade com o tempo e representa uma forma de diálogo entre 

Deus e o ser humano, já que a experiência profética assume um papel relevante dentre 

todos os desígnios que se propõe relacionar o divino com o humano, sejam eles históricos 

ou místicos, reais ou ilusórios. A profecia representa um papel único dentre as diferentes 

formas de revelação divina. Por essa razão não se limita a permanecer íntima e oculta, 

dedicando-se a descobrir a voz ou o silêncio divinos, nem a ficar-se pelas emoções, pois 

não se trata de contemplação, meditação ou oração. A experiência profética não se 

condiciona como evento de comunhão pessoal, atravessa o ser humano para se dar a todos 

os demais.  

       Segundo Aune (2003), para os judeus da Palestina do último período do Segundo 

Templo, que se consumou com a conquista de Jerusalém pelos romanos no ano 70 d.C., 

a profecia era um fenómeno que se enquadrava no passado remoto ou no futuro 

escatológico. Todavia, e porque os grupos apocalípticos e as seitas acreditavam que 

estava muito próximo o fim dos tempos, fazia-lhes sentido que a profecia fizesse parte da 

experiência presente. Concluído o cânon das escrituras hebraicas no século I a.C., a 

profecia israelita clássica ou escrita (que surgiu durante a crise assíria, em meados do 

século oitavo e desapareceu pouco depois da dissolução da monarquia judaica no século 

sexto) adquiriu um estatuto único e modelar, tendo-se então verificado uma 

descontinuidade entre a profecia canónica e as formas subsequentes de revelação 

profética que emergiram durante o período do Segundo Templo (516 a.C. - 70 d.C.), 

impedindo ambas as formas de fala profética de serem cumpridas satisfatoriamente. A 

profecia inspirada destacava-se de outras formas de revelação praticadas no Israel Antigo. 

A razão desse destaque, tal como no mundo antigo em geral, seria a de que as populações 

procuravam minimizar desesperadamente a imprevisibilidade e falta de controlo absoluto 

sobre muitas vertentes da vida pessoal e comunitária.  

       Quer no antigo Israel quer entre os Gregos, a profecia inspirada e os oráculos 

consistiam em mensagens verbais compreensíveis, cujo conteúdo não partia da 

racionalidade humana mas do mundo sobrenatural, e que eram canalizadas 

sobrenaturalmente através da figura do profeta, em resposta ou não a solicitações. Tanto 
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a profecia como a adivinhação - o oráculo profético - proclamavam o desejo e o conselho 

do deus invocado, em resposta a questões mais genéricas ou referentes à situação 

particular de alguém que solicitava conselho. A assinalável frequência das condenações 

formuladas contra a adivinhação, registadas na Lei e nos livros proféticos do Antigo 

Testamento, aponta claramente para o facto de que esta seria realmente uma prática 

recorrente ao longo de toda a história israelita.  

       A religião popular do antigo Israel é raramente reflectida nas escrituras judaicas e 

surge sempre no contexto condenatório das práticas proibidas por Javé. De acordo com o 

Antigo Testamento, o primeiro profeta israelita terá despontado no século XI a.C., durante 

a formação do estado hebraico, sendo exemplificado por figuras tão relevantes como 

Samuel, Elias e Eliseu, e todos eles apresentam características de santidade, sabedoria, 

operação de milagres e capacidade de realizar prognósticos (I Livro de Samuel 9; I Livro 

de Reis 17; II Livro de Reis 1:2-17; 6:1-7, 8-10; 13:14-21; 20:1-11). Estando associados 

a lugares santos e rituais religiosos, podiam articular ambas as funções, de sacerdote e 

profeta, como no caso de Samuel. Não estavam fixos numa localidade, mas moviam-se 

em itinerância, com alguma liberdade, aparentemente sobrevivendo do acolhimento e das 

ofertas daqueles a quem serviam. Os mais velhos e experientes recebiam o título de pai e 

lideravam grupos dos mais novos, denominados “filhos dos profetas”, como nos casos de 

Samuel e de Elias. Por vezes profetizavam em grupo, e apresentavam-se de forma 

modesta, envergando vestuário de pele de ovelha e também um manto. 

       Embora o profetismo hebraico seja “em grande parte uma realidade política” 

(Gonçalves, s.d.), as actividades oraculares dos profetas israelitas antigos eram também 

associadas de forma próxima, aos lugares santos e rituais religiosos. Tal como Samuel, 

os últimos profetas, Ezequiel e Jeremias, estavam igualmente associados ao sacerdócio, 

já que sacerdotes e profetas eram mencionados sempre juntos, como se dividissem uma 

esfera comum de actividade. Esta associação, contudo, é confirmada apenas na região de 

Judá e na cidade de Jerusalém.  

       Muitos dos salmos (poemas musicados para serem cantados na liturgia judaica), que 

integravam o ritual do culto no Templo, parecem ter origem profética (Salmos 20; 21; 50; 

60; 72; 75; 82; 85:8-13; 89:19-37; 108; 110; 132:11-18). Alguns profetas clássicos, como 

Joel, Naum, Habacuque e Zacarias, parecem ter utilizado formas litúrgicas como veículo 

literário para as suas profecias. Perante tais evidências é de considerar ter existido, no 

período que precedeu o exílio, um relacionamento formal entre alguns dos profetas e a 

classe sacerdotal do culto no Templo de Jerusalém.  
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       Alguns desses profetas integravam, sem dúvida, o quadro de pessoal do Templo, sob 

a autoridade directa dos sacerdotes e recebendo salário. O Templo também proporcionava 

um espaço religioso para os profetas que não estavam formalmente associados ao culto 

exercitarem os seus dons, como no caso de Jeremias. Crê-se que os cantores do templo 

pós-exílico seriam os sucessores das associações proféticas do templo pré-exílico, até 

porque nenhuma associação profética estava em funcionamento no templo de Jerusalém 

depois do exílio. Os livros históricos do Antigo Testamento registam muitas situações em 

que profetas hebreus entregaram mensagens divinas de Javé aos monarcas da nação 

israelita.  

       Numerosos exemplos nas Cartas de Mari 58 ilustram a importância no pensamento do 

Médio Oriente de envio de mensagens oraculares aos reis. Era em tempos de guerra ou 

antes de grandes batalhas que, de forma muito especial, se requeria aos profetas a entrega 

aos reis israelitas de oráculos não solicitados, embora na maioria das vezes fossem 

inquiridos pelos governantes. Há testemunho de um número significativo de profetas do 

deus pagão Baal, que a rainha Jezabel tinha feito introduzir no reino do Norte e a quem 

tanto ela como o rei Acabe consultavam regularmente (I Livro de Reis 18:19; II Livro de 

Reis 3:13). 

       Em contraste com o tipo de profecia “oficial”, verificada nos templos e nas cortes 

reais, desenvolveu-se um novo fenómeno, de forma dramática, em meados do século VIII 

a.C. – o da profecia livre –, em particular através dos profetas Amós e Oseias, no reino 

do Norte (Samaria), e Miqueias e Isaías no reino do Sul (Judá). Este tipo de múnus 

profético era autónomo do poder religioso ou político, e os seus instrumentos não 

integravam o quadro dos funcionários da corte nem do Templo. Uma vez que a função 

das autoridades reais e religiosas era manter e preservar as tradições, valores e costumes 

sociais e religiosos de Israel, os profetas livres moviam-se à margem das instituições da 

sociedade israelita, e tentavam provocar mudanças de substância, tanto sociais e políticas 

como religiosas. Mas essa sua postura “independente” e de certa forma impossível de 

controlar a partir do poder, criava-lhes reiterados problemas com os políticos e os 

religiosos. 

 

58 Tábuas de escrita cuneiforme encontradas no vale do Eufrates e relativas à antiga cidade de Mári, 

formada por semitas (Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, vol. 6, São Paulo: Ed. Candeia, 1991, 

pp 132-133). 
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       Segundo Hill (1979), o movimento profético que se havia desenvolvido de múltiplas 

formas, desde os primórdios da monarquia israelita, parece ter chegado ao fim no período 

seguinte, com o exílio babilónico, tendo como últimos representantes deste movimento 

religioso Ageu, Zacarias e Malaquias.  

       De acordo com Wilson (1993), espalhou-se a opinião de que a profecia havia cessado 

no judaísmo durante o quinto século que antecedeu a vinda de Cristo, regressando com o 

surgimento da fé cristã, talvez porque o conceito deuteronomista de profecia tenha vindo 

a dominar o pensamento religioso no início do período pós-exílico: “De acordo com a 

posição deuteronomista, verdadeiros profetas eram aqueles cujos oráculos eram eficazes 

e cujas predições se verificavam. Este princípio tinha aumentado a autoridade de profetas 

deuteronomistas, como Jeremias, cujas advertências de catástrofe se tinham cumprido”. 

(p. 277). Mas Aune (2003) assegura que a profecia israelita não desapareceu. Em vez 

disso, como todas as instituições sociais e religiosas, terá sofrido mudanças significativas 

durante o período do Segundo Templo (516 a.C. - 70 d.C): “Definida como mensagem 

inteligível de Deus em linguagem humana, através da mediunidade humana inspirada, a 

profecia pode assumir uma larga variedade de formas: apocalíptica, escatológica, clerical 

e sapiencial (trad. nossa).” (p. 103). 

       A literatura apocalíptica constitui uma das fontes de revelação do judaísmo antigo, 

tal como sucede com a profecia clássica do Antigo Testamento, pelo que deve ser 

considerada uma continuidade da profecia israelita, a par de tantas outras manifestações 

revelatórias. 

 

5.2. Os oráculos greco-romanos. 

 

       Os oráculos estavam muito presentes e desempenham um papel significativo na 

religião dos gregos e dos romanos. Segundo Aune (2003), os gregos não costumavam 

coleccionar revelações divinas em forma escrita, como sinal autoritativo e de perenidade. 

Na visão greco-romana, e ao contrário da compreensão de alguns segmentos do judaísmo 

antigo, “a revelação divina não era usualmente limitada ao passado, mas um meio regular 

e contínuo para determinar a vontade dos deuses em quase todas as questões concebíveis” 

(p. 23). Oráculos seriam mensagens ou declarações dos deuses em linguagem humana, 

geralmente em resposta a perguntas colocadas. Mas o termo oráculo é também usado para 

denominar o local onde tais mensagens são requeridas e recebidas.  
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       Segundo Koester (2005), as predições oraculares eram recebidas de várias formas, 

como sonhos (santuários de Asclépio), “médiuns humanos (como Pítia em Delfos e as 

Sibilas), animais (como as pombas de Zeus na árvore sagrada de Dodona), jornada aos 

mundos subterrâneos (como no oráculo dos Mortos em Éfira e no oráculo de Trofónio em 

Lebadeia)” (p. 174), ou algum tipo de manipulação, como o lançamento de sortes. Além 

de Apolo, a divindade mais importante dos oráculos, muitos outros deuses eram 

igualmente consultados. O termo mantis era o mais usual entre os Gregos para designar 

os praticantes de adivinhação, e pode ser traduzido por adivinhador, prognosticador, 

visionário ou, menos adequadamente, profeta. 

       O mesmo autor afirma que ao longo do período helenístico (350 a.C. - 50 d.C.), os 

grandes santuários oraculares sofreram um declínio moderado mas contínuo, tendo caído 

de vez no início do período romano (50 a.C.), particularmente em Delfos, que era o centro 

político e religioso da anfictionia dos Estados Gregos e para onde as delegações eram 

enviadas a fim de receber a confirmação sobrenatural dos planos para a fundação de novas 

colónias ou aprovação de novas constituições dos estados. Mais tarde, já por volta do 

século II d.C., durante o período em que os santuários oraculares locais alcançaram nova 

importância, poucos daqueles locais que tinham sido famosos no passado ainda 

funcionavam, sendo que os oráculos passaram a operar não tanto para as delegações das 

várias cidades greco-romanas que antes os procuravam, mas agora para indivíduos com 

preocupações particulares e problemas privados. Ainda assim, os oráculos mantiveram 

importância face aos reis helenísticos e mais tarde perante os imperadores romanos, 

tendo-se dedicado então mais à regulamentação dos assuntos sagrados, legais e pessoais, 

e até mesmo como fiadores de transações legais. 

       Há uma diferença básica de significado para o termo profecia, quando utilizado na 

terminologia cristã primitiva, comparado com a sua aplicação no espaço greco-romano. 

Para os primeiros cristãos, o termo referia-se a uma manifestação padronizada de 

recepção do Espírito Santo e a competência para transmitir as mensagens recebidas por 

inspiração divina. No fundo, seria a verbalização inspirada dos pregadores carismáticos. 

Mas, e segundo Forbes (1997), no mundo helenístico a profecia constituia uma posição 

oficial na hierarquia dos centros oraculares, nada tendo que ver com a questão de uma 

fala inspirada pelos deuses (Nogueira, 2008, cit. Forbes, 1997, p. 89).  

       É de referir que na era helenística, como de resto também já acontecia na Grécia pré-

clássica e clássica, o santuário oracular era um lugar sagrado onde as pessoas se dirigiam 

para receber conselhos e palavras reconfortantes do deus que se acreditava habitar ali. 
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Tratava-se sobretudo de um centro social e político de elevada importância. E esse facto 

outorgava uma autoridade muito particular aos profetas que aí trabalhavam, já que 

falavam em nome da divindade. 

 

5.3. A profecia cristã primeva.  

 

       Algumas das mais antigas e importantes evidências da profecia cristã primitiva estão 

disponíveis nos escritos de S. Paulo, em particular nas epístolas. Hill (1979) chega a 

colocar a questão de o apóstolo Paulo poder ser apropriadamente chamado de profeta. 

Defende que sim devido ao facto de que ele recebeu revelações, e também se sentiu sob 

compulsão divina para proclamar em palavras ou cartas o que recebeu de Deus. Mas Paulo 

não se intitulou profeta, provavelmente porque consideraria que o ministério de apóstolo, 

na nova aliança equivalia à de profeta no Antigo Testamento. Para Grudem (2000), um 

leitor menos preparado “também podia associar naturalmente os profetas do Novo 

Testamento aos do Antigo Testamento, inclusive na questão da autoridade (trad. nossa)” 

(p. 190). Contudo, para o autor, os indivíduos considerados mensageiros divinamente 

autorizados no Novo Testamento são normalmente chamados apóstolos, e não profetas. 

“Isto é relevante na medida em que, se os apóstolos do Novo Testamento são equivalentes 

aos profetas do Antigo Testamento, então os profetas do Novo Testamento podem, 

frequentemente, ser alguma coisa bastante diferente (trad. nossa).” (p. 190). 

       Sandnes (1991) apresenta três argumentos que em seu entender não permitem 

considerar Paulo como um profeta. Antes de mais, o evangelho de Paulo não terá sido 

mais do que o cumprimento da promessa do Antigo Testamento: “em 1:1-2 (Romanos), 

mostra-se a compreensão de Paulo a respeito de si mesmo e dos profetas 

veterotestamentários: os profetas anunciaram o que ele agora proclama.” (p. 86). Em 

segundo lugar, o apostolado de Paulo foi definitivamente de base cristológica, isto é, o 

seu comissionamento advém de uma revelação de Cristo. Por último, essa mesma vocação 

foi destinada às nações, portanto, sai fora dos limites do povo da aliança. Paulo queria 

que os cristãos coríntios reconhecessem diferenças e semelhanças entre os primeiros 

profetas da nova aliança e o seu próprio ministério. Embora tanto ele como os outros 

tivessem uma tradição revelatória na base dos seus sermões, todavia a natureza dessa 

revelação diferia. Paulo baseava-se na revelação de Jesus Cristo, que o chamou a uma 
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separação total e dedicação à pregação do evangelho, mas os primeiros profetas cristãos 

estribavam-se em revelações pontuais e contínuas.  

       O mistério revelado a Paulo foi fundamental para a edificação da Igreja, pelo que a 

sua chamada e vocação transformaram-no num missionário, que viajava constantemente, 

enquanto os profetas primitivos da nova aliança exerciam os carismas antes de mais nos 

serviços religiosos entre os convertidos. Mesmo Ágabo, descrito no evangelho de Lucas 

como profeta itinerante (Actos dos Apóstolos 11:27-28; 21:10-14), recorreu a uma 

comunidade cristã existente como base de audiência dos seus oráculos. O tratamento da 

temática dos carismas, em especial o da profecia, na I Epístola de S. Paulo aos Coríntios 

12-14, leva à suposição de que este era também o caso dos profetas nas congregações 

paulinas. 

       Estas diferenças entre o ministério de S. Paulo e o dos primeiros profetas cristãos 

sugerem, ainda de acordo com Sandnes (1991), que “existem dois tipos diferentes de 

profecia no Novo Testamento: a do apóstolo-profeta e a dos primeiros profetas cristãos” 

(p. 243). O apóstolo-profeta seria, de certa maneira, o sucessor dos profetas canónicos 

vetero-testamentários, “enquanto os primeiros profetas cristãos estariam incluídos no 

vasto fluxo da profecia israelita do Antigo Testamento, do judaísmo e do mundo greco-

romano” (Nogueira, 2008, p. 91). 

       De todo o modo, afigura-se-nos que a natureza do profetismo hebraico (normalmente 

com um carácter avaliativo do desempenho do povo da Aliança, mas também 

condenatório e de prognóstico) será essencialmente distinto do carisma profético do Novo 

Testamento, que é caracterizado pelas funções de “edificação, exortação e consolação” (I 

Coríntios, 14:3). Acresce que, entre ambos, podemos ainda considerar que se situa o 

ministério profético único de João, o Baptista, que não se identifica com nenhum dos dois 

por se revestir de características singulares. 

 

5.4. A possível inspiração helenística da Glossolalia. 

 

       A Glossolalia expressa-se por vezes pelo balbuciar de palavras ou sons, 

aparentemente sem qualquer ligação ou sentido. A história das religiões regista algumas 

ocorrências deste fenómeno em diferentes períodos e lugares. O carisma glossolálico 

pode facilmente encontrar paralelo no mundo religioso popular helenístico. 

       Segundo Ferreira (2012) as artes mânticas, desde a adivinhação técnica até a 

adivinhação inspirada, assim como os oráculos, foram características integrais da vida 
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religiosa e social em todo o período greco-romano. O conhecimento do futuro era 

indispensável para reduzir os riscos inerentes em uma grande variedade de actividades 

humanas. Uma das maneiras de aceder a tais oráculos era através de um médium humano, 

como Pítia em Delfos e as Sibilas. Pítia foi uma sacerdotisa que, sobre o tripé de Apolo 

(que representava o trono divino), entrava em transe e, neste estado, proclamava os seus 

oráculos. Mas fazia-o numa linguagem semelhante à mistura de um grego truncado e 

incoerente e uma vocalização ininteligível. Parke & Wormell (1956) relatam que Pítia, já 

se encontrava em estado alterado ou êxtase, sob influência de Apolo, ainda antes de o 

perguntador entrar. Era então que o profeta apresentava a pergunta do inquiridor, mas 

podia fazê-lo oralmente ou por escrito, mas o nível de coerência e inteligibilidade da 

resposta de Pítia poderia variar muito. O profeta transmitia então a resposta, sucintamente, 

e ditava-a para o inquiridor escrever, se este assim o entendesse. Forbes (1997) realça a 

necessidade de se distinguir claramente entre um tipo de balbucio incoerente, fenómeno 

ininteligível do ponto de vista linguístico, e a falta de clareza dos pronunciamentos 

oraculares de Pítia, sendo que essa falta de clareza não se deve a uma questão de 

inteligibilidade linguística, mas apenas ao facto de que os seus oráculos eram formulados 

em termos enigmáticos com base em recursos literários e metafóricos. Se compararmos 

esta prática com o discurso glossolálico cristão, veremos também que não é fácil 

descrever o conteúdo verbalizado pelos glossolalistas. Goodman, ao tentar transcrever as 

gravações em áudio do material recolhido nas suas pesquisas de campo, concluiu ser a 

Glossolalia uma língua desconhecida, que faz lembrar o som de instrumentos musicais 

tocados sem harmonia (1972, citado por Nogueira, 2008). 

       Aune (2003) revela-se crítico da perspectiva de considerar o entusiasmo de Pítia 

como possessão demoníaca e afirma que o transe verificado no caso de possessão é 

considerado um estado no qual um espírito estranho invade a personalidade do 

intermediário. Porém, “quando os oráculos são apresentados como discurso de uma 

divindade oracular, o estado físico-psicológico do transe de possessão é pressuposto” (p. 

103). Segundo o investigador, uma forma popular antiga de compreensão que está nas 

origens das habilidades oraculares de Pítia era a de que “um deus ou um demónio tomava 

posse do seu órgão de fala para fornecer respostas oraculares.” No mundo antigo estava 

presente uma multidão de deuses e demónios, e era crença generalizada que os seres 

sobrenaturais exerciam influência sobre os humanos de várias formas, como visões e 

transes. Todavia, devemos considerar que raramente se encontram nos escritores gregos 

muito anteriores a Cristo, expressões claras de que um demónio tenha entrado num 
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profeta ou adivinhador e falado através do seu aparelho vocal. Segundo Madjarof (1997), 

Plutarco considera as profecias de Pítia, sugerindo ser Apolo quem lhe ilumina 

directamente o espírito, mas que esta exprime as revelações de acordo com a sua 

mentalidade, contexto cultural e processos de linguagem. E refere-se à inspiração sagrada 

de Pítia com a expressão: “Psyche organon theou!” (o corpo é o instrumento da alma e a 

alma o instrumento de Deus).  

       A compreensão do fenómeno glossolálico praticado na comunidade de Corinto, 

contemporânea do apóstolo Paulo, também pode vir em parte do conhecimento das 

religiões mistéricas. Nogueira (2008), citando Eurípedes (Bacchae), descreve uma 

verbalização em situação de êxtase, com lugar a manifestações físicas de alguma 

violência, típicas das celebrações dionisíacas, que inclui gritos dos adoradores, em pleno 

frenesi, danças enérgicas, balançar frenético da cabeça e cabelos em desordem. “O ritmo 

é marcado ao som de tambores, címbalos e flautas. Os gritos invocatórios representam 

títulos alternativos para a divindade. Aclamado como o deus dos oráculos, a profecia é 

parte regular do ritual.” (p. 17). Entre a agitação e os gritos de adoração popular a 

Dionísio, um dos fenómenos que se apresenta com aparência extática e é entendido como 

glossolálico é o bacchic tongues (línguas báquicas), que se dirige àqueles que não têm 

parte nos ritos báquicos. Os coros são denominados satíricos e destinavam-se a expulsar 

do recinto todos que não eram iniciados nos mistérios da comédia, e constituíam parte do 

festival de Dionísio. Também o culto a Cibele era caracterizado por festivais com orgias, 

frenesi, danças ao ritmo de tambores, címbalos e flautas. Mas esses rituais não enfatizam 

necessariamente um estado alterado de consciência, como acontece com os participantes 

dos rituais de Dionísio. 

       Fílon surge como exceção na compreensão de inspiração no mundo helenístico. 

Forbes, afirma que a natureza da inspiração e do entusiasmo em Fílon deve ser entendida 

a partir de duas categorias (1997, citado por Nogueira, 2008). Segundo Nogueira, “a 

primeira evidência está no próprio Fílon, que atesta ter sido tomado pelo frenesi, 

manifestando os sintomas visíveis da inspiração. A segunda advém da sua visão 

idiossincrática acerca da natureza do frenesi filosófico, que ele considera uma inspiração 

divina” (p. 96). Fílon pensava que a inspiração começava na mente do indivíduo e que 

daria acesso a formas de conhecimento antes indisponíveis. Considerou a expressão 

possessão divina, não para descrever qualquer vivência psicológica, mas para descrever 

a sua própria experiência a que chamou profética. “Neste sentido, a experiência profética 

de possessão do filósofo não é acompanhada por gritos e danças violentas ou outros 
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movimentos; o que é considerado inspiração é a contemplação, não o frenesi.” (Nogueira, 

2009, p. 97). Fílon associa normalmente a verdadeira sabedoria do filósofo à possessão 

do espírito divino, o qual estará, por sua vez, ligado à profecia. Na leitura de Forbes, para 

Fílon “o espírito divino repousa apenas brevemente sobre a cabeça dos homens comuns, 

mas sobre o verdadeiro sábio, menos dominado pela carne, o espírito repousa por muito 

tempo” (Nogeira, 2008, cit. Forbes, 1997, p. 97). Foi talvez com base em teologia similar 

que os elitistas de Corinto pareciam reivindicar a sabedoria e a maturidade não 

disponíveis aos menos talentosos, um pouco em linha com as ideias dos gnósticos. 

       Contudo, o fenómeno glossolálico constitui apenas uma parte do complexo do êxtase 

cultural cristão primitivo. Segundo Nogueira (2003) “está no contexto do culto, embora 

não se reduza a ele, como é comum em muitas abordagens” (p. 60). 

       Aune (2003) considera importante tomar em consideração não apenas as tradições 

revelatórias e proféticas israelo-judaicas, mas também as tradições proféticas e oraculares 

greco-romanas, de forma a melhor podermos entender o fenómeno da profecia cristã 

primitiva. E essa referência justifica que abordemos a profecia em Corinto, no século I, 

mas sempre a partir do seu contexto. De acordo com Ferreira (2012), o facto de a nossa 

principal fonte de informação sobre a profecia cristã no primeiro século (I Coríntios 12-

14) nos chegar através de um contexto predominantemente helenístico, leva a pensar que 

a influência da cultura greco-romana é de facto determinante. Os que defendem esta 

posição argumentam que Paulo define a natureza da profecia e da Glossolalia para as 

distinguir das experiências religiosas pré-cristãs da assembleia de Corinto. Mas os estudos 

demonstram que não existem muitos paralelos entre a profecia cristã e o mundo helenista 

(Nogueira, 2008, p. 102). Por exemplo, a predição do futuro, no cristianismo primitivo, 

dependia sobretudo da inspiração, mas no mundo greco-romano ela era essencialmente 

técnica. Parece assim que existirão mais contrastes do que semelhanças entre as duas 

culturas, o que mostra a distância entre a profecia cristã e o seu contexto helenístico. 

       Ferreira (2012) também defende que a tentativa de encontrar uma influência 

helenística para profecia do Novo Testamento apresenta dificuldades, dado o facto de que 

o uso dos termos “profeta” e “profecia” no Novo Testamento ser distinto da sua aplicação 

no mundo helenístico, onde prevalece não o conceito de inspiração, mas sim o de um 

conjunto de serviços religiosos e civis. De um modo geral, a profecia inspirada e os 

oráculos espontâneos eram considerados pela cultura helénica como práticas remotas, 

sendo a adivinhação técnica, típica do período em estudo, quase totalmente evitada pela 

comunidade cristã. Além de tudo o mais, a profecia pagã greco-romana era 
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institucionalizada em estruturas sociais abrangentes, enquanto a profecia cristã era menos 

estruturada, mais espontânea e pouco integrada na comunidade. Segundo Nogueira 

(2008) “a tradição da glossolalia cristã, embora apresente alguns elementos helenísticos, 

é substancialmente diferente. Ela é vista como revelação e oração, não como invocação. 

É um ritual comunicativo, espontâneo, articulado e pode ser interpretada” (p. 113).  

       O apóstolo Paulo sentiu-se então na obrigação de colocar alguma ordem na prática 

dos carismas na comunidade cristã de Corinto, em face da desordem então verificada, 

talvez devido à influência dos ritos gregos. Neves (2011) observa que “na liturgia pagã 

dos mistérios, os crentes nestes mistérios passavam noites e dias em êxtases, atraídos por 

forças psicológicas e anímicas exteriores a si mesmos” (p. 65). Desta forma, e no entender 

de Jaeger (1991), S. Paulo enfatiza não o dom (charisma) mas sim o facto de lhe ter sido 

dado para que dele se faça o melhor uso possível. Segundo este autor, a distinção entre a 

virtude ou excelência e o uso que dela faz para o bem comum encontra-se igualmente no 

pensamento político grego, e por isso “era natural que este problema fosse colocado de 

novo na comunidade cristã primitiva logo que surgiram sérias diferenças”. (p. 31).  

       O propósito da profecia em S. Paulo é a edificação espiritual da comunidade como 

um todo (I Coríntios 14: 4,5,17), a exortação, conforto (vv. 3,31) e encorajamento (v. 31). 

Para Thiselton (2011), Paulo insiste que “profetizar é realizar actos de fala inteligível, 

articulada e comunicativa, os quais têm um efeito positivo nos outros, transformando a 

comunidade inteira.” (p. 236). A profecia, segundo o autor, equivalerá à “pregação, 

proclamação e ensino, a fim de que se promova pastoralmente a apropriação da verdade 

do evangelho e suas promessas em contextos específicos” (p. 237) de ajuda aos outros. 

       Por outro lado Grudem (2000) considera que a profecia do Novo Testamento não tem 

carácter de homogeneidade mas de pluralidade. Anota algumas diferenças, por exemplo, 

entre a profecia nas igrejas paulinas e a profecia nos círculos cristãos israelitas. 

Reconhece a particularidade da profecia em Tessalónica e distingue missionários 

proféticos, profetas itinerantes (Actos dos Apóstolos 11:21 e Didaquê), comunidades 

proféticas (escritos paulinos e Apocalipse), profetas profissionais e ocasionais e outros 

tipos. Todavia, anota dois tipos principais de carisma profético. O primeiro é chamado de 

palavras verdadeiras com autoridade divina, por exemplo, em S. Mateus 10:19-20 (e 

paralelos), na Epístola dos Efésios 2:20; 3:5, no Livro de Apocalipse, Didaquê 11:7 e 

talvez até Actos dos Apóstolos 13:2. O segundo, menos autoritativo do que o primeiro, 

encontra-se em comunidades como a de Corinto, a dos discípulos em Tiro (Actos 21:4), 

a dos Tessalonicenses (I Epístola aos Tessalonicenses 5:19-21), provavelmente a dos 
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discípulos em Éfeso (Actos 19:6), e talvez a de Ágabo (Actos 11:28 ). Para o autor, a 

profecia de Ágabo em Actos 21:10-11 exemplifica os dois tipos de profecia. 

       Grudem (2000) ressalta ainda a importância de se distinguir entre a auto-avaliação 

do profeta da sua própria autoridade, exercício que será necessariamente subjectivo e a 

sua avaliação externa, confronto que pode resultar em conflito de autoridade. O autor 

defende a ideia de que a legitimidade espiritual e profética terá sido transferida dos 

profetas canónicos veterotestamentários para os apóstolos na nova aliança.  

       Turner (1998) pensa que muitos elementos da consciência apostólica paulina se 

podem observar nos profetas do Antigo Testamento. Dá como exemplo o texto da 

Primeira Epístola aos Tessalonicenses (5:20-21), onde o apóstolo teria sugerido a 

separação entre o trigo e o joio: “Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Retende o 

bem”, em que é evidente haver uma distinção apostólica entre os diversos oráculos 

proféticos do cristianismo primitivo. A ser assim, S. Paulo estaria a questionar a 

autoridade dos profetas de Corinto, subordinando-os ao seu apostolado (I Coríntios 14:37-

38). Obviamente que, na sua perspectiva, os cristãos coríntios que operavam no carisma 

da profecia não eram portadores do mesmo tipo de autoridade divina dos profetas 

canónicos do Antigo Testamento. Além disso, o facto de S. Paulo atribuir à profecia o 

objectivo e a função de edificar, exortar e confortar os congregados (I Coríntios 14:3), o 

facto de ensinar que a profecia deveria ser submetida a julgamento (v. 29) e de afirmar 

peremptoriamente que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. (v. 32), sugere 

que, em seu entender, a profecia acontece em regra fora de um estado dissociativo ou 

extático. 

       Ignorando a literatura etnográfica, boa parte dos teólogos cristãos está convencida da 

exclusividade do comportamento glossolálico no âmbito cristão, afirma Goodman (1972). 

Para Forbes (1997), o uso de paralelos culturais possibilita a investigação não apenas da 

ligação entre o cristianismo primitivo e o seu contexto, mas também os factores que o 

diferenciam do contexto. Ao investigar os paralelos do mundo helenístico, o autor conclui 

que: “excepto no caso de Fílon de Alexandria, o fenómeno da religião popular helenística 

não constitui uma fonte de inspiração para o cristianismo.” (p. 127). Nogueira (2008) diz 

que, no Novo Testamento, e no estudo sobre a comunidade paulina de Corinto “não há 

uma única indicação de que a Glossolalia tenha sido induzida artificialmente, como nas 

religiões pagãs, seja por bebidas alcoólicas, narcóticos, danças em frenesi, fórmulas de 

repetição rítmicas ou automutilação” (p. 102). Os gritos nos cultos de Dionísio, por 

exemplo, são causa ou elemento motivador do êxtase, e não o seu efeito. “No Novo 
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Testamento, ao contrário, o êxtase é anterior à fala glossolálica; ou seja, a Glossolalia é 

um sinal externo de uma condição interna.” (p. 147). 

 

5.5. O mito de Babel revisitado na Glossolalia. 

 

       A explicação mística da Glossolalia reporta à confusão das línguas em Babel. De 

certa forma pode-se dizer que a capacidade sobrenatural de falar em línguas estranhas, no 

contexto cristão, surge como uma espécie de contrapartida ao mito bíblico da confusão 

sobrenatural das diversas línguas em Babel, tanto podendo ser interpretada como a 

restauração da língua original dos tempos antigos, antes da dispersão dos povos pela terra, 

como uma antecipação profética da linguagem do céu, quando todas as línguas estarão 

unidas.  

       Schelling (2007) classifica a prática glossolálica cristã como uma “Babel invertida” 

e afirma que o facto de antigamente todos os homens falarem uma mesma língua, o que 

terá cessado devido ao fenómeno da confusão das línguas em Babel, vem a ser restaurado 

no dia de Pentecostes, com o cristianismo, de modo a que “toda a raça humana é 

determinada pelo conhecimento do único Deus verdadeiro de modo a voltar a uma certa 

unidade” (p. 109).  

       Billroth sugere que a língua primitiva terá combinado elementos das diferentes 

linguagens derivadas, pelo que cada pessoa presente ouviu fragmentos da sua autoria 

(1837, citado por Scheling, 2007). Lange defende termos aqui a linguagem normal da 

vida espiritual interior, que une os fiéis, e que atravessa toda a história da Igreja como um 

fenómeno que regenera, transforma e consagra as acções espirituais e sagradas, 

assumindo igualmente uma relação harmoniosa entre palestrantes e ouvintes (1870, 

citado por Scheling, 2007). Ewald refere um ponto de vista igualmente místico, ao afirmar 

que no dia do Pentecostes, as expressões mais inusitadas e os sinónimos das línguas 

diferentes eram reminiscências das palavras de Cristo como retumbantes do céu, 

misturadas no turbilhão de uma nova linguagem do Espírito, e exprimindo a alegria 

exuberante do primitivo cristianismo, em balbuciantes hinos de louvor nunca ouvidos 

antes ou desde então, excepto nas manifestações mais fracas do mesmo presente nas 

igrejas de Corinto e noutras igrejas apostólicas (1857, citado por Scheling, 2007). 
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5.6. Experiência étnico-religiosa da Glossolalia.  
 

  

       Segundo Cabezas (2007), o pentecostalismo cigano em Espanha surge em meados 

do século vinte, a partir de uma cisão do movimento pentecostal em França. O povo 

cigano adoptou a nova designação (Igreja Filadélfia) apropriando-se dela por razões 

étnicas e identitárias.  

       Segundo Cantón (1997) foi a pluralidade, autonomia e flexibilidade do 

pentecostalismo que terá permitido a criação deste movimento sócio-religioso, “cuja 

liturgia se converteu em cenários de afirmação e diferenciação étnica e factores-chave em 

processos de mudança cultural que afectam as relações intra e interétnicas, as atitudes 

face ao trabalho e as actividades económicas (trad. nossa).” (p. 14). Esta confissão 

religiosa acabou por se constituir como símbolo identitário, tanto dos fiéis como dos que 

não são, fazendo com que os cultos se convertam em protagonistas e mediadores 

privilegiados com as respectivas sociedades locais maioritárias. Este carácter mediador e 

representativo das comunidades locais de fé denominadas Filadélfia, explica o facto de 

que os ciganos não convertidos, apesar de maioritários, encarem igualmente a Filadélfia 

como algo que lhes é comum e próprio. 

       Cabezas (2007) defende que os carismas proporcionam formas alternativas de 

corporalidade, que são desenvolvidas em espaços e rituais fortemente emotivos e 

sensoriais, os quais, além de reproduzirem e legitimarem as estratégias identitárias das 

igrejas, respondem igualmente aos interesses e anseios dos sujeitos, mobilizam e 

reorganizam os fragmentos biográficos dos fiéis, os desejos, esperanças e frustrações da 

vida quotidiana, constroem uma identidade pessoal e étnica, já que, como movimento 

étnico-religioso, no caso cigano, cristalizam narrativas e discursos alternativos e positivos 

sobre a história dos ciganos. Segundo o autor, contam-se entre as práticas religiosas 

pentecostais mais fortemente enfatizadas as manifestações extáticas de dons carismáticos, 

como a imposição de mãos, transes, libertação de espíritos, visões, e a Glossolalia. 

Referindo-se ao mesmo fenómeno, Mena (1999) afirma que “desde o primeiro momento 

eu postulei a sua correspondência com outras práticas comunitárias mais amplas de gestão 

corporal e biográfica (trad. nossa).” (p. 123). 

       As formas extáticas pentecostais faziam parte de sistemas simbólicos mais amplos 

de redefinição do corpo, da vida e do mundo. Ao contemplar os carismas como estratégias 

individuais e congregacionais de apropriação e distribuição dos bens simbólicos, abria-se 

a possibilidade de compreender o ascetismo e a construção do corpo como uma via 
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possível de acesso à observação da transformação da identidade pessoal e étnica do 

conversionismo cigano. 

 

       Não considerámos na nossa investigação outro tipo de discursos sem sentido mas 

construídos com significado individual e religioso, aprendido e imitado, como é o caso 

da linguagem e enunciados formatados do budismo, uma vez que a nossa análise se 

focalizou sobre o cenário ocidental. 

       Tratando-se a Glossolalia de um fenómeno da fala e da linguagem, não podemos 

deixar de a considerar também na perspectiva linguística. 
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Capítulo 6: Abordagem Linguística da Glossolalia 

 
 

 

       Dadas as características extremamente complexas do fenómeno glossolálico, importa 

observá-lo igualmente do ponto de vista da sua vertente linguística, de modo a melhor o 

poder estudar e compreender, já que estamos perante uma expressão que se manifesta 

essencialmente no domínio do verbal. 

 

6.1. A estrutura linguística da Glossolalia.  

 

       Para Pattison (1968), o discurso glossolálico varia no grau de organização. Algum do 

fenómeno glossolálico apresenta-se de forma muito pouco organizada e pouco mais 

evidencia do que grunhidos e sons indefinidos ou mal formados, enquanto noutros casos 

a Glossolalia é altamente organizada. Os elementos para-linguísticos da fala como pausas, 

respirações e entoações, são marcadamente reduzidas e modificadas. Assim, o discurso 

glossolálico tende a assemelhar-se às qualidades da fala inicial de crianças antes da 

organização de todas as variáveis associadas com a linguagem adulta. Além disso, os 

glossolalistas utilizam um catálogo fonético muito limitado, pelo que a Glossolalia 

apresenta características de uma linguagem parcialmente construída sem as 

características formais da linguagem.  

       Segundo Dubleumortier (1997), essa espécie de retorno à fala inicial das crianças, 

pela via glossolálica, foi até admitida por glossolalistas no seu trabalho de campo, 

associando-o ao “novo nascimento” espiritual experimentado, de modo que a autora 

admite que o discurso glossolálico pode exprimir o ritmo biológico que regula a vida do 

bebé, recordando o ritmo do coração da mãe, esse evento sonoro presente na vida intra-

uterina, para tanto se apoiando em Arveiller (1980), um teórico da musicoterapia.  

       De acordo com Devereaux (1965), muitas das qualidades da fala glossolálica são 

encontradas na fala de crianças pequenas, sendo a comparação do perfil discursivo entre 

ambas deveras surpreendente. Nesta base, pode-se sugerir que a fala glossolálica parece 

representar uma regressão para uma forma de início de expressão, na qual a vocalização 

é utilizada para outros fins que não apenas a comunicação do pensamento racional. 

Todavia, quando o apóstolo Paulo diz que o dom de línguas é um discurso que ninguém 

compreende, não significa que seja desprovida de sentido, uma vez que é possível que 



99 
 

alguém a interprete (I Coríntios 14: 2, 5, 13, 27), como assinala Senft (1990), “ela tem a 

sua lógica e sintaxe, como nos mostrou Goodman (1974), mas é imprópria à comunicação 

com os outros. A Glossolalia tem função e objectivo próprios – fala a Deus, mas não aos 

homens. Sob a acção do Espírito ou em êxtase, fala mistérios (trad. nossa).” (p. 9). 

       Um outro aspecto da investigação tem-se centrado na replicação do discurso 

glossolálico em termos experimentais, fora dos contextos religiosos. Carlson (1967) 

realizou uma experiência na Universidade da Califórnia, em que gravou dois tipos de 

Glossolalia. O primeiro com glossolalistas durante exercícios espirituais, e outro gravado 

por voluntários convidados a falar espontaneamente em língua desconhecida, sem nunca 

terem ouvido exercícios glossolálicos. Estas amostragens foram depois avaliadas por 

glossolalistas, que não os distinguiram um do outro. O discurso “artificial” até foi melhor 

avaliado do que o “real”. 

       Cohn, da Universidade de British Columbia, que levou estudantes desconhecedores 

do fenómeno a igrejas pentecostais, com o intuito de ouvir o discurso glossolálico e depois 

pediu-lhe que tentassem reproduzir algo idêntico em laboratório, o que eles terão 

conseguido fazer com sucesso (1967, citado por Pattison, 1968). Essas gravações foram 

então mostradas a glossolalistas que as tomaram como genuínas. Ou seja, e de acordo 

com as conclusões do autor, os dados linguísticos sugerem que a Glossolalia apresenta 

uma estrutura linguística específica baseada na língua ou idioma do orador, que a 

organização linguística é limitada, e que a capacidade de falar neste tipo de linguagem 

semi-organizada pode ser reproduzida em condições experimentais. Sendo assim, a 

Glossolalia não parece ser uma “língua estranha”, mas sim a formação abortada da 

linguagem familiar. 

       Segundo Maliska (2008): “A fala é cerceada por uma série de sons ritmados sem 

nenhuma função significante, mas que fazem parte do som da língua na medida em que 

actuam como pura fonação e promovem toda a espécie de barulhos, suspiros, risos, 

sopros, que fazem da língua e do falar uma utopia.” (p. 3). O autor cita Certeau, que 

introduz o conceito de “un tatouage interlocutoire et vocal sur le discours”: “Os barulhos 

paralelos que povoam as conversas do dia-a-dia representam uma tatuagem interlocutória 

e vocal sobre o discurso” (Certeau, 1980, p. 28). Sendo assim, o autor considera que, em 

Glossolalia, a comunicação é utópica, se pensarmos na impossibilidade de haver um 

emissor, um receptor, uma mensagem e um canal. O autor considera então que o que se 

comunica é da ordem de uma utopia, pois, de acordo com Lacan, “o emissor recebe 

(escuta) do receptor a sua própria mensagem sob forma invertida” (Lacan, 1998, p. 299). 



100 
 

O que é transmitido não acontece por meio da mensagem ou da comunicação, mas através 

do desejo que não se situa do lado do sentido, mas do lado da sua falta. Segundo Maliska 

a transmissão não se passa pelo dizer, em palavras, mas pelo que se transmite do desejo 

através dos vocalizes rítmicos que o corpo produz. “Isto é da ordem do inconsciente, da 

ordem pulsional do corpo que atravessa o sentido para encontrar o sujeito na encruzilhada 

entre o gozo e o desejo.” (p. 4). 

       Dubleumortier (1997), desenvolveu uma pesquisa sobre a prática glossolálica numa 

comunidade pentecostal parisiense, nos anos de 1989 e 1990, pretendendo centrar-se 

inicialmente no estudo morfo-sintáctico do discurso. De acordo com o testemunho da 

autora, à medida que os membros da comunidade iam tomando conhecimento de que ela 

estava presente apenas na função de investigadora e não com intenções de aderir à igreja, 

também iam surgindo atitudes de desconfiança que dificultaram a concretização do 

projecto inicial – um estudo morfo-sintáctico da Glossolalia – pelo que optou então por 

se aplicar a um estudo supra-segmental. Concluiu a autora que a língua natural tem pouca 

influência sobre a entoação das glossolalias, e que a Glossolalia religiosa apresenta uma 

forma rítmica autónoma, independente da forma rítmica da língua materna do enunciador. 

Concluiu também que a prática glossolálica comunitária é, sem contestação, a expressão 

deste “plaisir de la parole” (p. 222), e que “la question esthétique domine une grande 

partie du culte.” (p. 223). A autora registou também uma similitude semântica entre as 

orações, o dom da profecia e as escrituras bíblicas, e sublinha que essa estratégia 

linguística visará aumentar o impacto do acto enunciativo sobre a comunidade.  

 

6.2. A Glossolalia como forma de discurso. 

 

       Se considerarmos a Glossolalia como mero fenómeno da fala, então poderá ser 

classificado juntamente com outros padrões desordenados de linguagem ou da 

verbalização, como produção final de vocalizações em forma de palavras ou segmentos 

de palavras que não têm sentido denotativo ou referencial. Spoerri classificou este 

discurso como “conglomerado de sons não-semânticos” e como “som exteriorizado sem 

sentido, que por vezes produz a impressão de discurso coerente” (1964, citado por 

Pattison, 1968).  

       O autor considera que embora a Glossolalia possa assemelhar-se a um jargão afásico, 

a semelhança é na produção de fala final, já que não há evidência de que o glossolalista 

sofra de qualquer lesão orgânica no cérebro. De igual modo, as produções finais vocais 
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da esquizofasia podem assemelhar-se à Glossolalia, mas como Spoerri (1964) defendeu 

e o autor corrobora, o esquizofrénico produz declarações involuntariamente, as quais não 

revelam um propósito ou linha de rumo na desordem dos processos de pensamento. Ao 

contrário, o glossolalista constrói e desenvolve o seu sistema discursivo com propósito e 

de forma planificada, podendo usar a língua voluntariamente sempre que quiser. O 

glossolálico também está consciente de que o seu discurso não comporta significado para 

os outros. Os indivíduos que falam durante o sono muitas vezes alternam enunciados 

significativos com palavras que não podem ser reconhecidas. Uma alternância semelhante 

ocorre na Glossolalia.   

       Wolfram considera que a Glossolalia apresenta muitas características semelhantes à 

fase do desenvolvimento do discurso, quando a criança ainda produz padrões 

desorganizados da fala, isto é, palavras sem sentido, que podem ser repetidas 

reiteradamente, mas sem qualquer intenção de comunicar algo inteligível. As 

semelhanças entre essas várias formas aberrantes de discurso manifestam linguísticas 

superficiais. Por exemplo, um neologismo pode resultar de dano cerebral, transtorno de 

pensamento esquizofrénico, estado embrionário da linguagem na infância, lapso de língua 

em conversa normal, ou então de um produto inteligentemente concebido de réplicas 

espirituosas. Sendo assim, o significado do neologismo não pode ser determinado apenas 

pelas características linguísticas (1966, citado por Pattisson, 1968). 

       Segundo Ostwald (1963), tal como alguns fenómenos linguísticos, a Glossolalia 

parece encaixar bem no estágio de desenvolvimento precoce da linguagem, mas isso não 

ajuda muito no entendimento do fenómeno glossolálico. Na linguagem adulta também há 

outras formas que empregam esse tipo de linguagem da fase inicial, tais como os 

improvisos vocais no jazz, as frases onomatopaicas, e até muito conteúdo verbal 

preenchido com material comunicativo, mas que não passariam de um jargão sem sentido 

caso fossem reduzidas à análise estrutural linguística.  

 

6.3. Aspectos psicolinguísticos da Glossolalia. 

 

       Segundo Pattison (1968) há um conjunto de métodos disponíveis para a análise do 

discurso não denotativo ou fala “sem sentido”, como a do tipo glossolálico, para 

determinar que relação existirá com sistemas de linguagem natural, e para tentar descobrir 

que significado esse discurso poderia ter para o indivíduo. Tais métodos levam em conta 
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uma variedade de factores psicológicos, linguísticos, para-linguísticos, assim como 

abordagens acústicas para a linguagem e a fala. O autor cita o caso de Oskar Pfister 

(1912), um pastor e teólogo protestante discípulo de Freud, que terá encetado uma 

primeira abordagem ao sentido recorrendo a métodos derivados da psiquiatria e da 

psicologia. Este psicanalista suíço publicou um artigo no início do século passado, onde 

abordava a Glossolalia, procurando explicar o fenómeno através de uma análise 

psicológica do falante. Analisou um indivíduo de 24 anos de idade, do sexo masculino, 

da seguinte forma. Pfister anotou o discurso espontâneo do indivíduo, tendo em seguida 

passado a ler-lho em voz alta, incentivando a livre associação do indivíduo, frase por 

frase, ao perguntar: “O que vem à sua mente neste contexto?” Pfister terá concluído que 

o indivíduo acabou por ligar o discurso às suas experiências infantis e desejos por 

cumprir.  

       Atento a cada um dos neologismos a que tinha feito livre associação, Pfister 

encontrou pensamentos dolorosos que reviveram experiências análogas para a maior parte 

das memórias infantis reprimidas pela consciência, mas trazidas agora de volta, através 

de uma forma disfarçada. Pfister estava convencido de que aquilo que parecia um discurso 

sem sentido, afinal era portador de um significado considerável para o glossolalista. 

Weinstein (1966), terá encontrado significado semelhante no jargão dos afásicos com 

lesões cerebrais (1966, citado por Pattison, 1968). Iritani utilizou uma técnica de 

associação de palavras a neologismos ou palavras sem sentido, fora do contexto 

psicanalítico, para determinar as características fisionómicas ou expressivas de “palavras” 

destituídas de sentido referencial ou denotativo (1962, citado por Pattison, 1968). Quando 

indivíduos diferentes foram convidados a encontrar significado para uma série de 

palavras sem sentido, associaram frequentemente um sentido a referências iguais ou 

semelhantes às do som. Além disso, e segundo Werner & Kaplan (1963), estabeleceu-se 

um consenso esmagador no momento em que os sujeitos foram convidados a escolher 

entre duas referências polares de significado para um dado som. 

       A segunda abordagem possível para a Glossolalia é de ordem linguística, seguindo o 

modelo estratificacional da linguagem e do discurso postulado por Lamb & Gleason 

(1964), que defenderam ser a língua um sistema que relaciona o sentido do som através 

de uma série de códigos. Ou seja, a linguagem codifica mensagens inscritas nos sons da 

fala. O processo de codificação começa com uma operação de análise, ou seja, a selecção 

da informação armazenada nos centros corticais que são necessários para responder, e em 
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seguida, sintetiza a informação de acordo com vários subcódigos para um contexto 

linguístico que pode então ser projectado como fala.  

       Assim, existem quatro subcódigos no desenvolvimento da linguagem. O primeiro, o 

interface entre experiência e linguagem, envolve o código semémico (sememic). A este 

nível, o significado que está por trás das palavras é primeiro integrado e sintetizado. No 

segundo nível, o significado (ou a ideia) que está a ser transportado é organizado de 

acordo com as regras gramaticais através do código lexémico (lexemic). No terceiro nível, 

o código lexémico está organizado em unidades menores, tais como palavras, através do 

código morfémico (morphemic). Finalmente, no quarto estágio, o código morfémico é 

organizado na matriz dos actuais fonemas ou unidades de linguagem de base linguística, 

ou seja, em vogais e consoantes. Este é o código fonémico (phonemic). Cada um dos 

subcódigos supracitados constitui um conjunto de regras que especificam como as 

unidades do nível anterior são codificados para as unidades do nível seguinte. 

       Autores como Wolfram e Nida estudaram os subcódigos diversos da Glossolalia, 

tendo concluído que os estratos fonémicos indicam que os fonemas do enunciado 

glossolálico estão intimamente associados ao conhecimento da língua do falante, pelo que 

seria de esperar uma maior diversidade na estrutura fonémica face à representação de 

sistemas de linguagem diferentes. Encontraram também uma maior frequência de vogais, 

especialmente a vogal a do que o esperado, segundo o padrão da língua inglesa. No 

entanto, a média para o número de consoantes, vogais e ditongos é significativamente 

menor do que o número total de fonemas que ocorrem em geral no inglês falado nos 

Estados Unidos, indicando um código restrito fonémico no discurso glossolálico (1966, 

1964, citados por Pattison, 1968). 

       Bernstein (1962) na sua investigação ao código linguístico restrito, postulou que ele 

transmite menos informação, que é frequentemente utilizado em modos rituais de 

comunicação, que muitas vezes tende a ser impessoal, que não é particularmente 

preparado para se adaptar a um referente específico, e que o componente não-verbal será 

o maior recurso para indicar alterações de significado.  

       Irwin e Chen (1948), que estudaram a utilização das vogais e outros fonemas, e a 

exclusão de outros, assim como a sua organização sequencial, descobriram que durante 

os dois primeiros meses de vida, oitenta por cento das vocalizações de uma criança são 

vogais, mas aos trinta meses reduzem-se a cinquenta por cento. 

       Pattison (1968) refere ainda Wepman e Jones (1964), que utilizaram estudos 

linguísticos semelhantes sobre o desenvolvimento da fala em crianças, tendo defendido 
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que cada fase do desenvolvimento na infância se reflete em vários tipos de afasia. 

Sustentaram a hipótese de que para o adulto, a afasia pode ser um fenómeno de regressão 

linguística.  

       O estudo do estrato morfémico da Glossolalia revela que os fonemas são combinados 

basicamente em sílabas “abertas”, ou seja, as que começam e terminam com vogais. Esta 

característica é mais prevalente no desenvolvimento da fala inicial. Nida (1964) regista 

que existem grupos recorrentes de duas ou três sílabas que parecem possuir características 

de palavras, mas que não são palavras, já que não transmitem significado. Trata-se de 

pseudo-morfemas. No estrato lexémico há, aparentemente, apenas um mínimo de 

organização no discurso glossolálico. Pode-se dizer então que, de acordo com os 

linguistas, a fala glossolálica é organizada nos seus estratos fonémicos e 

pseudomorfémicos, mas de forma apenas limitada no estrato lexémico. No entanto, não 

existe qualquer estrutura no estrato semémico ou semântico, sendo este vazio que mantém 

a Glossolalia como uma linguagem natural. 

       Segundo investigação desenvolvida por Goldman-Eisler (1958), uma terceira 

abordagem ao discurso “sem sentido”, envolve a análise do processo de fala, as pausas 

no discurso espontâneo estão relacionados com o conteúdo de informação das palavras 

subsequentes. Ela sente que as pausas estarão associadas a atitudes de planeamento verbal 

e selecção, enquanto uma vocalização contínua e rápida seria o resultado da prática que 

ocorre no uso de sequências de palavras bem-aprendidas. A autora concluiu também que 

o ritmo da respiração durante o discurso verbal reflecte o grau de excitação, que vai desde 

a situação do falante com a respiração acelerada, até momentos de respiração mais calma 

associados a atitudes de inibição e controle. 

       Pattison (1968) aponta duas categorias de Glossolalia, sendo que a primeira seria a 

que se reveste de características lúdicas, fala rápida e fluente, sem hesitações e pausas, 

com aumento crescente do ritmo respiratório de sílaba para sílaba. O discurso rápido e 

fluente é indicativo de habituais e bem-aprendidas sequências de discurso, que requerem 

escasso planeamento verbal ou codificação, isto é, pouco controle cortical. O elevado 

ritmo de respiração indica um estado de excitação emocional. A expressão de 

significativo número de sílabas por respiração poderia indicar uma forma cantada ou 

monótona de vocalização. 

       O segundo tipo de Glossolalia pode ser classificado como grave e caracteriza-se por 

maior lentidão, hesitações e inúmeras pausas, um ritmo respiratório baixo e um reduzido 

número de sílabas por respiração. Utilizando os conceitos de Goldman-Eisler (1958), “a 
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presença de hesitações e pausas poderá indicar algum grau de codificação (provavelmente 

a codificação das características entoacionais para os grupos de fonemas), sendo que o 

baixo ritmo respiratório e o reduzido número de sílabas por respiração sugerem 

vocalizações mais dramáticas ou expressivas” (p. 65). 

       Estudos psico-acústicos sugerem que os elementos supra-segmentais e prosódicos da 

fala, por vezes rotulados como entoação, podem dar-nos indicações sobre o falante. O 

discurso contém informações factuais nos segmentos linguísticos, mas também transmite 

um conjunto de informações sobre o falante nos seus parâmetros acústicos, bem como 

sobre a mensagem que o indivíduo deseja transmitir. Starkweather (1956) efectuou 

gravações de discursos e filtrou-os de modo a remover o conteúdo verbal, mas ainda era 

possível relacionar os sons que se ouviam com a personalidade do orador e o seu estado 

emocional. Em estudos semelhantes, Kramer (1964) descobriu que o tom de voz de uma 

pessoa e a sua maneira de falar, revelam aspectos das características da sua personalidade, 

tanto as que são relativamente mais estáveis como os seus estados emocionais mais 

transitórios. Noutros estudos, Denes e Milton-Williams (1962) indicam que os sons que 

rotulamos como vogais são mais aptos a executar as qualidades de entoação da voz do 

que as consoantes. Pattison (1968) cita alguns investigadores como Campbell (1965) que 

estão convictos de que as características entoacionais que revelam a atitude emocional do 

falante são codificadas na sequência de fonemas, os quais transmitem os aspectos 

denotativos da fala.  

       Uma vez que a Glossolalia é um fenómeno da fala de carácter não denotativo, é 

provável que um estudo das suas características prosódicas, com o espectrograma do som, 

leve a algumas informações úteis sobre o estado emocional do falante enquanto se 

expressa na sua “língua”. Parece existir no discurso glossolálico uma preponderância 

geral de vogais, quando comparado com a linguagem corrente. Ora, as expressões 

compostas por vogais, assim como as interjeições (ex: ai, ui), constituem expressões que 

designam dor, desagrado, surpresa, prazer ou alegria, o que demonstra que as vogais 

transportam maior medida de carga tonal ou emocional do que as consoantes. Fonagy e 

Fonagy (1966) acreditam mesmo que os sons da fala são auto-regulados de forma 

intencional e pré-consciente, isto é, selecionados para se adaptarem às circunstâncias 

reais, como distância e nível de ruído.  

       Pode-se considerar o discurso glossolálico como polifónico uma vez que produz 

vocalizações que apresentam uma diversidade sonora. Mas também é polirrítmica, por 

produzir ritmos cadenciados nas suas vocalizações, não se tratando, portanto, nem de um 
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único som, nem tão pouco de um único ritmo. Por outras palavras, trata-se de polifonia e 

polirritmia porque é por diversos sons e ritmos que a Glossolalia se manifesta como 

fenómeno vocal. O saber que é transmitido não pode ser descodificado numa língua, pois 

não é da ordem do significante, mas transmite algo da invocação que se passa pelo desejo 

do Outro. Este é um desejo transmitido no som e ritmo, na ausência de toda e qualquer 

possibilidade de sentido. Segundo Maliska (2008), a Glossolalia é mais do que apenas um 

fenómeno social, cultural ou religioso, “mas aquilo que está no centro da constituição 

subjectiva e que é vivenciado por cada um de nós. Neste sentido, somos glossolálicos por 

balbuciar ao falar, por trazer algo do puro som vocal ao tentarmos falar” (p. 7). Na própria 

fala do sujeito, sempre que ele balbucia, vocaliza, gagueja, murmura, ofega, depara-se 

com a sua glossolalia. Ainda de acordo com Maliska (2008), o discurso glossolálico “é a 

arte do sem sentido, um dizer que se dá pela ausência de sentido, que promove um outro 

dizer” (p. 8). A Glossolalia, afinal: “é a língua como um som incompreensível, que pode 

parecer uma determinada língua, mas que se trata da voz como o som do corpo colocado 

em ritmo na constituição subjectiva, perfazendo aquilo a que chamamos polifonia e 

polirritmia vocal (Maliska, 2008, p. 8).  

       Ou, segundo Certeau (1980) na “invenção do espaço vocal, a Glossolalia multiplica, 

de facto, as possibilidades do dizer.” (p. 37). 

 

6.4. As etapas da Glossolalia. 

 

       Wolfram defende que o desenvolvimento da Glossolalia pode ser dividido em duas 

etapas. O processo inicial de aquisição do discurso glossolálico, que podemos considerar 

o estágio de iniciação e o estágio de individualização e eventual estereotipia dos 

enunciados, que seria a fase “habitual”. O indivíduo que persegue o discurso glossolálico 

à partida participou em reuniões religiosas onde ouviu os enunciados pela primeira vez. 

Há evidências que sugerem que se o indivíduo pretende tornar-se glossolalista se esforça 

para aprender a reproduzir esse discurso. Nalguns locais os líderes religiosos podem até 

produzir um enunciado exemplificativo de modo a que o iniciante os repita de seguida, e 

noutros casos o conselheiro sugere que o iniciado imagine “palavras estrangeiras” e tente 

reproduzi-las (1966, citado por Patisson, 1968).    

       Segundo Mensbrugghe (1981): “c'est un comportement appris”, e relata o processo: 

“le candidat reçoit instructions pour ‘induire le charisme’; ‘relâchez la machoire 
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inférieure, respirez de telle ou telle façon...’ Le responsable peut aller jusqu'à pratiquer 

une véritable friction de la tête du candidat ou une manipulation de sa cage thoracique. 

La glossolalie est un don ‘acquis” (p. 54).    

       Carvalhaes (2010) que investigou o fenómeno glossolálico no Brasil, comparando a 

prática entre duas comunidades cristãs distintas, concluiu: “O incentivo dos dirigentes da 

IEARC (igreja neopentecostal) para um aprendizado imitável acaba por minimizar a 

imprevisibilidade da força sobrenatural, transformando a glossolalia em uma atividade 

quase mecânica.” (p. 60). 

       Goodman (1996), que estudou as vocalizações do movimento pentecostal na América 

Latina, afirma que as mesmas consistem frequentemente em proferir sílabas ‘ocas’, 

carentes de sentido, tais como: “lalalalala”, “ulalala dalalala” ou “tsetsetsetse”. Os 

registos glossolálicos que são ouvidos ficam armazenados na memória até ser tomada a 

decisão de “falar em línguas”. Esses fragmentos de memória armazenados podem depois 

ser trazidos à consciência e podem até ser praticados, isto é, recitados repetidamente para 

si mesmos até ser dominado um discurso glossolálico aceitável. Quando pronunciado, 

esse discurso pode assemelhar-se ao do grupo que o inspirou ou similar ao líder 

glossolálico que o ensinou. Com a prática glossolálica crescente o discurso torna-se mais 

individualizado até ao ponto de os enunciados serem expressivos da personalidade e 

comportamento do falante, mas também mais automático e habitual. 

 

6.5. A questão da autenticidade na prática glossolálica. 

 

       Desta forma coloca-se necessariamente a questão de saber se a prática glossolálica é 

forjada ou espontânea. Isto é, se se trata de um fenómeno genuíno ou criado 

artificialmente, quer por auto-convencimento, quer com intuito de impressionar os outros 

fiéis ou a comunidade local de fé.   

       Os enunciados habituais do discurso glossolálico contêm numerosas aliterações, 

duplicações e repetições dos vários segmentos vocais, sendo estas as características da 

“linguagem expressiva”. Spoerri refere-se a esta qualidade expressiva da Glossolalia 

como o “discurso da arte”, sublinhando que no mundo literário existem inúmeros 

exemplos de neologismos ou palavras particulares que são usados em escrita criativa. Na 

maioria das vezes são utilizados, tanto na forma poética como na prosa, como dispositivos 

para expressar sentimentos ou estados de espírito que não podem ser expressos por 

palavras do vocabulário comum. Em certo sentido todos nós já experimentámos este tipo 
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de comportamento verbal quando usamos palavrões ou gírias comuns, em vez de palavras 

do quotidiano, por serem insuficientes para expressar sentimentos ou emoções (1964, 

citado por Pattison, 1968).  

       Embora todo o discurso glossolálico possa ser descrito como expressivo, contudo há 

várias categorias ou níveis de expressão desde a forma mais lúdica até à mais séria. 

Segundo Bobon (1947), a pessoa adulta pode produzir um discurso glossolálico como 

actividade lúdica. Esta perspectiva lúdica é produzida volitivamente e caracteriza-se por 

vocalizações rápidas, fluentes de enunciados, desprovidas de pausas de hesitação e 

processados num estilo monótono ou cantado. O ritmo respiratório é regular e o indivíduo 

geralmente parece relaxado e à vontade. No outro extremo do continuum situa-se a 

categoria “séria” da Glossolalia. Neste caso o padrão de entoação imposto ao discurso 

parece reflectir forte pendor emocional no sujeito. Existem frequentemente sentimentos 

em relação a outros indivíduos presentes. Nesta categoria as vocalizações não são rápidas, 

há muitas hesitações e pausas, sendo o padrão de entoação mais variável e dramático. Um 

indivíduo pode mover-se ao longo do continuum do registo lúdico para a categoria mais 

séria, de acordo com a necessidade. Em ambas as categorias, as afirmações podem ser 

produzidos volitivamente e com intenção, mas, uma vez que a prática glossolálica se torna 

progressivamente parte do estilo de vida do indivíduo, ele pode ocasionalmente usá-la de 

forma mais ou menos consciente. 

       Jung (1957) considera o discurso glossolálico como um exemplo de cryptomnesia, 

isto é, sucede quando uma memória esquecida regressa sem ser reconhecida como tal pelo 

indivíduo, que pensa estar perante algo novo e original. Um viés de memória: 

“Cryptomnesia occurs when a forgotten memory returns without it being recognized as 

such by the subject, who believes it is something new and original. It is a memory bias 

whereby a person may falsely recall generating a thought, an idea, a song, or a joke, not 

deliberately engaging in plagiarism but rather experiencing a memory as if it were a new 

inspiration” (p. 81). Reforçando a ideia de Flournoy (1900), autor que definiu 

inicialmente o conceito de “cryptomesia” na obra “From India to the Planet Mars”, Jung 

defende que: “As Flournoy has show, glossolalia, in so far as it is a really independent 

language, is a cryptomnesic phenomenon par excellence”. (p. 84).  

       Todavia, não podemos deixar de notar que Jung reflecte sobre o fenómeno 

glossolálico logo no início do século vinte (1902), com base em casos isolados, numa 

época em que este ainda não tinha adquirido a dimensão e pertinência significativas e 

globais que hoje se lhes conhecem.    
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6.6. Cognição e Glossolalia. 

 
       Como forma de comportamento vocal organizado e aprendido, a Glossolalia pode ser 

conceptualizada como resultante da cognição interna e, em seguida, ser exteriorizada 

como discurso audível. O modelo linguístico de transformação da linguagem em discurso 

não lida com os mecanismos cognitivos envolvidos. Na perspectiva cognitiva a 

Glossolalia surge como um fenómeno limítrofe entre o discurso interior e discurso 

externo. McGuigan, refere que este discurso interior terá sido descrito a primeira vez por 

Platão como um “pensar para si mesmo”, e caracteriza-se pela articulação dos sons 

inaudíveis por meio dos quais pensamos para nós mesmos (1966, citado por Patisson, 

1968).  

       De acordo com Zhinkin (1959), o indivíduo utiliza-o para se preparar e para preceder 

o discurso externo, para mediar as tarefas e para expressar uma variedade de estados 

motivacionais ou afectivos. Acredita-se que o discurso interior seja caracterizado por uma 

redução de fonemas, pela maior fragmentação da estrutura da linguagem e pelo 

subdesenvolvimento e incompletude do pensamento. Zhinkin (1959) considera que o 

fluxo dos pensamentos no discurso interior está sujeito a mudanças rápidas. Este discurso 

interior é fragmentado, subdesenvolvido e incompleto, de modo que, uma vez 

exteriorizado seria extremamente difícil de entender. 

       Vygotsky afirma que na maturação normal das crianças há uma transição gradual da 

verbalização privada ou discurso egocêntrico para a fala sussurrada e, em seguida para o 

discurso interior, que muitas vezes é bastante expressivo e pode ser caracterizado por 

infinitas repetições de palavras reais ou absurdas. É esta a função do discurso interior que 

os adultos usam quando inventam neologismos ou palavras sem sentido para se expressar 

de maneira mais pungente. O discurso interior também pode responder às necessidades 

emocionais. O “pensamento” que é trazido à consciência e elaborado através do processo 

ou veículo de expressão interior pode vir emocionalmente carregado. Parte do estado da 

unidade ou tensão vivida no nível inconsciente pode ser descarregado ou reduzido, 

tornando perceptíveis elementos da memória, isto é, através da canalização de ideias para 

a consciência (1962, citado por Patisson, 1968).  

       Além do efeito do discurso interior no pensamento, certas qualidades que transmitem 

emoções são muito parecidas com características supra-segmentais ou entoacionais de 

vocalização. Experimentamos essa característica do discurso interior diariamente, sempre 

que nos fazemos perguntas, levantamos dúvidas, ou expressamos raiva quando falamos 



110 
 

para nós mesmos, sem nunca exteriorizar ou fazer as afirmações audíveis para o exterior. 

O discurso externo pode ou não ser ligado ao discurso interior. Acontece geralmente, 

embora nem todo o acto de falar seja manifestação do pensamento. O discurso, como na 

escrita automática, pode ser uma reprodução de resultados da actividade cognitiva com 

pouco ou nenhum pensamento.  

       Pode-se formular então um modelo conceptual de transição do pensamento para a 

fala, da seguinte forma: um resíduo da experiência anterior, ou seja, a memória de um 

facto armazenado ou uma emoção ou devaneio é primeiro estimulado pela consciência. 

A consciência do pensamento pode assumir a forma tanto de padrões visuais como 

linguísticos. Se a linguagem é o veículo, o material trazido à consciência é organizado 

pelo nível semémico, e continua com o subcódigo da linguagem, através da matriz 

fonémica, a fala interior. Simultaneamente, a carga emocional e o humor, por exemplo, 

podem ser sobrepostos sobre a organização do pensamento-linguagem, de modo a que as 

sequências de fonemas do discurso interior revelem características entoacionais. O 

discurso interior pode ser utilizado para uma variedade de fins incluindo a resolução de 

tarefas, preparação e formulação para a comunicação com os outros, ou para falar para si 

próprio por diversas razões.  

       Na passagem do discurso interior para o discurso externo, o mecanismo muscular da 

respiração e das cordas vocais torna-se activo e o discurso sonoro, capaz de ser ouvido 

pelos outros. O registo sentimental do discurso interior, pode ser expresso através de 

outras vias motoras, como os gestos. Shapiro afirma que as etapas entre “consciência” e 

“exteriorização” podem ser tão habituais que se tornem automáticas. Quando isso 

acontece, o mecanismo do discurso interior torna-se livre para perseguir pensamentos e 

sentimentos bastante distintos das sequências fonémicas automáticas que estão a ser 

proferidas (1966, citado por Patisson, 1968). 

        Assim, sugere-se que a Glossolalia utiliza como ponto de partida a orientação 

mediadora ou tarefa do discurso interior de um indivíduo. As frases glossolálicas que 

foram inicialmente ouvidas e armazenadas na memória são trazidas à consciência, passam 

a ser praticadas repetidamente no discurso interior, até o indivíduo dominar uma fórmula 

glossolálica aceitável. A partir daí o discurso interior é reproduzido externamente e a 

expressão espontânea glossolálica pode ser ouvida, pela primeira vez. Com o uso repetido 

da sua “língua” o discurso torna-se cada vez mais automático, dispensando então o uso 

do mecanismo do discurso interior. A parte verbal do mecanismo do discurso interior é 
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usada apenas na fase inicial pelo glossolalista, e posteriormente, na fase habitual, quando 

se manifestam certos estados de humor surge a inclusão de palavras mais expressivas.  

       Certeau (1980) diz que a Glossolalia “antecede a língua, e mais do que isso, ela vem 

a ser uma condição para as operações linguísticas que se seguem” (p. 36), justamente por 

transportar dois elementos essenciais para a fala: a voz e o ritmo. Segundo Maliska 

(2008), o discurso glossolálico traz algo da manifestação rudimentar no sujeito humano, 

sendo que essa pré-condição para o falar “está vinculada à relação da voz e do ritmo que 

se encadeiam, proporcionando assim um arcabouço para que as operações linguísticas 

possam penetrar no sujeito em forma de língua previamente estabelecida e exercida por 

um grupo linguístico” (p. 7). 

 

6.7. Glossolalia, Hermenêutica e Semiótica. 

 

       Segundo Rowland (2009) “o Cristianismo Antigo nasceu como um movimento 

apocalíptico no Judaísmo” (p. 11). Terra (2011) defende esta asserção, afirmando que as 

pesquisas actuais reconhecem que o imaginário religioso da apocalíptica judaica serviu 

símbolos, temas, motivos literários e códigos para várias práticas e textos do movimento 

inaugurado por Jesus, “um profeta apocalíptico que anunciou a chegada do reino 

escatológico de Deus no período do segundo templo” (p. 1). As origens cristãs estão 

intimamente ligadas à apocalíptica judaica (Collins, 2010, p.365), a qual, em constante 

contacto com culturas babilónicas, persas e helénicas produziu textos que reflectem uma 

interpretação da vida à luz de experiências religiosas de êxtase, que permitiam o acesso 

às realidades celestiais (Rowland, 1982; Himmelfarb, 1993) e criavam a esperanças da 

iminente intervenção divina (Collins, 2010, p.17-70).  

       De acordo com Mendonça (2009) existia na Palestina do século I um tipo de 

misticismo de viagem celestial, visível nos escritos da Diáspora. A recitação da 

“Kedushá” (“Santo, Santo, Santo”) fazia parte do culto judaico quotidiano. A sua 

recitação sugeria uma força mística de tal forma notória, que até os papiros mágicos 

pagãos a recomendavam como forma de encantamento. De certo modo era no culto 

judaico nas sinagogas e nas reuniões das comunidades cristãs nas casas, que se 

experimentava a antecipação do reino de Deus. É suposto que tais pessoas não se 

escondiam num reduto da cultura judaica, isoladas do ambiente cultural mais amplo. Pelo 

contrário, interagiam com elementos da religiosidade do seu mundo, assim como a 

religiosidade popular recebeu e remodelou elementos judaicos.  
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       O Livro do Apocalipse de S. João segue a linha da literatura apocalíptica da época, 

que difere da literatura apocalíptica clássica (em especial a do livro de I Enoque), na qual 

há uma forte ênfase na explicação cosmológica. O apocalipse enfatiza muito mais a 

relação do cosmos e das estruturas celestiais inseridas no grande drama dos eventos finais 

nos quais acontece a libertação do ser humano de todo o sofrimento (Nogueira, 2003, p. 

56). Mendonça (2009) afirma que o contexto em que este texto é lido e recebido por uma 

comunidade cristã do século I é duplo: o êxtase visionário, por um lado, e o culto cristão 

primitivo, por outro. Apesar do texto se apresentar bem organizado e estruturado, não se 

pode excluir a possibilidade de que tenha sido redigido em estado extático, já que o autor 

diz ter sido “arrebatado no Espírito” (1:10a). Mas é de notar que mesmo no êxtase 

religioso as comunidades falam uma linguagem específica que é a sua: “o êxtase também 

tem convenções e regras, caso contrário as manifestações extáticas não poderiam ser 

compreendidas por nenhuma comunidade, a ponto de se sentirem identificadas com elas” 

(Mendonça, 2009, p. 35).  

 

       Do ponto de vista da Semiótica, a Glossolalia emergente no cristianismo primitivo 

pode constituir uma espécie de continuidade do judaísmo apocalíptico, mesmo que de 

forma criativa, entre o mundo religioso do judaísmo e o movimento cristão dos primeiros 

séculos. Uma ideia igualmente defendida por Rowland (2009): “uma boa compreensão 

da Teologia do Novo Testamento e Cristianismo das origens é incompleta se o material 

místico e apocalíptico não for tratado seriamente” (p. 11). De facto, a quase totalidade do 

livro bíblico “Apocalipse de S. João” (ou da Revelação) é recheado de signos. Trata-se 

de literatura totalmente simbólica.  

       Foucault (1999) diz que, eventualmente, as próprias sensações podem ser “os signos 

do que Deus nos quer dizer, o que delas faria como que os signos de um conjunto de 

signos” (p. 82). Com efeito, se considerarmos a experiência extática de S. João 

Evangelista na ilha de Patmos, antes de escrever o seu Apocalipse, veremos que o mundo 

sensorial está muito presente.  

       Referindo-se ao trabalho de Greimas e Fontanille (1991) sobre a semiótica das 

paixões, Panier (1993) refere que os autores não falam directamente de sujeito, ao nível 

da componente discursiva, mas sim de “uma instância, ou de um pólo de enunciação 

pressuposto pelos processos da disposição em discurso” (p. 156). De facto, o discurso 

parece encarado como uma cena organizando um mundo, uma moldura espácio-temporal 

para os actores. Deste modo “o pólo de enunciação é, assim, o ‘ponto de vista’ do 
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espectador da cena representada (ou o centro gerador da disposição figurativa)” (p. 157). 

O que será então o discurso glossolálico, do ponto de vista da semiótica, senão uma 

encenação emotiva, em que o glossolalista é um enunciador que trabalha num quadro 

figurativo-simbólico, o seu centro de perspectiva, desenhado por três eixos sintagmáticos 

fundamentais (actorialização, espacialização e temporalização)?  

 

       Dado que a prática glossolálica pode eventualmente registar alterações neurológicas, 

há que observar o fenómeno também desse ponto de vista.  
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Capítulo 7: Abordagem Neurológica da Glossolalia 

 
 

 

 

       Interessa-nos entender agora se existem ou não possíveis alterações neurológicas 

significativas no falante, durante a prática glossolálica, antes ainda de apurar se poderá 

existir nele ou não, por princípio, alguma desordem de tipo psicopatológico.  

       A prática glossolálica configura um estado mental incomum, normalmente associado 

ao âmbito religioso. O discurso glossolálico constitui uma verbalização em linguagem 

sem sentido para quem ouve, mas que se reveste de profundo significado para o indivíduo, 

que pode descrever também falta de controlo voluntário sobre as vocalizações. Os estudos 

têm revelado que as vocalizações – por vezes cantadas – não estão relacionadas com 

qualquer estrutura linguística clara (Samarin, 1972).  

       Durante muito tempo subsistiram dúvidas na comunidade biomédica sobre se a 

prática glossolálica estaria ou não relacionada com alguma origem psicopatológica, 

todavia os estudos conhecidos não apresentam diferenças significativas nos traços de 

personalidade entre falantes e não-falantes, em especial na depressão, ansiedade, mania, 

ou psicose (Hine, 1969; Richardson, 1973). Outros estudos não apoiam a tese de que a 

prática glossolálica tenha benefícios para a saúde, mas também não permitiram encontrar 

quaisquer efeitos psicológicos negativos (Louden & Francis, 2001). Apenas uma pequena 

percentagem de doentes mentais exibe discurso glossolálico e, sempre que tal sucede, as 

suas alucinações apresentam conteúdo religioso (Hempel & al., 2002).  

 

7.1. Alterações neurológicas do glossolalista durante a prática glossolálica. 

 

       Glossolalia (ou "falar em línguas") é um estado mental incomum com um grande 

significado pessoal e religioso para o falante. Trata-se de um comportamento normal 

experienciado e esperado nalguns grupos de oração religiosos, em que o indivíduo parece 

estar a falar numa língua incompreensível. Persinger (1984) sugere que a actividade 

anormal do lobo temporal pode ser uma causa possível do fenómeno glossolálico. Porque 

desde então não tinham sido ainda efectuados estudos de imagem cerebral sobre o 
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fenómeno, Newberg e a sua equipa de investigadores procuraram determinar se o discurso 

glossolálico estaria ou não associado a mudanças específicas na actividade neurológica. 

O primeiro estudo de neuroimagem funcional conhecido, com o objectivo de registar 

eventuais alterações na actividade cerebral durante a Glossolalia, foi realizado por 

Newberg e al. em 2006. Face à inexistência anterior de estudos neurológicos de imagem 

na investigação do fenómeno, Newberg, Wintering, Morgan e Waldman (2006) 

propuseram-se estudar a Glossolalia nesta perspectiva, através de uma amostra de cinco 

praticantes, de modo a verificar se estaria ou não associada a mudanças específicas na 

actividade cerebral. Foi utilizada a técnica de SPECT (Single photon emission computed 

tomography) no estudo do fluxo sanguíneo cerebral regional (CBF) que está intimamente 

relacionado com a actividade do cérebro. Esta técnica foi previamente validada (Newberg 

& al., 2005) e também utilizada num outro estudo similar dos autores, sobre a prática da 

meditação (Newberg & al., 2001). Foram testadas várias hipóteses relativamente à 

Glossolalia, contrastando duas fases distintas do exame – a dos cânticos e a do discurso 

glossolálico:  

       Sabe-se que os lobos frontais estão envolvidos em comportamentos de controlo 

voluntário (Frith & al, 1991, Pardo & al, 1991). A primeira hipótese sugeria que a prática 

glossolálica, associada à falta de controlo intencional, revelaria uma actividade reduzida 

nos lobos frontais, em comparação com a actividade existente na fase dos cânticos. Em 

estudo anteriormente efectuado pelos autores sobre a prática da meditação, verificou-se 

haver uma redução na actividade do lobo parietal superior (SPL) devido à percepção 

alterada do self (Lynch, 1980; Newberg & al, 2001). A segunda hipótese não previa 

idêntica diminuição na prática glossolálica. 

       O discurso glossolálico pressupõe um elevado estado de actividade, e por 

consequência os autores esperavam um aumento do fluxo sanguíneo cerebral regional 

(rCBF) no tálamo, ligado a esse aumento da actividade cerebral. De igual modo era 

esperado o desenvolvimento da actividade nas áreas límbicas, tais como a amígdala, uma 

vez que a Glossolalia pressupõe um estado fortemente emocional. 

       Foram recrutados cinco indivíduos do sexo feminino, com idades compreendidas 

entre os 38 e os 52 anos, com uma média de 45 anos. Os autores justificam a exclusividade 

de um dos géneros na amostra com o facto de na sua comunidade haver uma 

preponderância de mulheres, apesar de o discurso glossolálico ser transversal a ambos os 

sexos. Não obstante, a experiência de campo de Goodman (1972) leva-a a crer que as 

mulheres têm mais facilidade em desenvolver o discurso glossolálico do que os homens. 
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O estudo incluiu um número limitado de indivíduos, uma vez que é extremamente difícil 

encontrar praticantes experientes dispostos à prática glossolálica em ambiente de 

laboratório, já que estes têm uma tendência para considerar estranha a ligação entre a 

artificialidade da pesquisa laboratorial e a genuinidade das manifestações de fé. Embora 

uma amostra reduzida possa complicar a análise estatística, porém o número de 

indivíduos foi considerado suficiente para revelar resultados estatisticamente 

significativos. Cada um dos sujeitos descreveu-se a si mesmo como sendo cristão de 

tradição carismática ou pentecostal e praticante glossolálico há mais de cinco anos, sendo 

todos eles membros estáveis nas suas comunidades de fé. O consentimento informado foi 

obtido no próprio dia do estudo, tendo sido previamente aprovado pelo Institutional 

Review Board.  

       Foram excluídas à partida quaisquer condições psiquiátricas dos indivíduos, através 

de entrevistas clínicas estruturadas (mas em que não se considerou a prática glossolálica), 

através das quais se verificou que nenhum dos indivíduos relatou alucinações visuais ou 

auditivas, distúrbios de humor, e nenhum deles satisfazia os critérios para as desordens 

descritas nos Eixos I ou II (American Psychiatric Association, 1994). Os indivíduos 

também não tinham qualquer sinalização médica ou neurológica activa, nem tomavam 

medicação que pudesse afectar as funções cerebrais e todos eles apresentaram um teste 

de gravidez negativo.  

       Começou por se colocar uma cânula de administração intravenosa num dos braços, 

de modo a permitir movimentos relativamente livres. Os indivíduos, que utilizaram 

headphones para ouvir música, começaram por cantar em pé, com os olhos fechados, 

alterando o seu estado durante a prática glossolálica. Os sujeitos cantaram durante cinco 

minutos, tendo sido então injectados através da cânula com 7 mCi de 99mTc-Bicisate 

(Bristol Myers Squibb, N. Billerica, MA), tendo continuado a cantar durante quinze 

minutos, e sendo então trazidos para o scanner SPECT para uma verificação de 40 

minutos. Logo que se observou que os indivíduos entravam em discurso glossolálico foi-

lhes injectado discretamente 25 mCi de 99mTc-ECD. Os sujeitos continuaram a fala 

glossolálica ainda durante 15 minutos e em seguida a sessão foi encerrada, sendo então 

observados durante 30 minutos. 

       A Glossolalia foi considerada não-voluntária pelos participantes. Não foram 

observadas quaisquer alterações específicas no córtex motor, o que sugere que os 

movimentos dos indivíduos não foram significativamente diferentes entre os dois estados: 

cântico e fala glossolálica. A estrutura fonémica foi diferente nas duas situações, já que o 
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canto foi associado a frases gramaticais claras ao contrário da fala glossolálica. A 

estrutura fonémica no discurso glossolálico variou entre períodos de maior e menor 

intensidade, volume e velocidade. Os resultados foram testados para as estruturas 

principais dos lobos frontais, temporal e parietal, bem como a amígdala, hipocampo, 

estriado e tálamo.  

       Os dados recolhidos entre a prática glossolálica e a do cântico revelaram diferenças 

significativas no fluxo sanguíneo cerebral regional. Verificou-se que os lobos frontais, 

parietais e caudado esquerdo foram as áreas mais afectadas (Fig. 1).  

 

 
 

Fig. 1 - A figura mostra duas fatias na fase do cântico (a) e na fase glossolálica (b) com o fluxo sanguíneo 

cerebral regional (CBF) representado a vermelho > amarelo > verde > azul. Estas imagens demonstram 

diminuição de rCBF durante a prática glossolálica nos lobos frontais bilateralmente. Além disso, verifica-

se uma diminuição acentuada do fluxo de sangue no caudado esquerdo (indicado pelas setas) durante o 

discurso glossolálico, em comparação com a fase do cântico, sem quaisquer efeitos psicológicos negativos 

(Louden & Francis, 2001). Figura recolhida de Newberg A. B., Wintering N. A., Morgan D. & Waldman, 

M. R. (2006). The Measurement of Regional Cerebral Blood flow during Glossolalia: a preliminary SPECT 

study. A.B. Newberg et al. / Psychiatry Research: Neuroimaging n. 148 (1), 22 Nov., 67–71.  

 

 

 

       Houve diminuição significativa nos córtices pré-frontais e polo temporal esquerdo, 

mas houve aumento no lobo parietal superior esquerdo (SPL) e amígdala direita. Houve 

uma significativa correlação negativa (R = -0,90, P = 0,03) entre o canto e a prática 
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glossolálica, indicando que quanto mais a actividade do tálamo era assimétrica, de início, 

mais essa assimetria revertia durante o discurso glossolálico. 

       Grady & Loewenthal, (1997), investigadores da Universidade de Londres, 

identificaram duas formas distintas de Glossolalia. A primeira, aqui estudada, é a forma 

mais dramática, envolvendo canto, expressões vocais e experiências corporais extáticas. 

No entanto, os pesquisadores descobriram que muitos outros glossolalistas funcionam 

num registo de oração suave e quase silenciosa, associada com sensação de calma e 

emoções agradáveis.  

       Num estudo realizado há poucos anos e envolvendo uma amostra de cerca de mil 

membros do clero britânico evangélico, os pesquisadores descobriram que os oitenta por 

cento que praticavam Glossolalia tinham maior estabilidade emocional e menos tendência 

neurótica (Francis & Robbins, 2003).  

       O estudo de Newberg, Wintering, Morgan e Waldman (2006) foi o primeiro realizado 

com a intenção de avaliar as alterações na actividade cerebral durante a prática 

glossolálica. No que diz respeito às hipóteses dos investigadores, observou-se decréscimo 

da actividade no córtex pré-frontal durante o discurso glossolálico. Esta conclusão foi 

claramente diferente do estudo anteriormente efectuado sobre a meditação, em que se 

utilizou a mesma técnica de imagem (Newberg & al., 2001).  

       Os estudos de neuro-imagem também têm vindo a demonstrar que a actividade do 

lobo frontal aumenta durante a atenção focada em tarefas (Frith & al, 1991; Pardo & al, 

1991). É interessante verificar que os lobos frontais mostraram uma perfusão diminuída 

durante a Glossolalia, mas o facto é consistente com a descrição dos próprios sujeitos 

sobre a falta de controlo intencional que teriam sobre o seu desempenho glossolálico. A 

lateralização esquerda nos lobos frontais seria de esperar, uma vez que canto e discurso 

glossolálico estão relacionados com as funções da linguagem. Embora tal lateralização 

não seja robusta, as estruturas do hemisfério esquerdo pareciam ter diminuições 

significativas que não eram observadas no hemisfério direito. No entanto, a falta de uma 

lateralização clara nos lobos frontais sugere que partes da linguagem expressiva do 

cérebro podem não ser tão directamente afectadas pelo discurso glossolálico como seria 

de esperar. 

       A segunda hipótese do estudo não previa qualquer mudança na actividade do lobo 

parietal superior (SPL). Os autores já tinham verificado anteriormente uma diminuição 

da actividade no SPL durante um estudo idêntico sobre a meditação, em que há a 



119 
 

descrição de uma perda do sentido do self. No entanto, a prática glossolálica não foi 

associada à perda do sentido do self e não se verificou diminuição significativa no SPL.  

       Não foi confirmada a hipótese do aumento da actividade talâmica. No entanto, houve 

uma mudança no índide de lateralidade (LI – que representa a diferença percentual entre 

o lado direito e o esquerdo) nos scans entre a prática do canto e a da fala glossolálica. Não 

se pode retirar daqui uma conclusão do ponto de vista fisiológico, mas o tálamo é um 

grande relé cortical e cortical-subcortical, servindo como propagação de funções e 

informações neuronais. Isso pode ser importante para alterar o sentido de controlo, de 

acordo com a percepção dos praticantes, segundo a qual não estariam a produzir as 

vocalizações intencionalmente. 

       A quarta hipótese dos investigadores foi de que não haveria aumento de actividade 

nas estruturas límbicas, havendo uma tendência de aumento de actividade na amígdala 

direita. A diminuição significativa no caudado esquerdo é de importância incerta, mas 

pode estar relacionada com a actividade de alteração emocional durante a Glossolalia.  

       Estudos futuros poderão avaliar a estrutura fonémica das vocalizações glossolálicas, 

compreender as unidades básicas desta vocalização e compará-las com os resultados de 

imagem. Este estudo mediu a CBF num único ponto durante a Glossolalia, num ponto de 

tempo relativamente inicial no discurso. Investigações futuras poderão determinar se 

existem alterações diferentes após um período mais longo de vocalização glossolálica. O 

facto de ter havido mudanças em várias estruturas cerebrais sugere que há actividade 

cerebral complexa durante a prática glossolálica. Futuras experiências poderão explorar 

igualmente os correlatos cerebrais da Glossolalia numa amostra maior, com incorporação 

de medidas fisiológicas e neurofisiológicas, além de uma análise mais elaborada da 

estrutura fonémica do discurso glossolálico.   

       Neste primeiro estudo de neuro-imagem funcional procurou-se demonstrar possíveis 

alterações na actividade cerebral durante a prática glossolálica. Os lobos frontais, os lobos 

parietais e o caudado esquerdo foram as zonas mais afectadas. Newberg e d’Aquili (2001) 

estudaram também com imagens SPECT o cérebro de monges budistas e monjas 

franciscanas em estado de meditação, confrontando os resultados com os obtidos 

enquanto descansavam. Os resultados mostraram um aumento da actividade do córtex 

pré-frontal e uma redução da actividade no lóbulo parietal posterior e superior.  

       Beauregard e Paquette (2006) desenvolveram um estudo de âmbito neuro-teológico, 

realizado posteriormente, sobre as experiências místicas, numa amostra de catorze freiras 

carmelitas. Optaram por um estudo de eletroencefalografia (EEG) com o objectivo de 
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identificar os correlatos neuro-elétricos de tais experiências, de modo a medir a potência 

do EEG e a coerência durante uma experiência mística. A semelhança mais evidente entre 

os resultados de ambos os estudos, embora de natureza diferenciada, é a de um aumento 

na actividade do lobo parietal superior esquerdo (SPL) em ambos os casos. 

       Apesar dos poucos estudos de natureza neurológica efectuados até agora a 

glossolalistas, de modo a apurar se existem ou não possíveis alterações significativas no 

cérebro do falante, durante a prática glossolálica, o estado da arte permite-nos apurar 

algumas conclusões.  

       Desde logo, e segundo a opinião de Persinger (1984) na sequência da sua 

investigação, sugere-se que a actividade anormal do lobo temporal verificada durante a 

prática glossolálica pode ser uma causa possível de Glossolalia. O facto de se terem 

detectado alterações em diversas estruturas cerebrais sugere que há actividade cerebral 

complexa durante a prática glossolálica. 

       Quando comparados os resultados dos poucos estudos conhecidos – embora 

constituam em si mesmo investigações de natureza diferenciada – torna-se evidente que 

se regista sempre um aumento na actividade do lobo parietal superior esquerdo (SPL). 

Por outro lado, a prática glossolálica não foi associada à perda do sentido do self. Todavia, 

este campo de investigação parece ainda muito pouco explorado. 

 

7.2. Outra abordagem neurológica do êxtase religioso. 

 

       A investigadora Felicitas Goodman refere ser possível compreender, do ponto de 

vista neurológico, aquilo a que chama êxtase religioso, através de observação laboratorial. 

Nesse sentido, a sua equipa realizou exames em 1983 na clínica neurológica universitária 

de Munique, Alemanha, relacionados com a investigação para uma tese de doutoramento 

em medicina. 59 

       O estudo foi efectuado com quatro sujeitos experimentais, dois deles treinados por 

Goodman nas técnicas de êxtase, e outros dois que nunca tinham experimentado aquilo a 

que a investigadora denomina como estado alterado de consciência.  

 

 

 

59  Ingrid Müller, tese; supervisão dos testes laboratoriais a cargo do Prof. Doutor Johann Kugler, chefe do 

Departamento de Neurofisiología Psiquiátrica da Clínica Psiquiátrica e Policlínica da Universidade de 

Munique. 
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       A técnica utilizada envolveu a utilização de um chocalho feito de abóbora agitado 

rapidamente, enquanto o sujeito assumiu as posturas rituais obtidas da literatura 

etnográfica (Goodman, 1968, pp. 81-118). As gravações efectuadas antes, durante e após 

os exames, durante as experiências de êxtase, cada uma com a duração de 15 minutos, 

foram realizadas eletronicamente para tentar evitar qualquer tipo de o erro humano. 

       Os resultados apontaram para uma elevação ligeira do soro sanguíneo, da adrenalina, 

da noradrenalina e dos corticoides, logo de início, mas depois retomaram os níveis 

iniciais. Simultaneamente verificou-se um aumento da beta-endorfina, que se manteve 

mesmo para lá do final da sessão. Trata-se de um analgésico produzido pelo próprio 

organismo humano e responsável pela euforia, experimentada depois do êxtase. A pressão 

sanguínea diminuiu mas a pulsação aumentou bastante, como a dum atleta velocista que 

corre os cem metros, segundo a observação de um dos médicos que observou os 

resultados. A electroencefalografia (EEG) não indicou a presença de ondas alfa, 

normalmente associadas aos estados de consciência anormais, mas abundaram as ondas 

zeta (ou theta), o que foi considerado pelo especialista em EEG 60 como surpreendente, 

uma vez que os adultos não mostram estes padrões zeta (theta) quando despertam. Deste 

modo, a experiência do êxtase pode ser comparada com o estado de despertar, se 

atendermos à expressão fortemente significativa das ondas zeta (theta) registadas no 

estudo (Goodman, 1996, p. 106).  

       Os resultados recolhidos neste tipo de estudos neurológicos permitem então concluir 

que existem alterações neurológicas significativas no falante, durante a prática 

glossolálica, a qual configura um estado mental incomum, normalmente associado ao 

âmbito religioso. Os lobos frontais mostraram uma perfusão diminuída durante a prática 

glossolálica, o que se conjuga com o testemunho dos próprios sujeitos sobre a sua falta 

de controlo intencional sobre o discurso glossolálico. Já a lateralização esquerda nos 

lobos frontais era previsível, uma vez que o canto e o discurso glossolálico estão 

relacionados com as funções da linguagem. Embora tal lateralização não seja robusta, as 

estruturas do hemisfério esquerdo pareciam ter diminuições significativas que não eram 

observadas no hemisfério direito.  

 

 

 

60 Dr. Miles E. Drake, do Departamento de Psiquiatria da Universidade do Estado do Ohio. 
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       Talvez o resultado mais significativo para a nossa investigação seja o de que parece 

haver actividade cerebral complexa durante a prática glossolálica, como sugere o facto de 

se terem detectado alterações neurológicas em diversas estruturas cerebrais. 

       Segundo Cescon (2011) nos últimos anos registaram-se consideráveis progressos nas 

investigações que acabaram por estabelecer correlatos neurofuncionais dos estados 

mentais da espiritualidade, das experiências místicas e do sentimento religioso. Entre os 

investigadores ligados a esta área, por eles denominada Neuroteologia (Neurotheology) 

ou Neurociência do Espírito (Spiritual Neuroscience), começou a surgir a ideia de que, à 

identificação dos processos dos quais resulta bem-estar na experiência religiosa, faria 

todo o sentido seguir-se o desenvolvimento de métodos e técnicas para os promover, tal 

como já sucedeu com diversas abordagens de relaxamento e meditação, as quais 

procederam, nalguns casos, de origem filosófica ou religiosa. Além disso, se a 

Neuroteologia pretender afirmar-se definitivamente como área distinta de estudos, para 

lá das aplicações terapêuticas da meditação, necessita de aprofundar outras vertentes 

relacionadas com a influência da experiência espiritual sobre os processos cerebrais, 

assim como das modificações fisiológicas que sucedem na correlação mente-corpo.  

       Antes de nos centrarmos nos aspectos psicossociais de falantes e não-falantes, há que 

procurar compreender até que ponto se poderão detectar diferenças significativas entre 

ambos os grupos, em matéria de sintomas psicopatológicos.   
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Capítulo 8: Possíveis Implicações Psicopatológicas da Glossolalia 

 

 

 

       Segundo Pattison (1968), durante muito tempo boa parte da comunidade científica 

estava convencida de que a prática glossolálica teria origem psicopatológica. Mas a 

persistência, dimensão, transversalidade cultural e amplitude geográfica do fenómeno 

estimularam os investigadores a desenvolver estudos mais aprofundados e minuciosos 

sobre a matéria, o que levou a novas conclusões. Particularmente, o facto de o fenómeno 

ter irrompido no âmbito do catolicismo romano, em meados dos anos sessenta, terá 

contribuído também, certamente, para credibilizar a prática glossolálica e a aliviar duma 

avaliação tendencialmente preconceituosa. 

       De acordo com Moreira-Almeida e Cardeña (2011), um campo emergente em 

psiquiatria é o estudo das relações entre espiritualidade e saúde mental, sendo as 

experiências espirituias um tema que foi pouco explorado neste campo: ”Do ponto de 

vista clínico é necessário um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto, já que 

certas experiências espirituais podem ser confundidas com episódios psicóticos, “uma vez 

que envolvem eventos de natureza visionária ou transcendental que podem ser 

interpretados como sintomas de esquizofrenia. Por outro lado, pacientes psicóticos podem 

apresentar sintomas de conteúdo religioso/espiritual” (p. S22). 

 

8.1. A Glossolalia enquanto estado alterado de consciência.  

 

       Segundo Nogueira (2008), Goodman encara a Glossolalia “como um estado de 

dissociação. Segundo a pesquisadora há pessoas que, com a ajuda de várias técnicas, 

dissociam-se da realidade ordinária que as rodeia” (p. 102). O abandono do mundo da 

consciência significa um padrão de comportamento observável em várias latitudes e que 

se manifesta em maior ou menor grau de acordo com as condições pessoais, “varia de 

uma sociedade para outra e pode servir como base para algumas actividades, como a 

dança e o canto” (p. 102). Neste estado de consciência alterada, algumas pessoas têm 

visões, outras verbalizam. As pesquisas de campo realizadas em contexto de serviço 

religioso pela autora em comunidades pentecostais, concluem que a Glossolalia não será 

um comportamento diário comum, mas um estado alterado de consciência, e levam-na a 
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afirmar que o fenómeno é compreendido como um dom do Espírito pelos glossolalistas, 

que se sentem arrebatados e exaltados, desfrutando em seguida de uma forte sensação de 

prazer e bem-estar. Alguns fiéis sentem como se a língua fosse tomada, sentem impulso 

para falar, mas não compreendem o que dizem, ouvem as palavras que proferem mas não 

as distinguem. Outros indivíduos cantam em línguas, observam uma luz forte ou dançam, 

pelo que as experiências são diferentes.  

       Segundo Goodman (1996) existem três possibilidades de os indivíduos alcançarem o 

estado mental alterado: alguns podem alcançar a dissociação espontaneamente, outros 

aprendem a entrar em transe religioso, e ainda há aqueles que são induzidos através de 

estratégias específicas, como o jejum ou o uso de drogas, que ajudam a preparar a mente 

e o corpo da pessoa para o estado de transe. No momento de iniciar a vocalização toda a 

energia é canalizada para esse objectivo. A vocalização continua muito vigorosa por um 

breve momento, e logo mais é despendida menos energia, pelo que o excedente pode 

então ser utilizado de novo para o comportamento cinético previamente adquirido. A 

energia disponível torna-se reduzida, de forma gradual ou súbita, a dissociação 

enfraquece, a pessoa suspira, abre os olhos e reverte à linguagem e à postura anteriores. 

       Devido à rejeição quase universal por parte dos pentecostais e carismáticos de que o 

dom de línguas pressuponha êxtase ou transe, a autora aplicou testes ao nível da 

consciência e da habilidade para desempenhar tarefas mentais durante a actividade 

glossolálica, tendo concluído que o glossolalista é receptivo a informações externas, 

sendo competente para as processar e reagir-lhe durante as falas. O discurso glossolálico 

pode acompanhar o transe, mas não requer necessariamente um estado de consciência 

alterado ou uma dissociação (além da que se assemelha a conduzir uma viatura e pensar 

ao mesmo tempo que restaurante vai escolher para almoçar).  

       Cartledge (2002) comenta um debate entre Goodman e Samarin onde este aponta os 

limites da pesquisa de Goodman (1972), uma vez que ela não terá considerado a literatura 

do movimento pentecostal, mas somente os estudos da ciência comportamental. Caso o 

fizesse, diz o autor, ela teria percebido que a dissociação algumas vezes pode acompanhar 

a Glossolalia, mas não pode ser considerada a sua causa. Alguns glossolalistas nunca 

entram em situação extática. Cartledge cita outros autores que diferem da tese de 

Goodman, entre eles Spanos (1996), e argumentam que os estados alterados de 

consciência nem sempre acompanham a Glossolalia, ainda que uma perspectiva 

intercultural favoreça tal afirmação.  
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       Por outro lado, a investigação de Goodman não seria propriamente sobre o tema da 

Glossolalia, mas sobre casos de dissociação ou estados alterados de consciência 

relacionados com o referido fenómeno. A maioria dos pesquisadores concorda com as 

afirmações de Samarin (1972), que sublinha o caso do depoimento de uma mulher 

glossolalista, na cidade do México, apresentado por Goodman (1972), e que sugere que 

nem sempre a prática glossolálica está ligada à dissociação: “ajoelho-me para orar e falo 

em línguas, posso estar a lavar a louça. Acontece quando estou sozinha ou com outras 

pessoas. Pode acontecer no supermercado ou a caminhar na estrada, onde quer que seja, 

não importa, pois é a mesma bênção que o Senhor me dá em qualquer lugar, assim como 

na igreja.” (p. 16). Esta naturalidade reforça a tese de que o discurso glossolálico será 

muito mais um fenómeno do âmbito religioso, da pessoa que deseja viver a sua 

espiritualidade de forma comprometida, do que um estado dissociativo ou do âmbito 

patológico em geral. 

       Registe-se ainda o caso da comunidade cristã de Corinto, no primeiro século (I 

Coríntios 14:18), onde S. Paulo agradece a Deus por falar em línguas mais do que todos 

os crentes daquela comunidade. Parece que, para o apóstolo, a prática glossolálica seria 

uma experiência espiritual enriquecedora e uma prática corrente, o que nos leva a 

questionar sobre a presença de um fenómeno dissociativo. Possivelmente o apóstolo 

falava em línguas durante grande parte do seu tempo para a edificação espiritual pessoal, 

o que supõe que a prática glossolálica nem sempre é caracterizada como um estado 

alterado de consciência, ao contrário do que alguns investigadores pretendem. 

 

8.2. A questão da possível disfuncionalidade do glossolalista. 

 

       Oliveira (2000) defende que “os que pensam a religião como eventualmente 

disfuncional referem-se a algumas experiências místicas como o êxtase, eventualmente 

susceptíveis de perturbar a pessoa, e ainda à Glossolalia (falar em diversas línguas), 

fenómeno que pode ocorrer em determinadas circunstâncias.” (p. 141-142). 

       Loewenthal e Grady (1997) desenvolveram um estudo onde examinaram 

sentimentos, significados, circunstâncias e outras variantes associadas à prática 

glossolálica. Foram comparados relatórios de pessoas que tinham experimentado a prática 

glossolálica com os de indivíduos que apenas a testemunharam, e com os de outros que 

nunca a tinham presenciado. Foram recolhidos relatórios da frequência, contexto, 

comportamentos, sentimentos e significados associados à glossolalia de três grupos: 



126 
 

praticantes (n = 14, que praticavam glossolalia), testemunhas (n = 15, que tinham 

presenciado mas nunca tinham praticado), controles (n = 16, que não tinham ainda 

testemunhado nem praticado). Todos eram cristãos praticantes.  

       Os praticantes relataram a Glossolalia como uma actividade regular, diária, privada, 

que geralmente acompanhava as actividades quotidianas, caracterizando-a como um tipo 

especial de oração, associado a sensações de calma e emoções agradáveis. Por contraste, 

as testemunhas e os elementos de controlo foram mais propensos a descrever a Glossolalia 

como uma actividade excepcional, ocorrendo geralmente no âmbito do grupo religioso, e 

associada a momentos de maior carga emocional. A perspectiva das testemunhas foi mais 

próxima da dos praticantes do que do ponto de vista dos elementos de controlo. 

Loewenthal e Grady sugerem então poder haver dois tipos distintos de Glossolalia, sendo 

que um deles terá mais probabilidades de ser associado a situações psicopatológicas do 

que o outro (Fig. 2).  

 

TIPO A TIPO B 

Calmo Agitado 

Frequente (diariamente ou várias 

vezes por semana) 

Ocasional (semanalmente ou 

menos) 

Normalmente / Muitas vezes em 

privado 

Normalmente / Apenas em 

público 

Setting quotidiano Setting religioso 

Enquanto auto-conhecimento Sem auto-conhecimento / 

Dissociação /Alteração 

Falando Estado alterado de consciência 

Pode atender a outras solicitações Não pode atender a outras 

solicitações 

Em atenção (on attention)                  Em atenção (on attention)                  

 

Fig. 2 – Dois tipos distintos de Glossolalia (Loewenthal & Grady, 1997). 

 

 

 

       A literatura mais antiga do século passado sobre o fenómeno propunha implicações 

psicopatológicas, apontando que se trataria de “histeria de massas” ou psicose. Este ponto 

de vista, porém, foi desafiado com sucesso por Boisen (1939), Alland (1962) e outros 

investigadores. Mas actualmente parece haver consenso à volta da ideia de que se trata de 

actividade religiosa legítima e legitimada, possivelmente adaptativa, mas não 
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psicopatológica (Meadow & Kahoe, 1984; Littlewood & Lipsedge, 1989; Loewenthal, 

1995a). 

       O estudo aprofundado da glossolalia religiosa desenvolvido por Kildahl (1972) não 

revelou qualquer evidência de psicopatologia entre os praticantes, em comparação com 

grupos de controlo, embora não houvesse evidências de maior stresse no período anterior 

ao início da prática glossolálica. Os membros de grupos religiosos que praticam a 

Glossolalia são descritos como bem ajustados (Hine, 1969). Relativamente às 

reivindicações de que a referida prática teria benefícios psicoterapêuticos, uma extensa 

revisão efectuada por Malony e Lovekin (1985) concluiu não se encontrar qualquer 

evidência consistente que comprove nem possíveis efeitos benéficos nem prejudiciais. 

       Kildahl (1972) julgava que seriam os falantes emocionalmente menos estáveis que 

faziam alegações exageradas sobre os benefícios da Glossolalia, e que os bem integrados 

não produziam esse tipo de afirmações, pois encaravam a prática glossolálica de forma 

natural, sugerindo que a prática glossolálica não é normalmente associada a desajuste, e 

é percebida como tendo até efeitos benéficos. Embora seja hoje amplamente aceite que a 

Glossolalia não tem carácter psicopatológico, contudo alguns dos seus recursos verbais 

têm sido referenciados em casos individuais de psicopatologia: entre psicóticos e em 

perturbação de possessão (Loewenthal, 1995b; Witztum, Grisaru & Budowski , 1996). É 

de realçar que DSM-IV não considera a Glossolalia como sintoma de psicose (American 

Psychiatric Association, 1994). O jargão glossolálico também foi referenciado num caso 

de afasia de Wernicke, de acordo com Cappa, Miozzo e Frugoni (1994).  

       Existirão então diferenças entre a prática “genuína” da Glossolalia e estas formas 

incomuns de expressão, de carácter psicopatológico? 

       Leff (1993) distinguiu claramente o discurso glossolálico típico da esquizofrenia, em 

que todas as palavras e frases são mais inteligíveis. Littlewood e Lipsedge (1989) 

pensaram que tinham reconhecido fala glossolálica num caso de perturbação psiquiátrica 

muito agitada, mas o testemunho de pacientes correligionários foi claro ao afirmar que a 

fala (que era ininteligível, mas com um ritmo coerente) não era de natureza glossolálica. 

Estas observações sugerem que a Glossolalia “genuína” pode ser diferente em vários 

aspectos de formas ininteligíveis da fala associadas à psicopatologia. O estudo das 

características e propriedades do discurso glossolálico tem concitado a atenção dos meios 

psicológico e psiquiátrico. Embora seja possível a presença de observadores durante a 

prática glossolálica em ambientes religiosos, todavia a gravação áudio ou áudio-visual 

tem sido mais difícil de efectuar por razões éticas. Os envolvidos sentem-se incomodados 
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ou ameaçados face a qualquer sugestão de gravar as falas glossolálicas, pelo que se torna 

mais simples recolher informações sem recurso a tais meios. 

       Poderemos questionar se acaso a Glossolalia poderá constituir um sintoma de 

psicopatologia, ou se poderão certos traços da personalidade ser associados ao fenómeno 

glossolálico?  

       Knox (1950) referiu que a prática glossolálica nos séculos XVIII e XIX foi saudada 

pelos adeptos como sinal de força espiritual e emocional, assim como de saúde, enquanto 

os cépticos, religiosos ou não, interpretaram o fenómeno como sinal de instabilidade 

emocional ou manifestação de doença emocional. No início do século XX vários estudos 

psicológicos e psiquiátricos com glossolalistas, como os de Cutten (1927), Lombard 

(1910) e Mosiman (1911), sugeriram que os glossolalistas seriam emocionalmente 

instáveis, sendo a prática glossolálica uma experiência patológica de carácter regressivo. 

Vários outros estudos psiquiátricos como os de Mackie (1931) e Maeder (1910) relataram 

casos de glossolalia em esquizofrénicos, Schjelderup (1931) relatou um caso de prática 

glossolálica num neurótico durante a psicanálise, e Bobon (1947) referiu três casos 

ocorridos durante um episódio psicótico.  

       Outras referências antigas ao discurso glossolálico no contexto de situações de vida 

correntes, incluem um caso relatado por Pfister (1912) e outro por Flournoy (1900).  

       Mais tarde, os relatórios clínicos foram baseados em amostras maiores e mais 

diversificadas. Sargant (1957) e Frank (1961) classificam então a Glossolalia como uma 

forma regressiva de comportamento ab-reactivo.  

       LaBarre (1962) relatou um caso de manipuladores de serpentes que também 

praticavam Glossolalia, tendo concluído que se tratava de exemplos de exteriorização de 

conflitos caracterológicos. Uma série de relatórios mais sistemáticos tendem a apoiar a 

ideia de que a prática glossolálica será um reflexo da instabilidade da personalidade.  

       Wood (1961) administrou protocolos de Rorschach a um grupo de pentecostais do 

sul dos Estados Unidos e concluiu que tinham estruturas de personalidade instáveis. 

Lapsley e Simpson (1964), com base em entrevistas, concluiu que a Glossolalia seria uma 

reacção dissociativa que ocorria em pessoas com o desenvolvimento da personalidade 

truncado. Finch (1964) comentou um caso de Glossolalia durante uma reacção psicótica. 

Thomas (1965) descobriu em Berlim que todos os glossolalistas que viu na clínica de 

prevenção do suicídio ou eram pré-esquizofrénicos ou tinham vivenciado episódios 

psicóticos. Na África do Sul, Vivier (1960) examinou glossolalistas em comparação com 

um grupo de controlo, tendo concluído existirem mais histórias de conflito e 



129 
 

desenvolvimento de distúrbios de vida entre os glossolalistas. No entanto, também 

concluiu que, em termos de personalidade os glossolalistas não se distinguiam 

significativamente do grupo de controlo. Kildahl e Qualben (1966) chegaram a 

conclusões idênticas num estudo realizado no Brooklyn. 

       Morentz (1966), psiquiatra em Berkeley, prestou mais atenção aos possíveis 

enviesamentos da amostra. Ele observou que a Glossolalia tende a assumir um significado 

diferente nas igrejas pentecostais, onde faz parte do ritual religioso esperado, em 

comparação com o seu aparecimento nas igrejas históricas, onde normalmente é 

considerado um comportamento desviante, o que pode introduzir factores de avaliação 

pouco rigorosos. Tendo por base um conjunto de 60 entrevistas realizadas a glossolalistas, 

Morentz encontrou seis padrões de personalidade dominantes:  

1) hostilidade para com a autoridade;  

2) desejo de compensar sentimentos de inadequação;  

3) desejo de racionalizar os sentimentos de isolamento;  

4) desejo de dominar;  

5) forte sentimento de dependência e sugestionabilidade; e  

6) necessidade de segurança. 

       Porém, os dois estudos mais cuidadosos e sofisticados já realizados não conseguiram 

suportar a tese anterior de perturbação psicopatológica. Plog (1966), em Los Angeles, 

com base numa extensa bateria de testes não encontrou quaisquer padrões de 

personalidade típicos, nem uma taxa maior do que o esperado em termos 

psicopatológicos. Gerlach e Hine (1966), no Minnesota, com base em amostras 

populacionais diversas não conseguiram encontrar qualquer evidência de psicopatologia 

incomum entre os adeptos pentecostais. Concluíram assim que a maioria dos fiéis 

pareciam ser membros normalmente bem-sucedidos e integrados nas famílias e 

comunidades, notando até que as relações familiares seriam mais harmoniosas do que o 

normal na sociedade, em particular quando todos os membros da família eram falantes 

glossolálicos. Sherrill (1965) sublinhou que muitos glossolalistas são indivíduos bem 

ajustados que procuram uma expansão das actividades da sua vida, enquanto Sadler 

(1964) criticou as inferências psiquiátricas de psicopatologia na Comissão Episcopal 

relativamente ao relatório sobre Glossolalia, e observou: “isto não é, necessariamente, 

lidar com a mente neurótica, mas talvez também com o criativo, o aspecto positivo do 

inconsciente, a fonte da nossa criatividade artística.” (p.87). 
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       Um estudo de Lynn et al. (2011) examinou um mecanismo específico através do qual 

se entende que a religião pode influenciar a saúde. Uma das conclusões principais é que 

a prática glossolálica foi associada a aumentos globais de cortisol e alfa-amilase, 

biomarcadores de stresse e excitação, respectivamente, no dia do serviço religioso, 

independentemente da função desempenhada pelo indivíduo na igreja, provavelmente 

devido aos elevados níveis de actividade do culto pentecostal. Por outro lado também se 

concluiu que os glossolalistas mais praticantes apresentam menor stresse e carga de 

excitação fora dos dias de culto, que parecem ser significativamente relacionados com a 

glossolalia e status dentro na igreja. Sendo assim, a Glossolalia indicará um padrão de 

comportamento religioso encarnado, com resultados biológicos.  

       Um estudo de Pfeifer e Waelty (1995) conclui que o compromisso religioso 

correlaciona positivamente com a satisfação com a vida e negativamente com o 

neuroticismo, sendo que, se há neuróticos entre as pessoas religiosas não é devido ao 

compromisso religioso mas a personalidades de base patológica (Choudhary, 1989; 

Francis, 1992). Embora este estudo não incida especificamente sobre os religiosos 

glossolalistas, mas parece responder a algumas dúvidas levantadas à volta da prática 

glossolálica. 

       Foi sobretudo a partir da segunda metade dos anos sessenta que os investigadores 

começaram a questionar-se sobre a natureza psicopatológica da prática glossolálica. Por 

um lado certamente em função dos trabalhos de antropologia de Goodman e outros, que 

relacionavam o êxtase e comportamentos associados com factores iminentemente 

culturais, quer pelo crescimento impressionante dos falantes glossolálicos à escala global, 

no âmbito das comunidades cristãs, quer, ainda, pelo maior rigor com que os cientistas 

sociais passaram a investigar a Glossolalia. Todos estes factores levaram a concluir que 

a prática glossolálica, à partida, não configura qualquer desordem mental ou emocional 

de caráter patológico, nem os falantes apresentam problemas de personalidade específicos 

quando comparados com os não-falantes.  

       Beauregard e O’Leary (cit. Biello, 2007) defendem até que a experiência espiritual, 

vivida num sentido lato do termo, pode melhorar o funcionamento do sistema imunitário 

e curar ou prevenir distúrbios psíquicos como a depressão, tendo em conta uma visão 

positiva da vida, que desencadeia dinâmicas construtivas nas relações sociais e compensa 

os desequilíbrio derivados de eventos frustrantes e stressantes.  
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Capítulo 9: Problema de Investigação 

 

 

 

       A nossa problemática começa por procurar verificar se existem ou não alterações 

psicopatológicas pronunciadas nos falantes, enquadrados num âmbito religioso 

estruturado de matriz cristã, por comparação com outros indivíduos igualmente 

integrados em comunidades locais de fé cristã, mas que não perfilhem uma tradição e 

cultura glossolálicas. 

       Caso os falantes não revelem alterações psicopatológicas significativas, quando 

comparados com outros indivíduos, de sentido confessional diferente, que não 

evidenciem esta prática, passaremos então a apurar quais as implicações psicossociais da 

Glossolalia. 

       Nogueira (2009) afirma que a Glossolalia “funciona como uma forma doxológica, 

cristocêntrica, às vezes de minimização da ansiedade, outras vezes de edificação da 

congregação, porém sempre um dom espiritual”. (p. 17). Sendo assim a prática 

glossolálica poderá revestir-se de um efeito emocional que pode ser considerado 

eventualmente positivo para o falante.  

       A pertinência de se apurar se há ou não alterações psicopatológicas nos indivíduos 

que praticam habitualmente a glossolalia é justificada por uma corrente de opinião que 

considera a religião como “eventualmente disfuncional”, com base nalgumas 

“experiências místicas” entre as quais se cataloga a Glossolalia (Oliveira, 2000). Daí a 

importância de se investigar se de facto existem ou não indicadores psicopatológicos 

significativos nos falantes glossolálicos. 

       Por outro lado, e uma vez que a prática glossolálica se verifica essencialmente 

durante a experiência religiosa que é a oração, a qual ocupa um lugar central na religião 

cristã, mas sobre a qual (oração) “não existe uma teoria psicológica convincente” 

(Oliveira, 2000, p. 132), entende-se que este será um domínio ainda pouco estudado no 

âmbito psicológico. Sendo a Glossolalia uma experiência religiosa em si mesma – embora 

normalmente desenvolvida no âmbito dos actos de oração – e havendo “muitas 

ambiguidades naquilo a que se convencionou chamar experiência religiosa”, segundo 

Oliveira (2000), que refere Vergote (1993), parece-nos importante contribuir com esta 

investigação para a clarificação do fenómeno.  
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       De acordo com Nogueira (2009), as pesquisas efectuadas sobre a prática actual da 

Glossolalia defendem não haver evidência de que o fenómeno “esteja relacionado com 

intelecto inferior, educação, posição social ou psicologia patológica.” (p. 2). Tais 

conclusões remetem-nos para a importância da dimensão do fenómeno. 

       Há ainda quem classifique a Glossolalia moderna como um fenómeno de carácter 

psicológico, como Gromacki (1980), que considera óbvio concluir que nada poderá sair 

do cérebro que não tenha sido previamente lá depositado. Em seu entender, os materiais 

depositados podem ser alterados, fragmentados, confundidos, distorcidos, mas não 

podem ser humanamente criados. O autor considera ainda ser óbvio que um idioma saído 

na forma de fala glossolálica deve ter sido introduzido de alguma forma na vida daquela 

pessoa. Ainda que ela não estivesse consciente de ter ouvido tais palavras, ainda assim 

terão sido depositadas ali.  

       A nossa investigação procura também esclarecer quais as possíveis implicações que 

a prática glossolálica do falante poderá ter ao nível da auto-estima do indivíduo. Os 

praticantes da Glossolalia, quando exercida num âmbito religioso estruturado de matriz 

cristã, revelarão algumas alterações de auto-estima – em comparação com outros 

indivíduos, de sentido confessional diferente, que não evidenciam esta prática – em 

função de considerarem a capacidade de praticar a Glossolalia como um patamar de 

espiritualidade superior e um sinal divino de aprovação da sua pessoa? 

       Segundo André e Lelord (2000) o verbo “estimar” procede do Latim (aestimare, 

“avaliar”) e tem duplo significado: por um lado refere-se a “determinar o valor de”, mas 

também “ter uma opinião acerca de”. O autor refere que a melhor síntese de auto-estima 

que terá encontrado lhe foi fornecida por um adolescente: “A auto-estima? Pois é o modo 

como nos vemos a nós próprios, e é gostarmos ou não gostarmos do que vemos”. (p. 17). 

Os três “ingredientes” que constituem a auto-estima são a auto-confiança, a imagem de 

si próprio e o gostar de si mesmo. O indivíduo com níveis de auto-estima aceitáveis gosta 

de si mesmo de forma incondicional, apesar dos seus defeitos ou limitações, fracassos ou 

reveses, apenas porque há uma “vozinha interior” que “nos diz que somos dignos de amor 

e respeito”. Isso não nos poupa do sofrimento decorrente de algumas situações de vida, 

nem as dúvidas face às dificuldades correntes, mas permite-nos ficar protegidos do 

desespero. (p. 20). 

       Uma vez que o pentecostalismo moderno nasceu nas classes populares mais 

desfavorecidas dos Estados Unidos e seguiu esse modelo de crescimento nos países para 

onde se expandiu rapidamente nos anos seguintes, durante a primeira metade do século 
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vinte, estamos em crer que a prática glossolálica pode ter desempenhado um papel 

importante no sentido de contribuir para uma elevação da auto-estima dos fiéis, no sentido 

de reconhecimento social e de relevância espiritual no universo da sua comunidade local 

de fé, para lá da óbvia satisfação pessoal pela graça alcançada. Se fora do círculo da sua 

comunidade local de fé o indivíduo é pouco relevante, em termos de posição ou de 

reconhecimento social, até que ponto pode a Glossolalia contribuir para desenvolver a 

sua auto-confiança (e portanto a sua capacidade de iniciativa e assertividade), melhorar a 

imagem que tem de si próprio e até passar a gostar mais de si mesmo, uma vez que 

interiorizará que, se Deus o abençoou com esse carisma é porque tem a intenção de 

investir na sua vida.  

       Já que o carisma, dada a sua natureza, não pode ser adquirido através de estudos, 

educação, instrução ou ascensão social, nem comprado com dinheiro, mas unicamente 

oferecido de forma sobrenatural e sem esse tipo de requisitos prévios, todos os indivíduos 

se sentem habilitados a recebê-lo, mesmo os que se situam na base da pirâmide social, 

em particular quando são encorajados a isso pela liderança espiritual da sua comunidade, 

o que parece concorrer para uma elevação da auto-estima. Trata-se de um desafio e 

sobretudo uma questão de fé, que só depende do crente. Se ousar crer e buscar o carisma 

glossolálico poderá recebê-lo, tal como muitos outros de condição idêntica à sua, os quais 

ele observa na sua comunidade de fé. 

       De acordo com Cyrulnik, crê-se hoje que esta capacidade de gostar de si mesmo 

depende em grande parte do amor e dos afectos que o indivíduo recebeu da família 

durante a sua infância (1993, citado por André & Lelord, 2000, p. 20). Não é difícil 

acreditar que nas famílias pobres e mais numerosas, que têm que trabalhar muito pela sua 

sobrevivência, os pais tenderão a dispor de menos tempo e disponibilidade interior para 

dedicar aos filhos, até porque eles começam a trabalhar desde crianças, em especial nos 

países subdesenvolvidos.  

              Por outro lado, o facto de estarem inseridos em comunidades de tipo carismático, 

que praticam a glossolalia de forma corrente, confere aos indivíduos uma quase obrigação 

de alcançar o referido estádio sob pena de se sentirem excluídos ou desvalorizados, 

enquanto pessoas, perante Deus e a comunidade. Quando não alcançam tal objectivo, essa 

situação poderá provocar desgaste nos níveis de auto-estima do indivíduo? 

       Em estudo realizado com amostra de indivíduos fiéis de duas comunidades 

brasileiras, uma de linha neopentecostal (IEARC: Igreja Evangélica Apostólica Renascer em 

Cristo) e outra pentecostal clássica (CCV: Comunidade Cristã Vida), por Carvalhaes (2010), 
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os respondentes admitiram abertamente – no caso do primeiro grupo eclesial – ter sofrido 

um claro sentimento de rejeição (68%) por não conseguirem tornar-se falantes 

glossolálicos, ao contrário de outros fiéis da comunidade, tendo idêntico número 

verbalizado o seu constrangimento pelo facto, com danos mais do que óbvios na sua auto-

estima (ver figuras 3 e 4).     

  

 

 

Figura 3 (Carvalhaes, 2010, p. 51) 

 

 

 

Figura 4 (Carvalhaes, 2010, p. 52) 

       Por outro lado, Nogueira (2009), em linha com os trabalhos de Rolim (1985); 

Freston (1996) e Brandão (1986), afirma que parece existir uma relação entre a condição 

social dos fiéis praticantes da Glossolalia e a intensidade dessa prática: “Os 



135 
 

condicionantes sociais operam também nesses cultos: parece existir uma relação entre 

classe social e manifestações extáticas, quanto mais pobres sejam os membros, mais 

manifestações de transe são observadas.” (p. 58). Daí a relevância da investigação em 

matéria de auto-estima, de modo a ser possível apurar se a prática reiterada da Glossolalia 

se pode ou não considerar como uma resposta a possíveis casos de baixa auto-estima, por 

desconforto da condição social. 

       A nossa investigação pretende igualmente esclarecer quais as possíveis implicações 

que a prática glossolálica do falante poderá provocar ao nível das estratégias de coping 

desenvolvidas pelo indivíduo, face ao stresse. Os indivíduos praticantes da Glossolalia, 

quando exercida num âmbito religioso estruturado de matriz cristã, revelarão algumas 

diferenças em matéria de estratégias de coping, face ao stresse, em comparação com 

outros indivíduos, de sentido confessional diferente, que não evidenciam esta prática?  

       No caso das comunidades constituídas por pessoas de baixa condição social, a prática 

glossolálica assumirá um carácter compensatório, do ponto de vista do sentido de 

relevância pessoal, que contrasta com a irrelevância social das mesmas pessoas fora do 

âmbito da comunidade local de fé, assumindo assim essa prática um carácter de estratégia 

global de coping face às contrariedades, dificuldades e privações da vida quotidiana, por 

efeito da representação simbólica transcendente na pessoa? 

       No caso de comunidades constituídas por pessoas das classes médias e altas, a prática 

da Glossolalia originará um resultado semelhante, não como efeito compensatório de 

satisfação social, mas como estratégia de coping face às contrariedades e lutas da vida 

quotidiana, familiar e profissional, e como suplemento de ânimo?   

       Segundo Lindholm (1997), Weber considerava que a burocratização e o 

desenvolvimento da racionalização instrumental se traduzia no declínio das experiências 

carismáticas. Por outro lado, Lindholm (1997) pensa que as manifestações carismáticas 

actuais comprovam a inaptidão do sistema social, o qual não consegue satisfazer as 

necessidades humanas fundamentais de comunhão. 

       Já para Durkheim (1992), a falta de oportunidades para o que chama a “efervescência 

colectiva” do mundo moderno provocaria uma mudança inevitável no comportamento 

social, uma vez que a divisão do trabalho, a diferenciação social, o individualismo 

exacerbado, e os postulados economicistas triunfavam, afastando assim a sociedade de 

valores como a solidariedade e a coesão. Assim, o individualismo crescente e a falta de 

ocasiões para a “efervescência colectiva” levariam a um maior desejo de experiências 

transcendentes e carismáticas de modo a escapar ao desespero, saudade e isolamento: 
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“chegará um dia em que as nossas sociedades voltarão a conhecer horas de efervescência 

criadora, de que resultarão novos ideais, surgirão novas fórmulas que hão-de servir, 

durante algum tempo, de guia para a humanidade (trad. nossa)” (p. 210), e acrescentava 

que, uma vez vividas tais horas, os homens sentirão expontâneamente a necessidade de 

as reviver mental e repetidamente, ou seja, “de conservar a sua memória através de festas 

que revitalizem periodicamente os seus frutos (trad. nossa)”. (p. 210).  

      O exemplo da vida profissional é característico. Embora o trabalho possa constituir 

uma actividade extremamente enriquecedora para o indivíduo, mas noutros casos não 

deixa de ser uma fonte de stresse que o vai desgastando gradualmente e pode ser 

perturbador. Ross e Altmaier definem stresse no trabalho como “a inter-acção das 

condições de trabalho com características do trabalhador de tal modo que as exigências 

que lhe são criadas ultrapassam a sua capacidade em lidar com elas” (1994, citado por 

Serra, 2002, p. 474). Serra afirma que as repercussões do stresse profissional podem ser 

muito importantes, uma vez que determinam frequentemente o mau humor dos 

indivíduos, que por sua vez podem ter implicações negativas no ambiente familiar e sobre 

terceiras pessoas que nada têm que ver com o seu meio profissional (Serra, 2002). Deste 

modo, “pode trazer um prejuízo tanto para a saúde física como psíquica do trabalhador. “ 

(p. 474). 

       Sendo assim, interessa-nos entender até que ponto a prática glossolálica pode ou não 

vir a desencadear estratégias de coping não positivas nos falantes, face ao stresse 

verificado nos diferentes planos da sua vida. 

 

      Oliveira (2000) defende que, para muita gente, a religião constitui “uma grande fonte 

de confrontação (coping) com os diversos problemas da vida e de adaptação.” (p. 139). 

O autor menciona especificamente as graves dificuldades que ameaçam a vida física ou 

psicológica, incluindo a doença grave, luto, a iminência da morte ou as crises familiares 

e económicas. E mesmo quando não é possível mudar as situações, o autor baseia-se em 

Chirban (1991) para afirmar que a religião ajuda sobremaneira nesta procura de 

significado, e reporta-se a Fichter (1981) no entendimento de que a realidade religiosa 

por vezes representa o único caminho para dar um sentido à dor e ao sofrimento.        

       Daí a relevância da investigação também em matéria de estratégias de coping face 

ao stresse, de modo a ser possível apurar se a prática reiterada da Glossolalia estará ou 

não associada mais especificamente a certas estratégias de coping, face a uma maior 

vulnerabilidade e fragilidade social. 
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       Interessará ainda saber se as estratégias de coping do falante serão de natureza 

diferente do que as utilizadas pelo não-falante e com que incidência se verificam, no caso 

de efectivamente as haver, e havendo diferenças apurar se elas são mais positivas ou não. 

       Pretende-se ainda apurar quais as possíveis implicações que a prática glossolálica 

do falante poderá ter ao nível dos sistemas de valores perfilhados pelo indivíduo. Os 

indivíduos praticantes da glossolalia, quando exercida num âmbito religioso estruturado 

de matriz cristã, revelam diferenças muito ou pouco significativas, ao nível dos valores, 

em comparação com outros indivíduos, de sentido confessional diferente, que não 

evidenciam esta prática?  

       Existirá um maior investimento nos valores relacionados com as relações 

interpessoais e a comunidade, nos não-praticantes e um maior investimento nos valores 

relacionados com o indivíduo nos praticantes, ou não?    

       Os indivíduos organizam-se em torno de um conjunto de normas sociais 

sistematizado, que por sua vez resultam de valores estabelecidos. Esses valores 

promovem a manutenção e desenvolvimento de princípios de vária natureza (moral, 

social, cívica e religiosa), que se pretende possam enquadrar a sua conduta pessoal e a 

convivência social. Segundo Homans, “um valor social é uma maneira de ser, de pensar 

e de agir considerada por uma sociedade e pelos indivíduos que a compõem como um 

paradigma em função do qual se organizam os comportamentos. Os valores são uma 

realidade «ideal» e só têm existência ao nível da consciência social” (1950, citado por 

Thines & Lempereur, 1984).  

       Lopes define a relevância dos valores para a pessoa de outro modo “tudo o que é 

considerado precioso e que de algum modo pode contribuir para o aperfeiçoamento do 

homem, ou como indivíduo ou como ser social, merece estima e por isso é um valor” 

(2001, p. 47). Os valores vão sendo “construídos” durante o processo de desenvolvimento 

da pessoa, sendo que, num primeiro momento são essencialmente influenciados pelos 

processos de identificação, mas mais tarde vão surgindo paulatinamente movimentos de 

autonomização que concorrem para o processo de reestruturação do seu sistema de 

valores. Este processo reveste-se de características subjectivas e não é imune a um 

conjunto de variáveis antropológicas e bio-psico-sociais. O sistema de valores 

consolidado traduzirá então a adopção de um conjunto de linhas de conduta que, de 

acordo com Malrieu, inclui a representação de situações passadas, futuras e imaginárias 

(Malrieu, 1996). Ou, como afirma Nunes “a pessoa vai reger as suas acções face aos 

outros e de acordo com os contextos” (2001, p. 116). Assim, o sistema de valores funciona 
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como grelha de leitura do indivíduo na avaliação da realidade mas também na relação 

interpessoal e consigo mesmo, contribuindo de forma decisiva para o processo de 

personalização (Nunes, 2001). 

       Referindo-se à experiência da passagem de jovens toxicodependentes por uma 

comunidade terapêutica de características carismáticas, onde se pratica a Glossolalia, 

Nunes (2001) afirma que: “le passage dans une communauté thérapeutique de 

récupération pour toxicomanes suppose au départ une reformulation du mode de vie, 

passant par l’intégration expérimentée de valeurs et d’idéaux, caractéristiques de cette 

communauté. Elle introduit un changement dans ses systèmes de valeurs.” (p. 26). Apesar 

de uma comunidade terapêutica ser estruturalmente diferente de uma comunidade local 

de fé, quer quanto à sua natureza, quer relativamente à sua organização interna e 

funcionamento, a verdade é que, no caso vertente de uma comunidade carismática e 

glossolalista, celebra-se um serviço religioso diário onde os recuperandos internados são 

estimulados à prática glossolálica.  

 

       O objecto da nossa investigação passa também por entender quais as possíveis 

implicações que a prática glossolálica do falante poderá ter ao nível da espiritualidade do 

indivíduo. Os indivíduos praticantes da Glossolalia, quando exercida num âmbito 

religioso estruturado de matriz cristã, revelarão diferenças pouco significativas, ao nível 

da espiritualidade, em comparação com outros indivíduos, de sentido confessional 

diferente, que não evidenciam esta prática?  

       Existirá um maior investimento nos factores da espiritualidade relacionados com a 

relação interpessoal, nos não-praticantes e um maior investimento nos factores da 

espiritualidade relacionados com o indivíduo nos praticantes, ou não?    

       De acordo com Ricci (2007) é através do Espírito Santo, em especial através da 

prática glossolálica, que o fiel pentecostal estabelece vínculos entre si mesmo e a 

comunidade de crentes, a igreja à qual pertence. Na medida em que os dons espirituais 

concedidos podem edificar o indivíduo ou proporcionar o desenvolvimento de toda a 

instituição. 

       A dimensão espiritual é uma dimensão importante da existência do ser humano, 

desde os primórdios da humanidade. A sua relevância nos contextos de saúde está 

relacionada com a preocupação crescente em compreender o Homem na sua globalidade. 

A espiritualidade constrói-se nos contextos socioculturais e históricos, estruturando e 
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atribuindo significado a valores, comportamentos, experiências humanas, e por vezes 

materializa-se na prática de um credo religioso específico (Pinto, C. & Pais-Ribeiro, J. L., 

2007, p. 47).  

      A todas estas questões a nossa investigação pretende tentar responder, pelo menos em 

parte, com base na análise de dados dos instrumentos de pesquisa utilizados.  

       Segundo Ricci (2007) a prática da Glossolalia assume por vezes uma representação 

transcendente em si mesma, ou seja, a força da oração em línguas estranhas, o discurso 

glossolálico, tem base na ideia de que quando se manifesta o carisma quem fala não é o 

fiel e sim Deus. A divindade fala pela boca do crente, o fiel torna-se um veículo das forças 

sagradas. Pelo que interessará apurar então como se posicionam os fiéis praticantes da 

Glossolalia em termos de valores espirituais. 

       Por outro lado, a American Psychological Association (APA) e a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) reconhecem a importância da espiritualidade na saúde mental 

e emocional, com base em numerosos estudos científicos. 
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SEGUNDA PARTE: METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 
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Capítulo 10: Delineamento 

 
 

 

       Na elaboração do nosso trabalho de investigação sobre as implicações psicossociais 

da prática glossolálica, quando exercida num âmbito religioso estruturado de matriz 

cristã, considerámos pertinente comparar dois tipos de falantes (glossolalistas e não-

glossolalistas) integrados em comunidades religiosas de diferente confissão, numa mesma 

região geográfica. 

       Assim, procurámos apurar se a prática da Glossolalia pelo falante inserido numa 

comunidade local de fé, identificada por essa cultura e prática, eventualmente produzirá 

ou não alguns efeitos nele e quais, de acordo com diferentes dimensões da pessoa e da 

pessoa em relação. Desta forma escolhemos desenvolver algumas linhas de investigação, 

como a auto-estima dos indivíduos estudados, as estratégias de coping utilizadas face ao 

stresse, o seu sistema de valores e a sua espiritualidade, sempre em comparação com 

indivíduos integrados em comunidades locais de fé mas sem cultura glossolálica. 

Comparámos ainda os dois grupos em termos de incidência de sintomas psicopatológicos.  

       Na nossa investigação optámos por um estudo de tipo quantitativo, comparativo, 

transversal, procurando perceber as diferenças entre os dois grupos da amostra num 

mesmo momento. Sendo os estudos quantitativos um método de pesquisa que tem por 

base a componente estatística, utilizam essencialmente uma ferramenta que é o 

questionário, onde, através de uma amostra da população, se consegue extrapolar os 

resultados para um universo. Segundo Richardson (1989), este método caracteriza-se pela 

utilização da quantificação, tanto nas modalidades de recolha de informações como no 

seu tratamento através de técnicas estatísticas, destinando-se a garantir a precisão dos 

trabalhos realizados, obtendo-se assim um resultando com poucas possibilidades de 

distorções.  

       De acordo com Schneider e Schimitt (1998), o estudo comparativo pode ser 

considerado como inerente ao processo de construção do conhecimento nas ciências 

sociais. É através do tipo de raciocínio comparativo que podemos descobrir regularidades, 

perceber deslocamentos e transformações, construir modelos e tipologias, identificando 

continuidades e descontinuidades, semelhanças e diferenças, explicitando deste modo as 

determinações mais gerais que regem os fenómenos sociais. Permite-nos explicar o 

social, suscitar compreensão. 
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       Segundo Hochman e al. (2005), o modelo dos estudos transversais caracteriza-se pelo 

facto de a exposição ao factor ou causa estar presente ao efeito no mesmo momento ou 

intervalo de tempo analisado, aplicando-se às investigações dos efeitos provocados por 

causas permanentes. Apresenta-se como uma fotografia ou corte instantâneo que se faz 

numa população por meio de amostragem. 

       Como instrumento complementar de investigação, criámos ainda uma entrevista 

semi-estruturada, para aplicar a indivíduos falantes glossolálicos integrados numa 

comunidade local de fé com tradição glossolálica, de modo a procurar encontrar 

eventualmente outros elementos de interesse para o nosso estudo, que porventura não 

viessem a ser detectados na posterior análise de dados dos instrumentos a aplicar.   

     

10.1. Hipótese geral. 

 

       Partimos então da hipótese geral de que os praticantes da Glossolalia, quando 

exercida num âmbito religioso estruturado de matriz cristã, não revelam alterações 

psicopatológicas significativas, comparados com outros indivíduos, de sentido 

confessional diferente, que não evidenciam esta prática. 

       Todavia, os praticantes da Glossolalia revelam diferentes implicações psicossociais 

ao nível da auto-estima e das estratégias de coping, face ao stresse, comparados com 

outros indivíduos, de sentido confessional diferente, que não evidenciam esta prática.  

       Os indivíduos praticantes da Glossolalia revelam, ainda, diferenças significativas ao 

nível dos valores e da espiritualidade, em comparação com outros indivíduos, de sentido 

confessional diferente, que não evidenciam esta prática.  

 

 

10.2. Hipóteses operacionais. 

 

       Para operacionalizar a hipótese geral elaborámos um conjunto de cinco hipóteses 

operacionais que apresentamos agora, sendo essas hipóteses relativas a dois tipos de 

comunidades locais de fé, um deles onde se pratica a Glossolalia e o outro onde não se 

pratica: 

 

Hipótese 1 –: Os indivíduos praticantes da Glossolalia, quando exercida num âmbito 

religioso estruturado de matriz cristã, não revelam situações psicopatológicas 
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significativas em comparação com outros indivíduos, de sentido confessional diferente, 

que não evidenciam esta prática, em função de se estar perante um fenómeno 

culturalmente adequado. A adesão ao fenómeno sucede eventualmente devido a um 

conjunto de factores diversos como: o estímulo da liderança da comunidade local de fé, 

a influência e motivação dos outros membros da comunidade, o envolvimento ambiental 

no acto de culto e o consequente efeito de mimetismo, assim como o empenho religioso-

espiritual dos próprios indivíduos, em função da representação simbólica que assumem 

face ao fenómeno.    

Assim, pretende-se verificar se de facto existem ou não diferenças psicopatológicas entre 

os indivíduos integrantes dos dois grupos da amostra. 

 

Hipótese 2 –: Os indivíduos praticantes da Glossolalia, quando exercida num âmbito 

religioso estruturado de matriz cristã, revelam uma maior estima de si, em comparação 

com outros indivíduos, de sentido confessional diferente, que não evidenciam esta prática, 

em função de considerarem a capacidade de praticar a glossolalia como um patamar de 

espiritualidade superior e um sinal divino de aprovação da sua pessoa. O facto de estarem 

inseridos em comunidades de tipo pentecostal ou carismático, que praticam a glossolalia 

de forma corrente, confere aos indivíduos uma quase obrigação de alcançar o referido 

estádio sob pena de se sentirem excluídos ou desvalorizados, enquanto pessoas, perante 

Deus e a comunidade.  

Pretende-se aferir se de facto existem ou não diferenças significativas entre os indivíduos 

dos dois grupos da amostra, em matéria de estima se si. 

        

Hipótese 3 –: Os indivíduos praticantes da Glossolalia, quando exercida num âmbito 

religioso estruturado de matriz cristã, revelam estratégias de coping, face ao stresse, mais 

funcionais, em comparação com outros indivíduos, de sentido confessional diferente, que 

não evidenciam esta prática.  

       No caso das pessoas de baixa condição social, a prática glossolálica assume um 

carácter compensatório, do ponto de vista do sentido de relevância pessoal, que contrasta 

com a irrelevância social das mesmas pessoas fora do âmbito da comunidade local de fé, 

assumindo assim, essa prática, um carácter de estratégia de coping face às contrariedades, 

dificuldades e privações da vida quotidiana, por efeito da representação simbólica 

transcendente na pessoa. No caso de pessoas de classe média e alta, a prática da 

Glossolalia origina um resultado semelhante, não como efeito compensatório de 
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satisfação social, mas como estratégia de coping face às contrariedades e lutas da vida 

quotidiana e como suplemento de ânimo.   

Pretende-se aferir se de facto existem ou não diferenças significativas entre os indivíduos 

dos dois grupos da amostra, em matéria de estratégias de coping, face ao stresse. 

 

Hipótese 4 –: Os indivíduos praticantes da Glossolalia, quando exercida num âmbito 

religioso estruturado de matriz cristã, revelam diferenças significativas, ao nível dos 

valores, em comparação com outros indivíduos, de sentido confessional diferente, que 

não evidenciam esta prática. Existe eventualmente um maior investimento nos valores 

relacionados com a comunidade, no caso dos não-praticantes e um maior investimento 

nos valores relacionados com o indivíduo nos praticantes.    

Pretende-se aferir se de facto existem ou não diferenças significativas entre os indivíduos 

dos dois grupos da amostra, em matéria de hierarquia/sistema de valores. 

     

Hipótese 5 –: Os indivíduos praticantes da Glossolalia, quando exercida num âmbito 

religioso estruturado de matriz cristã, revelam diferenças significativas, ao nível da 

espiritualidade, em comparação com outros indivíduos, de sentido confessional diferente, 

que não evidenciam esta prática. Existe eventualmente um maior investimento nos 

factores da espiritualidade relacionados com a relação interpessoal, no caso dos não-

praticantes e um maior investimento nos factores da espiritualidade relacionados com o 

indivíduo nos praticantes.   

Pretende-se aferir se de facto existem ou não diferenças significativas entre os indivíduos 

dos dois grupos da amostra, em matéria de espiritualidade. 

 

10.3. As variáveis. 

 

10.3.1. A variável independente 

 

       A principal variável independente considerada nesta investigação foi a prática 

glossolálica ou a ausência dela nos indivíduos, consoante pertencessem ou não a 

comunidades locais de fé que privilegiam tal prática como cultura ou tradição. Esta 

variável independente corresponde às características da população escolhida para o 

estudo.  
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       De início procurámos algumas comunidades locais de fé que quisessem participar 

neste estudo. Algumas delas com tradição e prática glossolálica, e outras idênticas mas 

onde tal tradição e prática não se verificam, de modo a constituir dois grupos distintos. 

Assim, metade dos questionários, em número de 100, foi aplicada a indivíduos praticantes 

glossolálicos, que fazem parte de comunidades com essa tradição e cultura, e a outra 

metade, em número de 100, foi aplicada a indivíduos não-praticantes da Glossolalia, 

integrantes de diferentes confissões que não possuem essa tradição e cultura. 

 

10.3.2. As variáveis dependentes 

 

       Escolhemos como variáveis dependentes: os sintomas psicopatológicos, medidos 

pelo BSI – Inventário de Sintomas Psicopatológicos (Canavarro, 1999), adaptada à 

população portuguesa, com o objectivo de sinalizar possíveis diferenças psicopatológicas 

significativas entre os respondentes glossolalistas e os não-glossolalistas integrantes da 

amostra. Escolhemos também a estima de si, medida através da Escala de Estima de Si – 

S. E. R. T. H. UAL Versão Reduzida, de Brites et al. (2014), de modo a conseguirmos 

fazer uma leitura comparativa dos níveis de auto-estima dos indivíduos respondentes. 

Relativamente às estratégias de coping face ao stresse, utilizámos a Escala Toulousiana 

de Coping – Versão Reduzida (Pires et al., 2009). Quanto ao sistema/hierarquia de 

valores, de modo a entendermos as possíveis diferenças de valores perfilhados pelo grupo 

dos glossolalistas e o dos não-glossolalistas, usámos a Escala de Valores de Odete Nunes 

– Versão Reduzida (2009). Para verificarmos possíveis diferenças em matéria de 

espiritualidade, aplicámos a Escala de Espiritualidade (EDE), de Monteiro, J. (2012), 

adaptada da TCI de Cloninger (1992). Considerámos que estes instrumentos nos 

permitiriam detectar as eventuais diferenças entre os dois grupos – glossolálicos e não-

glossolálicos – de modo a recolher os dados necessários para avaliação posterior e desta 

forma alcançar os objectivos da investigação. 

       Criámos o nosso protocolo de investigação, constituído por um questionário sócio-

demográfico, de modo a caracterizarmos a amostra, e também pelos instrumentos citados, 

de modo a que a análise dos dados recolhidos pudesse posteriormente assinalar e aferir 

eventuais diferenças nestas matérias e problemáticas entre o grupo dos falantes e o dos 

não-falantes que constituem a amostra.  
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10.4. População e Amostra. 

 

       A amostra organiza-se da seguinte forma: metade dos questionários, em número de 

100, foi aplicada a indivíduos praticantes glossolálicos, que fazem parte de comunidades 

locais de fé com essa tradição e cultura, e a outra metade, em número de 100, foi aplicada 

a indivíduos não praticantes da Glossolalia, integrantes de diferentes confissões que não 

possuem essa tradição e cultura. 

 

Tabela Nº. 1 

Caracterização da amostra geral 

Estado civil              n          % 

Casado/a 131 67.20 

Divorciado/a 13 6.70 

Separado/a 2 1.00 

Solteiro/a 38 19.50 

União facto 5 2.50 

Viúvo/a 6 3.10 

Dados em falta 5  

Total 200  

   Habilitações   

1º Ciclo 7 3.7 

2º Ciclo 16 8.4 

3º Ciclo 77 40.3 

Frequência Universitária 22 11.5 

Licenciatura 44 23.0 

Outra 25 13.1 

Dados em falta 9  

Actividade profissional   

Estudante 16 8.20 

Profissional Ativo 125 64.40 

Aposentado 12 6.20 

Desempregado 24 12.40 

Outra 17 8.80 

Dados em falta 6  

 

Nota. Estatística descritiva das características sociodemográficas da amostra geral. 
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10.4.1. População 

 

A população em estudo corresponde a um conjunto de indivíduos de diversas 

idades, residentes na região da Grande Lisboa, praticantes de fé religiosa cristã, 

nomeadamente ligados a comunidades locais de fé protestantes/evangélicas filiadas na 

Aliança Evangélica Portuguesa.  

Entende-se por praticantes aqueles que praticam a oração, frequentam e/ou se 

envolvem regularmente nas actividades cultuais e de prática religiosa da sua comunidade 

local de fé. Sendo assim e atendendo a esta população em estudo, é-nos possível distinguir 

as pessoas que praticam a Glossolalia das que não a praticam.  

 

10.4.2. Participantes  

10.4.2.1. Dados quantitativos 

 

Devido ao facto de a população em estudo ser homogénea, ou seja, por se tratar 

de um grupo restrito de sujeitos com características muito específicas (prática religiosa 

cristã com e sem prática glossolálica), a amostra foi recrutada por conveniência, não 

recorrendo a qualquer técnica de amostragem. 

Tratando-se de um estudo quantitativo, comparativo, transversal, a amostragem 

por conveniência possui a desvantagem do não-controlo de possíveis variáveis 

intervenientes/parasitas, impedindo a generalização dos resultados para além da 

população em estudo. Se por um lado, as populações homogéneas apresentam como 

desvantagem a dificuldade de recrutamento de sujeitos, de generalização dos resultados 

ao universo, e dificuldade em encontrar diferenças individuais pela diminuição da 

variância, por outro, limitam o erro associado à variância total e a precisão na estimativa 

dos efeitos (Barker, Pistrang & Elliott, 2002). Não obstante, tentou-se contornar estas 

limitações mediante a recolha de dados numa amostra o mais alargada possível, 

almejando a representatividade da população em estudo (Barker, et al., 2002).  

Numa amostra total de 200 participantes, pretendemos igualmente, alcançar e 

equivalência de sujeitos por grupo: Grupo 1 (G1) - sem prática de Glossolalia (n=100, 

50%) e grupo B (G2) – com prática de Glossolalia (n=100, 50%). Estabelecemos como 

critérios de inclusão: prática religiosa cristã; prática ou não de Glossolalia, integração 

numa comunidade local de fé protestante/evangélica; e de exclusão, indivíduos sem 

compromisso com a sua comunidade local de fé. 
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Tabela Nº. 2 

Caracterização da amostra por grupos G1 e G2 

           Grupo 

Característica           G1  (n= 100)              G2 (n= 100) 

Género   

Masculino 53 (55.80) 40 (40.80) 

Feminino 42 (44.20) 58 (59.20) 

Estado civil   

Casado/a 68 (70.80) 63 (63.60) 

Divorciado/a 4 (4.20) 9 (9.10) 

Separado/a 2 (2.10) - 

Solteiro/a 17 (17.70) 21 (21.30) 

União facto 3 (3.10) 2 (2.00) 

Viúvo/a 2 (2.10) 4 (4.00) 

Dados em falta 4 1 

   Habilitações   

1º Ciclo 1 (1.10) 6 (6.20) 

2º Ciclo 4 (4.20) 12 (12.50) 

3º Ciclo 30 (31.60) 47 (49.00) 

Frequência Universitária 13 (13.70) 9 (9.40) 

Licenciatura 31 (32.60) 13 (13.50) 

Outra 16 (16.80) 9 (9.40) 

Dados em falta 5 4 

Atividade profissional 
  

Estudante 7 (7.20) 9 (9.20) 

Profissional Ativo 67 (69.10) 58 (59.80) 

Aposentado 7 (7.20) 5 (5.20) 

Desempregado 9 (9.30) 15 (15.50) 

Outra 7 (7.20) 10 (10.30) 

Dados em falta 
3 3 

 

Nota. Estatística descritiva das características sociodemográficas da amostra por grupos n (%): G1 – sem 

prática de Glossolalia, G2 – com prática de Glossolalia. 

 

 

 

A amostra é constituída por 200 participantes, 93 do género masculino (48.2 %) e 

107 do género feminino (51.8 %), numa amplitude alargada em termos de idade, 

incluindo sujeitos dos 12 aos 79 anos (M = 44.19, DP = 14.37). A maioria dos 

participantes encontra-se numa relação de casamento/união de facto (n = 136, 69.7 %), 
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sendo os restantes grupos de sujeitos, solteiros (19.50 %), separados/divorciados (7.70 

%) ou viúvos (3.10 %), muito menos expressivos.  

Em termos de habilitações académicas/literárias, verifica-se que os sujeitos 

encontram-se na sua maioria a desenvolver uma actividade profissional (64.4%) e que em 

termos de habilitações literárias, se dividem maioritariamente em dois grandes grupos: 3º 

ciclo de estudos (40.3 %) e a frequência ou conclusão de um curso superior (66%). Na 

tabela 1 apresentamos em detalhe estas características sociodemográficas da amostra 

geral.  

       Considerando que se trata de um estudo comparativo em termos da prática ou não de 

Glossolalia, apresentamos de seguida as características sociodemográficas por grupo. A 

distribuição dos participantes pelos dois grupos G1 (sem prática glossolálica) e G2 (com 

prática glossolálica) foi feita segundo o critério de inclusão - prática da Glossolalia, não 

seguindo qualquer técnica aleatória de distribuição ou emparelhamento.  

       Os participantes pertencentes G1 têm em média 43.33 anos de idade (DP = 13.86, 

min. = 14, máx. = 76) e os que integram o G2, 25.02 anos de idade (DP = 14.88, min. = 

12, máx. = 79).  

       Na tabela 2 podemos observar que os valores absolutos e percentuais das 

características de cada grupo, são semelhantes. Apenas em termos de habilitações 

literárias/académicas o número de participantes é menos equivalente. São poucos os 

participantes do G1 apenas com o 1º ou 2º ciclo de educação, sendo mais expressivo o 

número de participantes com um curso superior ou a frequentar a universidade (n = 44, 

46.3%). 

 

10.4.2.2. Entrevista semiestruturada 

 

            A amostra relativa aos entrevistados refere-se a 10 indivíduos, todos 

glossolalistas, com a seguinte caracterização demográfica: 7 indivíduos do sexo feminino 

(70%) e 3 do masculino (30%). 8 respondentes são casados (80%), 1 viúvo (10%) e 1 

divorciado (10%). 2 indivíduos são licenciados (20%), 4 têm o 3º. ciclo de escolaridade 

(40%), 3 obtiveram o 2º. ciclo (30%), e apenas 1 tem o 1º ciclo (10%). 3 respondentes 

estão na vida profissional activa (30%), 3 são aposentados (30%), e 2 estão 

desempregados (2%). 
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10.5. Apresentação dos instrumentos 

 

       Este estudo é centrado nas implicações psicossociais verificadas nos fiéis praticantes 

glossolálicos, por comparação com os não-glossolálicos. Assim, para conseguirmos a 

recolha de dados que nos permitissem aferir das possíveis implicações psicossociais dos 

falantes glossolalistas, na nossa investigação, optámos por utilizar um conjunto de escalas 

na sua versão reduzida, todas já devida e previamente validadas para a população 

portuguesa.  

       De modo a podermos avaliar essas implicações, começámos por utilizar um 

questionário que nos permitisse elaborar a caracterização sócio-demográfica dos 

respondentes (anexo G). Esse instrumento era constituído por duas questões de resposta 

directa (Sexo e Idade) e 3 questões de resposta múltipla (Estado civil, Habilitações 

literárias e Actividade profissional/Ocupação). O objectivo da recolha destes elementos 

era o de apresentar uma caracterização da amostra tão completa quanto possível.  

       Foram igualmente aplicados cinco questionários a uma amostra de 200 indivíduos: 

uma escala de sintomas psicopatológicos, uma escala de auto-estima, uma escala de 

estratégias de coping, uma escala de valores e uma escala de espiritualidade. Utilizámos, 

ainda, uma entrevista semi-estruturada, construída por nós e aplicada a um número 

reduzido de falantes (10).   

 

10.5.1. BSI – Inventário de Sintomas Psicopatológicos (Canavarro, 1999). 

 

       Utilizámos a escala BSI – Inventário de Sintomas Psicopatológicos (Canavarro, 

1999), adaptada à população portuguesa, com o objectivo de sinalizar possíveis 

diferenças psicopatológicas significativas entre os respondentes glossolalistas e os não-

glossolalistas integrantes da amostra. A versão original deste instrumento denomina-se 

BSI – Brief Symptom Inventory, tendo sido criada por L. Derogatis, em 1982. 

       O BSI é uma versão abreviada do SCL-90-R e consta de um inventário de auto-

resposta constituído por 53 itens, com vista a avaliar os sintomas psicopatológicos. Inclui 

nove dimensões e três índices globais: Somatização (itens 2, 7, 23, 29, 30, 33 e 37), 

Obsessões-Compulsões (itens 5, 15, 26, 27, 32 e 36), Sensibilidade Interpessoal (itens 20, 

21, 22 e 42), Depressão (itens 9, 16, 17, 18, 35 e 50), Ansiedade (itens 1, 12, 19, 38, 45 e 

49), Hostilidade (itens 6, 13, 40, 41 e 46), Ansiedade Fóbica (itens: 8, 28, 31, 43 e 47), 

Ideação Paranóide (itens: 4, 10, 24, 48 e 51), Psicoticismo (itens: 3, 14, 34, 44 e 53), 
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Índice Geral de Sintomas, Índice de Sintomas Positivos e Total de Sintomas Positivos 

(Canavarro, 1999 cit. Almeida, Gonçalves, Machado & Simões, 2008). 

       Para obter as pontuações para as nove dimensões psicopatológicas, deverão somar-

se os valores 0-4, obtidos em cada item, pertencentes a cada dimensão. A soma obtida 

deverá depois dividir-se pelo número de itens pertencentes à dimensão respectiva. O 

cálculo dos três índices globais, deverá ser realizado da seguinte forma: Índice Geral de 

Sintomas (somando as pontuações de todos os itens, e seguidamente, dividindo pelo 

número total de respostas), Total de Sintomas Positivos (contando o número de itens 

assinalados com uma resposta positiva) e Índice de Sintomas Positivos (calcula-se 

dividindo o somatório de todos os itens pelo Total de Sintomas Positivos) (Canavarro, 

1999 cit. Almeida, Gonçalves, Machado & Simões, 2008). 

       A tradução, adaptação cultural e validação para a população portuguesa foi realizada 

por Canavarro, tendo sido utilizadas duas amostras para a validação do BSI. A amostra 1 

era constituída por 404 elementos da população em geral e a amostra 2 foi constituída por 

147 indivíduos perturbados emocionalmente. 

       Os resultados permitiram concluir que esta escala apresenta bons níveis de 

consistência interna. Os diversos itens, quer os valores globais das escalas encontram-se 

entre .70 e .80, à excepção dos valores das escalas de Ansiedade Fóbica (.624) e de 

Psicoticismo (.621), que se apresentam ligeiramente abaixo do intervalo anteriormente 

referido. Ao nível da validade discriminativa, verificamos que a função de forma global 

é estatisticamente significativa, existindo diferenças significativas entre os dois grupos, 

corroborado pelo Lambda de Wilks. A análise desta função, permitiu que fossem 

correctamente classificados no seu grupo 92,51% dos 147 indivíduos perturbados 

emocionalmente e 99,75% dos 404 indivíduos pertencentes à população em geral 

(Canavarro, 1999 cit. Almeida, Gonçalves, Machado & Simões, 2008).  

 

10.5.2. Escala de Estima de Si – S. E. R. T. H. UAL Versão Reduzida, de Brites, R., Pires, 

M., Nunes, M. & Hipólito, J. (2014). 

 

       De modo a conseguirmos fazer uma leitura comparativa dos níveis de auto-estima 

dos indivíduos respondentes, aplicámos a Escala de Estima de Si – S. E. R. T. H. UAL 

Versão Reduzida, de Brites et al. (2014).   

       O referido instrumento foi validado por um estudo (Brites e al., 2014, pp 9-10) que 

permitiu analisar as propriedades psicométricas da versão reduzida da escala portuguesa 
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S.E.R.T.H.UAL, desenvolvida a partir da escala original (60 itens). Foram seleccionados 

os 20 itens que integraram a versão reduzida com base na carga factorial de cada item, 

por factor. Após a aplicação a uma amostra de 465 participantes, os dados foram então 

submetidos à análise estatística, descritiva e factorial (Análise de Componentes 

Principais). Os resultados vieram a demonstrar a existência duma estrutura bifactorial – 

estima de si positiva e estima de si negativa – que explica 34.68% da variância dos dados, 

com níveis satisfatórios de fidelidade. 

       Com vista à caracterização e definição de cada um dos factores obtidos, desenvolveu-

se uma análise do significado teórico dos seus itens, a qual se baseou também na versão 

original da escala. Assim, o factor 1, que contém os 10 itens de sentido negativo (com 

cargas factoriais entre .71 e .32), constitui um indicador de estima de si negativa, 

representando um julgamento crítico negativo da pessoa sobre determinadas 

características ou comportamentos seus (Exs.: “Muitas vezes aborreço-me comigo 

próprio pelas coisas que faço” ou “Acho que sou nervoso e tenso”). 

O factor 2, que considera todos os itens de significado positivo (com cargas factoriais 

entre .72 e .36), pode considerar-se sob o desígnio de estima de si positiva. Traduz uma 

apreciação positiva da pessoa relativamente a determinadas características ou 

comportamentos seus (Exs: “Eu sou optimista” ou “Estou contente com os meus 

resultados profissionais/escolares”). 

       Foi ainda possível determinar um valor de estima de si global, através da diferença 

entre os valores de cada factor, tendo os resultados da amostra evidenciado a ausência de 

diferenças entre homens e mulheres, um aumento tendencial com a idade (adulta), valores 

mais elevados nos homens casados e nos participantes academicamente mais 

diferenciados.  

       Analisada a associação estatística entre cada um dos factores e a escala total, 

concluíu-se que os valores obtidos, significativos e elevados, comprovam a coerência 

interna do instrumento. Sendo assim, a S.E.R.T.H.UAL revela propriedades 

psicométricas satisfatórias atestando a sua adequabilidade na avaliação da estima de si. 

 

10.5.3. Escala Toulousiana de Coping - Versão reduzida, de Pires, M., Brites, R., Nunes, 

O., & Hipólito, J. (2009).  
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       Seguidamente, para apurar das possíveis estratégias de coping utilizadas por 

glossolalistas e não-glossolalistas face ao stresse, utilizámos a Escala Toulousiana de 

Coping – Versão Reduzida (Pires et al., 2009).  

       A Escala Toulousiana de Coping (ETC) na sua versão original resultou de uma 

investigação colectiva no laboratório “Personnalisation et Changements Sociaux”, da 

Universidade de Toulouse pelos autores Esparbès, Sordes-Ader e Tap (1994) com o fim 

de avaliar as estratégias de coping, de modo a conhecer como é que os indivíduos encaram 

as situações stressantes. Tap, Costa e Alves (2005) adaptaram e validaram a escala para 

a população portuguesa numa amostra e 1000 jovens com idades compreendidas entre os 

18 e os 28 anos de idade. Trata-se de um questionário de auto-resposta com 54 itens na 

versão original e 51 na versão portuguesa cuja resposta é dada numa escala de 5 níveis. 

As estratégias de coping são multidimensionais pelo que a ETC avalia três campos: 

Comportamental (mecanismos de preparação e gestão da acção), Cognitivo (tratar a 

informação disponível e adaptá-la à situação em causa) e Afectivo (reacções emocionais 

e sentimentos). A articulação desses três campos leva a diferentes estratégias que podem 

ter uma vertente de passagem à acção, uma necessidade de informação ou contornos 

emocionais. A estratégia de Controlo acompanha-se de uma contenção de emoções, sendo 

caracterizada por uma resistência aos impulsos irreflectidos. Através da Distracção Social 

o indivíduo procura não pensar no problema recorrendo a actividades colectivas. O 

Suporte Social implica uma necessidade de ajuda que pode ser conseguida por via de um 

trabalho colectivo, do pedido de conselhos ou do suporte social. O Retraimento está 

ligado a um isolamentodo do mundo exterior, que se pode fazer acompanhar de 

comportamentos de compensação ou de adições. A estratégia de Recusa leva à negação 

do problema pelo que o indivíduo age como se o problema nunca tivesse surgido. A 

cotação da escala permite ainda duas pontuações de coping positivo e de coping negativo, 

sendo que o coping positivo inclui as dimensões de Controlo, Distracção Social e Suporte 

Social, estando ligada aos aspectos adaptativos, e o coping negativo inclui as dimensões 

de Retraimento e Recusa e está associado aos aspectos defensivos e de recusa. Tap et al. 

(2005) na adaptação para a língua portuguesa identificaram 5 factores com um alfa de 

Cronbach que variou entre 0,66 e 0,82. Os factores Controlo, Distracção Social, Suporte 

Social, Retraimento e Recusa explicam 34,71% da variância total das respostas da 

amostra da adaptação portuguesa do instrumento (Monteiro, 2012, pp149-150). 

       A versão reduzida desta escala foi validada através do estudo de Pires et al. (2009), 

que aguarda publicação.   
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10.5.4. Escala de Valores de Odete Nunes - Versão reduzida, de Nunes, O., Pires, M., Brites, 

R., & Hipólito, J. (2009).     

   

       Depois, de modo a entendermos as possíveis diferenças de valores perfilhados pelo 

grupo dos glossolalistas e o dos não-glossolalistas, usámos a Escala de Valores de Odete 

Nunes – Versão Reduzida (2009).  

       Este instrumento foi construído com o objectivo de avaliar o processo de 

personalização do sujeito toxicodependente (Nunes, 2001), tendo sido posteriormente 

aferido para a população portuguesa, de modo a permitir assim uma análise dos Valores 

Humanos comparativa face às normas dessa população. Através da escala é possível 

conhecer o perfil individual de valores de uma pessoa e compreender as suas preferências 

e atitudes no momento de tomar decisões. Os itens são formados por uma única palavra, 

de modo a facilitar a sua compreensão, e a cotação não apresenta dificuldades, o que evita 

eventuais erros (Nunes, 2011). 

       A versão reduzida desta escala, que utilizámos, é formada por 19 valores ordenados 

de modo aleatório e a resposta é dada numa escala de Likert em que ao 1 corresponde um 

valor nada significativo e ao 5 um valor muito significativo para o respondente.  

       A versão reduzida desta escala foi validada através do estudo de Nunes et al. (2009), 

que aguarda publicação.  

       Factor 1 (18.89%) – Contextualização normativa e afirmação de si: Integra o 

conjunto de valores que têm uma função normativa e, consequentemente, ajudam a 

contextualizar a pessoa na elaboração do seu projecto existencial (correspondem ao F1 

da Escala-60). Valores incluídos: saúde, amor, alegria, família, carinho, paz, liberdade, 

dignidade e trabalho. 

       Factor 2 (13.72%) – Investimento Intelectual e Auto-controlo: Integra os valores 

que fomentam a reflexão, a qual é um factor preponderante na afirmação e na 

assertividade pessoal, contribuindo para que a pessoa tenha uma maior confiança em si, 

na forma como se perspectiva nas situações vivenciais (correspondem ao F3 da Escala-

60). Valores incluídos: concentração, autodomínio, rigor e consciência. 

       Factor 3 (11.53%) – Relacionamento Interpessoal: referem-se à qualidade da 

relação que a pessoa privilegiando estabelecimento das interacções com os outros, 

pautada sobretudo por uma atitude centrada no outro. (correspondem ao F4 da Escala-

60). Valores incluídos: empatia, compaixão e altruísmo. 
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       Factor 4 (10.43%) – Investimento Noético: integra os valores que ajudam a pessoa 

a desenvolver certos ideais de conduta humana, permitindo-lhe encontrar uma qualidade 

de relação que dê sentido à sua forma de estar-no-mundo. (correspondem ao F1.3 da 

Escala-60). Valores incluídos: fé, comunhão e dom. 

       Os valores do alfa de Cronbach encontrados são aceitáveis considerando o reduzido 

número de itens da escala revelando uma aceitável consistência interna dos itens 

constituintes, nomeadamente: fator 1 (α=.85; M=39.86, DP=508); fator 2 (α=.73; 

M=16.51, DP=2.61); fator 3 (α=.62; M=11.25, DP=2.28); fator 4 (α=.64; M=10.21, 

DP=2.75). A escala total apresenta porém um valor mais elevado com o alfa de Cronbach 

de .85 considerado bom.  

 

10.5.5. Escala de Espiritualidade (EDE), de Monteiro, J. (2012), adaptada da TCI de 

Cloninger (1992).  

 

       Finalmente, para verificarmos possíveis diferenças em matéria de espiritualidade, 

aplicámos a EDE - Escala de Espiritualidade, baseada em The Temperament and 

Character Inventory (TCI) de Cloninger (1992), validada para a população portuguesa e 

anteriormente utilizada em estudos sobre a espiritualidade. 

             Esta escala apresenta-se adequada à nossa investigação, uma vez que, apesar de 

ser uma escala de espiritualidade não inclui elementos religiosos, o que poderia parasitar 

as respostas duma população com compromisso religioso. As três dimensões avaliadas 

pela escala de espiritualidade The Temperament and Character Inventory (TCI) 

de Cloninger (1992) são: Aceitação do inexplicável, a Unidade com o universo e a 

Capacidade de abstracção (Cloninger et al., 1993). Estas dimensões coadunam-se com a 

definição de espiritualidade proposta por Cloninger que consiste na procura de um 

caminho para além da existência humana traduzido numa relação harmoniosa com o 

próprio, com os outros e com o sobrenatural (Cloninger, 2007). 

       Na adaptação para a língua portuguesa foi usado o método preconizado por Pais-

Ribeiro de tradução-retroversão, a que se seguiu a revisão para que os itens mantivessem 

o mesmo sentido em Português (Ribeiro, 2007). A retroversão foi analisada pelo grupo 

inicial de tradutores que a comparou com a versão original, não sendo considerado 

necessário introduzir quaisquer alterações na versão de consenso (Monteiro, 2012).   

       As escalas utilizadas para avaliar a espiritualidade procuram responder a uma 

necessidade de tentar reduzir a subjectividade de assuntos que são difíceis de mensurar. 
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O interesse em quantificar a espiritualidade tem aumentando à medida que vão surgindo 

trabalhos de investigação ligados a temáticas relacionadas com as relações entre a própria 

espiritualidade, a saúde, a doença ou comportamentos individuais ou sociais ligados à 

psicologia da religião e da espiritualidade. Existe uma dificuldade de base para quantificar 

a espiritualidade que passa pela distinção prática entre os conceitos de espiritualidade e 

de religiosidade (Fetzer, 2003). Todavia, Daaleman et. al., (2002) consideram mesmo não 

haver nenhum instrumento disponível que consiga avaliar a espiritualidade em toda a sua 

amplitude e complexidade em nenhum contexto, incluindo o da saúde.   

       A fidelidade deste instrumento foi avaliada através de índices de consistência interna 

das respostas (alfa de Cronbach) e de estabilidade temporal (correlação teste-reteste). As 

medidas de consistência interna da escala total (alfa de Cronbach: 0,80), bem como de 

estabilidade temporal (correlação no teste-reteste: r=0,75), indicam que a escala possui 

níveis de fidelidade elevados. A avaliação da validade externa da escala foi satisfatória, 

tendo-se observado uma correlação moderada com o Investimento Religioso da EVON 

(r=0,44, p <0.01). 

 

10.5.6. Entrevista semi-estruturada 

 

       Como instrumento complementar de investigação, realizámos uma entrevista semi-

estruturada a 10 indivíduos falantes glossolálicos integrados numa comunidade local de 

fé com tradição glossolálica, de modo a procurar encontrar eventualmente outros 

elementos de interesse para o nosso estudo, que porventura não tivessem sido detectados 

nos questionários. A entrevista, que foi concebida por nós, consta de duas partes. A 

primeira parte contém 7 questões a responder de 1 (quase nada) a 5 (quase sempre) numa 

escala de Likert: “Fala em línguas estranhas com frequência?”; “Em que medida essa 

prática melhora a sua vida?”; “Sente que essa prática é importante para si?”; “E para os 

outros?”; “Sente que o/a ajuda a ultrapassar os problemas da sua vida?”; “Sente que é útil 

à sua comunidade local de fé?”; “Sente que faz de si um/a crente mais espiritual?” Com 

estas questões pretendia-se apurar a frequência da prática glossolálica nos indivíduos 

estudados, e sobretudo a sua percepção dos efeitos que a mesma teria sobre si próprios, 

em termos de bem-estar subjectivo, de realização pessoal e de espiritualidade, assim como 

os efeitos, por ele percepcionados, que a prática eventualmente teria sobre a sua 

comunidade local de fé. 
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       A segunda parte da entrevista foi constituída por 4 perguntas abertas, sujeitas a 

análise qualitativa, a partir da respectiva gravação áudio, combinada com os respondentes 

e previamente aceite por eles sem qualquer reserva. As perguntas eram as seguintes: 

“Desde que falou a primeira vez, sempre tem mantido a prática ou não?” (através da qual 

se pretendia apurar da consistência do fenómeno no falante); “Considera essa prática um 

fenómeno cultural, espiritual/religioso ou de outra natureza?” (esta questão permitiria ao 

falante reflectir sobre a natureza do fenómeno); “Essa prática aprende-se ou não?” (por 

aqui se ficaria a compreender se de facto o falante acreditava tratar-se dum carisma ou de 

uma prática aprendida); e “O que sente quando fala em línguas estranhas?” (o que 

permitiria perceber qual o impacto emocional e a vivência proporcionada pela prática 

glossolálica).  

       Todas as entrevistas foram efectuadas directa e pessoalmente pelo investigador.  

 

10.6. Procedimentos. 

 

10.6.1. Procedimento geral 

 

       Obtido parecer positivo por parte da Comissão de Ética do CIP/UAL (Centro de 

Investigação em Psicologia da UAL), começámos por contactar os líderes espirituais de 

um conjunto de comunidades locais de fé da Grande Lisboa (igrejas 

protestantes/evangélicas), a quem solicitámos autorização por escrito para submeter os 

questionários aos fiéis, depois de explicar o objectivo e procedimento da investigação, 

que constam resumidamente do preâmbulo do próprio questionário entregue aos 

respondentes (anexo L).  

       A recolha de dados foi solicitada em simultâneo às oito comunidades locais de fé 

onde os questionários foram aplicados, muito embora os mesmos tivessem sido 

recolhidos em diferentes momentos. Foram entregues aos pastores das respectivas igrejas, 

que os distribuíram aos fiéis, acompanhados de uma explicação sobre os objectivos da 

investigação, reforçando assim a informação contida na folha de rosto do protocolo de 

investigação, e solicitando o seu preenchimento e devolução em tempo útil. Assim, os 

respondentes preencheram os questionários sozinhos, ou em sua casa ou nas instalações 

da igreja, mas sempre sozinhos, sem a presença dos líderes nem do investigador.   

       Os questionários dos dois grupos foram devidamente separados entre glossolálicos e 

não-glossolálicos antes de iniciar a tarefa do tratamento de dados. 
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       Relativamente às entrevistas, registe-se que todos os dez entrevistados pertencem a 

uma mesma comunidade local de fé, a Igreja do Jubileu, em Setúbal (fundada em 1947). 

Depois de solicitada e obtida, em devido tempo, a autorização da liderança espiritual da 

igreja, as entrevistas foram gravadas, com a concordância prévia dos respondentes, na 

base do consentimento informado. Os respondentes estavam sozinhos com o investigador, 

em privado. As entrevistas demoraram em média 12 minutos.   

 

10.6.2. Procedimento de tratamento de dados 

  

       Uma vez recolhidos, os respectivos dados foram tratados do ponto de vista 

quantitativo no programa de tratamento de dados SPSS Statistical Package for the Social 

Sciences, da IBM (v.21). 

A consistência interna das medidas, na presente amostra, foi analisada a partir do 

valor do alpha de Cronbach (α). 

Para analisar a aderência à normalidade das distribuições, recorremos ao teste de 

Kolmogorov-Smirnov (D). No caso da ausência de normalidade (p < .05), considerámos 

mais adequada a utilização de testes de hipóteses não-paramétricos, nomeadamente: 

- Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney (U), quer permite a comparação de dois 

grupos independentes, relativamente a uma variável dependente quantitativa;  

- Correlação de Spearman (rho), que mede a associação entre duas variáveis de 

natureza quantitativa;  

 No caso de estarem cumpridos os pressupostos de aplicação dos testes 

paramétricos, utilizámos os seguintes: 

- Teste t-Student (t) para comparação de dois grupos independentes, relativamente 

a uma variável dependente quantitativa; 

Estabelecemos, para todas as análises efectuadas, um nível de significância (α) 

inferior a .05, para rejeição da H0 (hipótese nula). 

 Para a análise dos dados qualitativos recolhidos mediante as 10 entrevistas semi-

estruturadas, recorremos à análise de conteúdo de Bardin (1977/2009). Trata-se de uma 

análise quantitativa de dados qualitativos através da contagem e respetiva estatística 
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descritiva em termos lexicais e, posteriormente de grandes temas, categorias e 

subcategorias. Seguindo a recomendação de Coolican (2007), optámos por este tipo de 

análise por permitir ultrapassar a questão da fidelidade dos métodos qualitativos, ou seja, 

por permitir encontrar valores quantitativos objetivos observáveis num corpo de texto 

pré-definido (Bardin, 1977/2009). Neste sentido, recorremos a dois juízes psicólogos e 

familiarizados com esta metodologia a fim de encontrar uma análise consensual e, deste 

modo, garantir a fidelidade das análises. Ainda que as entrevistas sejam estruturadas e 

trabalhadas de forma quantitativa, o recurso a dados qualitativos justifica-se por permitir 

alargar a perspectiva do problema em estudo. Os dados qualitativos complementam e 

enriquecem as restantes análises quantitativas resultantes de scores de instrumentos 

previamente validados, mesmo com a subjectividade da percepção individual de cada 

sujeito (Coolican, 2007).  
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Capítulo 11: Apresentação dos resultados 

 

 

       Previamente às análises estatísticas procedemos à limpeza e correcção da base de 

dados. Na secção de resultados, são primeiramente apresentados os referentes à estatística 

descritiva das variáveis em estudo e adequação das medidas à amostra. Posteriormente 

apresentam-se os resultados relativos à correlação das variáveis em estudo. Por fim 

procedemos à comparação entre grupos com o objectivo de testar o efeito da VI (prática 

da Glossolalia) nas VD’s (auto-estima, estratégias de coping, sistema/hierarquia de 

valores, espiritualidade e psicopatologia).  

 

11.1. Estatística descritiva e confiabilidade das medidas. 

 

 A tabela 3 contém os valores descritivos das medidas utilizadas para 

operacionalizar as variáveis em estudo. Apresentam-se os valores mínimos, máximos, 

centrais e de dispersão, intervalo de confiança e alfa de Cronbach, a fim de avaliar a 

consistência interna e adequabilidade dos instrumentos à amostra. Na sua quase 

totalidade, os participantes responderam aos itens dos instrumentos, havendo poucos 

dados em falta, não se justificando por isso, o uso de qualquer técnica de imputação de 

dados. Os valores de consistência interna encontrados para todas as subescalas dos 

instrumentos podem-se considerar entre o satisfatório (α=.50) a bom (α=.82), 

confirmando a sua adequabilidade e atestando a fidelidade dos resultados encontrados.  

 

 Ainda que o número alargado de sujeitos da amostra (N=200) e dos grupos 

(n=100) permitisse a aplicação do teorema do limite central, testámos igualmente a 

normalidade mediante o teste Kolmogorov-Smirnov que, à excepção da auto-estima 

positiva cujo valor é limítrofe, se revelou significativo para todas as escalas, i.e., a 

distribuição da amostra é significativamente diferente da distribuição normal. Segundo 

Field (2005), em amostras de maiores dimensões é provável encontrar significância 

derivada de pequenos desvios da normalidade. Sendo uma das limitações dos testes de 

normalidade, o autor recomenda que a decisão dos procedimentos estatísticos a utilizar 

não deverá depender apenas dos testes de normalidade.  
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Tabela Nº. 3 

 

Estatística Descritiva e Fidelidade das Escalas 

 

Escala n min máx Mdn M(DP) α 95% IC D 

BSI                 

Somatização 194 0.00 2.43 0.29 0.40(0.03) .75 [0.34;0.46] p<.001 

Obsessões-compulsões 193 0.00 2.83 0.67 0.83(0.04) .82 [0.74;0.91] p<.001 

Sensibilidade interpessoal 
194 0.00 3.25 0.75 0.77(.04) .56 [0.68;0.85] p<.001 

Depressão 194 0.00 3.00 0.33 0.44(.03) .70 [0.37;0.50] p<.001 

Ansiedade 192 0.00 2.17 0.50 0.58(.31) .69 [0.52;0.64] p<.001 

Hostilidade 193 0.00 3.40 0.33 0.45(0.4) .77 [0.38;0.53] p<.001 

Ansiedade fóbica 198 0.00 0.20 0.20 0.28(.02) .61 [0.23;0.33] p<.001 

Ideação paranóide 195 0.00 3.40 0.60 0.69(.04) .75 [0.60;0.77] p<.001 

Psicoticismo 195 0.00 2.60 0.40 0.43(.03) .60 [0.37;0.50] p<.001 

 Índice Geral de Sintomas 200 0.00 2.50 0.41 0.54(.42) .95 [0.41;0.60] p<.001 

Total de sintomas + 200 0.00 53.00 18.00  19.25(10.9)        - [17.82;20.86] p=.006 

Índice de sintomas + 199 1.00 3.33 1.29 1.37(.36) - [1.32;1.42] p<.001 

SERTHUAL 

        AE- 188 1.00 3.67 1.70 1.82 (.04) .69 [1.75;1.90] p <.001 

AE+ 190 1.90 5.00 4 3.97 (.04) .77 [3.89;4.05] p =.056 

AE Geral 181 1.30 4.00 2.20 2.14 (.06) .51 [2.01;2.26] p=.033 

ETC 

        Controle 188 2.20 5.00 4.20 4.16(.05) .76 [4.07;4.26] p<.001 

Recusa 187 1.00 4.75 2.00 2.19(.06) .54 [2.08;2.30] p<.001 

Conversão 184 1.00 5.00 1.67 1.91(.06) .56 [1.79;2.03] p<.001 

Suporte social 190 1.33 5.00 3.33 3.30(.06) .55 [3.17;3-42] p<.001 

Distração 188 1.00 5.00 2.66 2.64(.07) .60 [2.51;2.79] p<.001 

Valores 

        Context. normativa e afirmação de si 195 3.11 5.00 4.78 4.66(.03) .75 [4.61;4.71] p<.001 

Invest. intelectual e autocontrolo 195 2.50 5.00 4.25 4.32(.04) .68 [4.24;4.39] p<.001 

Relacionamento interpessoal 188 2.33 5.00 4.33 4.22(.06) .60 [4.11;4.32] p<.001 

Investimento noético 198 3.00 5.00 4.67 4.58(.03) .55 [4.51;4.64] p<.001 

Espiritualidade 

        Aceitação do inexplicável 199 0.00 10.00 5.00 4.89(2.16) .64 [4.59;5.19] p<.001 

Unidade com o universo 199 0.00 6.00 2.00 2.29(1.56) .54 [2.06;2.50] p<.001 

Capacidade de abstração 
199 0.00 3.00 1.00 1.00(.92) .50 [0.87;1.13] p<.001 

Espiritualidade Global 199         .74     

Nota. Valores mínimos, máximos (min; máx) medianos (Mdn), centrais e de dispersão M(DP) e intervalo de confiança [limite 

inferior; limite superior] para os instrumentos em estudo. Valores de confiabilidade (α – alfa de Cronbach) e significância do teste 

Kolmogorov-Smirrnov (D) são também incluídos.   
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11.2. Correlações entre variáveis. 

 

 

As correlações entre medidas foram efetuadas com a correlação não paramétrica 

de Spearman. Os valores de correlação encontrados entre a auto-estima e os sintomas 

psicopatológicos são, na sua maioria, elevados. Podemos observar na tabela 4, que todos 

os scores de autoestima positiva (AE+), negativa (AE-) e geral (AEG) da SERTHUAL, 

se correlacionam significativamente com as escalas sintomáticas do BSI. Salientamos que 

a AE – se correlaciona significativamente com valores negativos apenas com a AE +, e 

com valores positivos com todas as escalas do BSI, sucedendo exatamente o inverso com 

a AE +.  

Podemos inferir que à medida que os participantes têm uma percepção positiva 

mais elevada de AE, menos sintomas psicopatológicos apresentam e, inversamente, 

quando apresentam valores mais elevados de AE -, mais elevados são também os scores 

relativos sintomas psicopatológicos medidos pela BSI.  

 

Na tabela 5, apresentamos os valores da correlação Spearman (rho) entre as 

escalas da BSI e da ETC. Observamos que a estratégia de coping Conversão, 

correlaciona-se positivamente de forma significativa com todas as subescalas de sintomas 

psicopatológicos. A estratégia Recusa, associa-se de forma significativa moderada e com 

valores iguais às escalas da BSI Depressão e Ansiedade fóbica (rho = .16, p<.05), 

sugerindo que o aumento destes sintomas é acompanhado de mais recusa e negação pelos 

sujeitos. O Suporte social associa-se apenas e de forma negativa ao Psicoticismo (rho = 

.19, p<.01) e a Distração social de forma positiva com a Somatização (rho = .19, p<.01). 

A estratégia de coping Controle correlaciona-se de forma negativa significativa com um 

funcionamento Obsessivo-compulsivo (rho = -.20, p<.01), com a Ansiedade fóbica (rho 

= -.25, p<.01), com a Ideação paranóide (rho = -.28, p<.01), com o Indice geral de 

sintomas e o Total de sintomas positivos ambos com os mesmos valores (rho = -.20, 

p<.01). O Suporte social e o Controlo aparentam ser estratégias mais adaptativas. 

 

Quanto à relação entre a BSI e o sistema de valores, verifica-se na tabela Nº. 6 

que apenas os valores associados à adaptação social - Contextualização Normativa e 

afirmação de si (CNAS) e à racionalidade – Investimento intelectual e autocontrolo (IIA) 

se correlacionam negativamente com as escalas sintomáticas, ou seja, uma maior 
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valorização em termos de adaptação do próprio, intelectualização e autocontrolo 

associam-se a menores valores em termos de sintomas e perturbação. 

Salientamos em particular as correlações entre a CNAS e a Somatização (rho = -

.21, p<.01), Hostilidade (rho = -.21, p<.01), Psicoticismo (rho = -.20, p<.01), Índice geral 

de sintomas (rho = -.18, p<.01) e o Total de Sintomas Positivos (rho = -.14, p<.01); e a 

IIA e Somatização (rho = -.22, p<.01), Ansiedade (rho = -.15, p<.05), Hostilidade (rho = 

-.18, p<.05), Ansiedade fóbica (rho = -.14, p<.05), Ideação paranoide (rho = -.17, p<.05), 

Psicoticismo (rho = -.20, p<.01), Índice Geral de Sintomas (rho = -.20, p<.01) e o Total 

de Sintomas Positivos (rho = -.21, p<.01). 

 

Na tabela 7 podemos observar os valores de correlação Spearman entre as 

subescalas da BSI e da Espiritualidade. A escala capacidade de abstração não se encontra 

associada a nenhuma das escalas de sintomatologia. Contrariamente, as escalas Aceitação 

do inexplicável e Unidade com o Universo, correlacionam-se significativamente com as 

mesmas subescalas da BSI, nomeadamente: Somatização, Ansiedade, Hostilidade, 

Ideação paranóide, Psicoticismo, Índice geral de sintomas e Total de sintomas positivos.  

Quanto mais elevados são os valores em termos de espiritualidade, mais elevados 

são os valores relativos a estas escalas de sintomas psicopatológicos. 

 

A estratégia de coping de controlo e os valores – CNAS e IIA - aparentam ser 

protectores em termos de psicopatologia, enquanto a espiritualidade não. Por sua vez, a 

AE – está fortemente associada a todas as escalas psicopatológicas.  

 

       As correlações Spearman entre as restantes escalas encontram-se na tabela 8. 

Sublinhamos que a auto-estima negativa se correlaciona negativamente com os valores 

referentes ao Relacionamento interpessoal (rho = -.14, p<.05), com a Aceitação do 

inexplicável (rho = -.16, p<.05), e de forma positiva com  as estratégias de coping de 

Recusa (rho = .25, p<.01) e Conversão (rho = .31, p<.01).  

 

           A autoestima positiva por sua vez, correlaciona-se positivamente com valores 

significativos com as quatro escalas de sistemas de valores (todos os ps<.01), mas 

também com a Aceitação do inexplicável da escala de espiritualidade (rho = .19, p<.01), 

com a estratégia de coping  de Controlo (rho = .48, p<.01) e Suporte social (rho = .30, 

p<.01). A autoestima geral apresenta uma associação significativa positiva igualmente 
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com o Controlo (rho = .40, p<.01) e com o Suporte social (rho = .16, p<.05); e negativa 

com as estratégias de Recusa e Conversão (rho = -.16, p<.05; rho = -.24, p<.01). 

 

            Em termos de espiritualidade, para além da Aceitação do inexplicável se associar 

de forma positiva à AE+ e negativa à AE -, a Unidade com o Universo correlaciona-se 

positivamente com as subescalas CNAS e IN com valores igual (rho = .20, p<.01), 

indicando uma coerência e maior afirmação de si e investimento noético e espiritual. 

 

 Os valores associados à adaptação (CNAS) aos relacionamentos interpessoais (RI) 

e ao investimento noético e espiritual (IN) encontram-se correlacionados de forma 

positiva e significativa com a estratégia de coping de suporte social (rho = .16, p<.05; rho 

= .15, p<.05; e rho = .20, p<.01 respetivamente)., ou seja, quem mais recorre ao Suporte 

e apoio social como forma de ultrapassar o stresse, dá primazia a valores espirituais, de 

adaptação social e de manutenção/investimento das suas relações.  

 

           Os grupos de valores CNAS, investimento intelectual e autocontrolo (IIA), RI e 

IN, todos se correlacionam à estratégia de coping de Controlo (todos os ps<.01), esta é, 

aliás, a subescala com valores de correlação mais elevados com as restantes. Em termos 

de espiritualidade, a Aceitação do inexplicável também se encontra correlacionadas às 

estratégias de coping de Controlo e de Conversão (rho = .19, p<.05; e rho = .16, p<.05). 

 

11.3. Comparações entre grupos. 

 

De seguida, para proceder à comparação de diferenças entre grupos de sujeitos 

não-praticantes (G1) e praticantes glossolálicos (G2) recorremo-nos do teste não 

paramétrico Wilcoxon-Mann-Whitney pela violação da normalidade em termos de 

distribuição (Maroco, 2010). 

 

11.3.1. Psicopatologia – BSI 

 

Nas comparações entre grupos relativas às escalas da BSI, apenas se verificaram 

estatisticamente significativas as subescalas Obsessivo-compulsiva, Ansiedade, 

Hostilidade e Indice de sintomas positivos (figuras 5, 6, 7, e 8). As figuras ilustram a 
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diferença entre ordenações de médias entre os grupos, sendo que, é o grupo sem prática 

de Glossolalia que apresenta os valores mais elevados em todas as subescalas.  

Os participantes do Grupo 1 apresentam assim mais sintomas obsessivo-

compulsivos (U = 5.828.0; W = 10.878.0; p = .042), ansiedade (U = 6.164.0; W = 

11.214.0; p = .004), hostilidade (U = 6.29.8; W = 11.248.5; p = .001), e índice de sintomas 

positivos (U = 5.840.5; W = 10.890.5; p = .028),  do que os do Grupo 2. Os restantes 

valores estatísticos encontram-se discriminados na tabela Nº. 9.  

  

 

 

Figura 5. Diferenças de ordenações da escala Obsessões-compulsões (BSI) entre praticantes e 

não praticantes de Glossolalia 

 

 

        

       A diferença de ordenação da subescala BSI Obsessões-compulsões verificada entre 

praticantes e não-praticantes pode considerar-se significativa (92,22 X 108,78), com 

vantagem para os glossolalistas, do ponto de vista da saúde mental e emocional. 
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Tabela Nº. 9 

 

Comparação entre grupos quanto às escalas de sintomas psicopatológicas (BSI) 

 

Sub-escalas BSI 

Grupo 

z p 

1 (n=100) 2 (n=99) 

M ordenações 95% IC M ordenações 95% IC 

Somatização 100.22 [0.32 ;0.53 ] 100.78 [0.30 ;0.45 ] -0.07 .943 ns 

Obsessões-compulsões 108.78 [0.78 ;.1.03 ] 92.22 [0.63;0.86 ] 2.03 .042 

Sensibilidade 

interpessoal 

104.16 
[0.69;0.93] 95.88 [0.61;0.84 ] 1.02 .306 ns 

Depressão 104.76 [0.38;0.59] 95.29 [0.31;0.48] 1.18 .239 ns 

Ansiedade 112.14 [0.57;0.77] 88.86 [0.42;0.56] 2.87 .004 

Hostilidade 113.62 [0.46;0.71] 86.52 [0.26;0.39] 3.39 .001 

Ansiedade fóbica 96.38 [0.21;0.37] 103.58 [0.22;0.33] -0.92 .357 ns 

Ideação paranóide 103.14 [0.60;0.87] 97.86 [0.54;0.74] 0.65 .515 ns 

Psicoticismo 104.34 [0.38;0.60] 95.70 [0.30;0.45] 1.08 .279 ns 

Índice Geral de 

Sintomas 
107.00 

[0.49;0.68] 
94.00 

[0.41;0.53] 
1.59 . 112 ns 

Total de sintomas + 104.10 [18.02;22.68] 96.90 [16.51;20.48] 0.88 .379 ns 

Índice de sintomas + 108.90 [1.34;1.48] 91.01 [1.25;1.37] 2.20 .028 

 

Nota. Comparação entre os sujeitos do Grupo 1 – sem prática de Glossolalia e do Grupo 2 – com prática de Glossolalia; 

amplitude dos Scores de 1 a 5; z nota standardizada do teste não paramétrico U Mann Whitney; IC – intervalo de 

confiança. 

 

 

 

Figura 6. Diferenças de ordenações da escala Ansiedade (BSI) entre praticantes e não 

praticantes de Glossolalia 
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       Verificaram-se igualmente diferenças significativas entre os dois grupos na subescala 

BSI: Ansiedade (88,86 X 112,14), com o grupo dos não-falantes a apresentar maiores 

índices de ansiedade.  

  

 

Figura 7. Diferenças de ordenações da escala Hostilidade (BSI) entre praticantes e não 

praticantes de Glossolalia 

 

                  

       De forma idêntica se verificaram resultados mais favoráveis aos praticantes, na 

subescala BSI: Hostilidade (86.52 X 113.62), que revelaram uma menor tendência para 

este tipo de reacção, por comparação com os não-praticantes. 

 

 

Figura 8. Diferenças de ordenações de Índice de sintomas positivos (BSI) entre praticantes e 

não praticantes de Glossolalia 
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       De uma forma geral, como se comprova pela subescala BSI: Índice de sintomas 

positivos, os resultados também aqui são significativamente mais favoráveis aos falantes 

do que aos não-falantes (91.01 X 108.90).   

       Os resultados da aplicação da escala BSI demonstram que os praticantes revelam 

melhores índices do que os não-praticantes nas subescalas obsessivo-compulsiva, de 

ansiedade, de hostilidade e índice de sintomas positivos, não se registando diferenças 

significativas nas restantes. Apesar disso, podemos notar que os praticantes revelam 

ligeiramente melhores resultados em todas as outras subescalas menos uma, incluindo na 

sensibilidade interpessoal (95.88 X 104.16) e na depressão (95.29 X 104.76). 

       Estes resultados (total de sintomas: 96.90 X 104.10) demonstram portanto, que a 

haver diferenças de tendência ou incidência psicopatológica entre os dois grupos, 

teríamos de considerar mais adaptados e integrados os praticantes da Glossolalia do que 

os não-praticantes.   

 

11.3.2. Impactos da Glossolalia ao Nível da Auto-estima 

 

De todas as variáveis em análise, apenas a subescala de autoestima positiva (AE+) 

apresentou valores não significativos no teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov, 

razão pela qual procedemos à comparação dos grupos mediante o teste t de Student para 

amostra independentes. Não se verificaram no entanto, diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos, ambos apresentam médias semelhantes de AE positiva 

levando-nos a aceitar a hipótese nula (t (198) = 1.21; p = .228). 

 

À semelhança das restantes variáveis em estudo, os valores de ambos os grupos 

relativos à autoestima negativa e global foram comparados mediante o teste não 

paramétrico Wilcoxon-Mann-Whitney. Não foram no entanto, encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos (tabela Nº. 10). 
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Tabela Nº. 10 

 

Comparação entre grupos quanto à auto-estima 

 

 

SERTHUAL 

Grupo 

z p 

1 (n=100) 2 (n=100) 

M ordenações 95% IC M ordenações 95% IC 

Auto estima - 101.67 [1.73 ;1.95 ] 99.33 [1.71;1.92 ] 0.29 .775 ns 

      Autoestima Global 97.16 [1.89;2.24] 103.84 [2.02;2.37 ] -082 .414 ns 

 

Nota. Comparação entre os sujeitos do Grupo 1 – som prática de glossolália e do Grupo 2 – com prática de glossolália; 

amplitude dos Scores de 1 a 5 z nota standardizada do teste não paramétrico U Mann Whitney; IC – intervalo de 

confiança 

 

 

 

11.3.3. Impactos da Glossolalia ao Nível das Estratégias de Coping face ao Stresse 

 

A comparação entre grupos quanto às estratégias de coping a que recorrem em situações 

avaliadas como difíceis e de stresse não revelou quaisquer diferenças estatisticamente 

significativas nos scores da Escala Toulousiana de Coping. Não obstante, os participantes 

que praticam Glossolalia apresentam médias ligeiramente mais elevadas do que os que 

não praticam. A tabela Nº. 11 expressa os valores estatísticos discriminados relativos ao 

teste Wilcoxon-Mann-Whitney. 

 

Tabela Nº. 11 

 

Comparação entre grupos quanto às estratégias de coping 

 

ETC 

Grupo 

z p 

1 (n=94) 2 (n=100) 

M ordenações 95% IC M ordenações 95% IC 

Controle 93.56 [3.99;4.25] 101.20 [4.05 ;4.33 ] -0.95 .341 ns 

Recusa 93.63 [2.15;2.31] 101.14 [2.07;2.38] -0.94 .348 ns 

Conversão 92.65 [1.67;2.02] 102.06 [1.81;2.14] -1.19 .236 ns 

Suporte social 93.56 [3.06;3.41] 101.20 [3.16;3.53] -0.95 .340 ns 

Distracção 94.93 [2.41;2.82] 99.92 [2.50;2.88] -0.62 .534 ns 

 

Nota. Comparação entre os sujeitos do Grupo 1 – com prática de glossolália e do Grupo 2 – sem prática de glossolália; 

amplitude dos Scores de 1 a 5; z nota standardizada do teste não paramétrico U Mann Whitney; IC – intervalo de 

confiança. 
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11.3.4. Impactos da Glossolalia ao Nível dos Valores 

 

 

Relativamente ao sistema ou hierarquia de valores, a comparação entre grupos 

quanto às subescalas da Escala de Valores de Odete Nunes – Versão reduzida (sd) apenas 

foi significativa para a escala CNAS (U = 3.960.5; W = 8.811.5; p = .018). A figura 9 

demonstra as comparações de ordenações entre os grupos, sendo visível que os sujeitos 

falantes glossolálicos atribuem maior importância aos valores normativos e de afirmação 

pessoal, valorizando deste modo a adaptação social.  

 

Na tabela Nº. 12 apresentamos os valores estatísticos discriminados. Sublinhamos, 

porém, que numa amplitude de respostas de 1 a 5 em todas as escalas, as médias de ambos 

os grupos se situam entre o valor 4 e o 5, atribuindo muita importância aos valores em 

questão. 

 

 

 

 

 

 

Tabela Nº. 12 

 

Comparação entre grupos quanto à primazia de valores 

 

Escala de valores 

reduzida 

Grupo 

z p 

1 (n=98) 2 (n=100) 

M ordenações 95% IC M ordenações 95% IC 

Context. normativa e 

afirmação de si 89.91 [4.50;4.67] 108.90 [4.67 ;4.79] -2.36 .018 

Inves.  intelectual e 

autocontrolo 100.91 [4.16;4.41] 98.12 [4.26;4.45] 0.35 .792 ns 

Relacionamento 

interpessoal 101.55 [4.03;4.33] 97.49 [4.12;4.39] 0.51 .612 ns 

Investimento Noético 
96.31 [4.45;4.64] 102.62 [4.52;4.70] -0.81 .418 ns 

 

Nota. Comparação entre os sujeitos do Grupo 1 – sem prática de Glossolalia e do Grupo 2 – com prática de Glossolalia; 

amplitude dos Scores de 1 a 5; z nota standardizada do teste não paramétrico U Mann Whitney; IC – intervalo de 

confiança. 
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Figura 9. Diferenças de ordenações dos valores de Contextualização normativa e 

afirmação de si (CNAS) entre praticantes e não praticantes de Glossolalia 

 

 

 

 

11.3.5. Impactos da Glossolalia ao Nível da Espiritualidade 

 
 

Os sujeitos do grupo 2, praticantes de Glossolalia, apresentam valores médios 

mais elevados em todas as escalas de espiritualidade, significativamente superiores aos 

do grupo 1 (figura 10). As comparações mediante o teste Wilcoxon-Mann-Whitney 

revelam que grupo 2 tende a Aceitar mais o inexplicável (U = 3.770; W = 8.820; p = .003),  

e a percepcionar uma maior Unidade com o Universo (U = 3.925.5; W = 8.975.5; p = 

.010). Revelam igualmente diferenças significativas ao nível da Capacidade de abstração 

(U = 3.996.5; W = 9.046.5; p = .013).   

 

Os valores estatísticos de médias de ordenação (Mean Rank), intervalo de 

confiança, nota estandardizada e nível de significância podem ser observados em 

pormenor na tabela Nº. 13.  
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Tabela Nº. 13 

 

Comparação entre grupos quanto à Espiritualidade 

 

Escala de valores 

reduzida 

Grupo 

z p 

1 (n=100) 2 (n=99) 

M ordenações 95% IC M ordenações 95% IC 

Aceitação do 

inexplicável 88.20 [4.02;4.90] 111.92 [4.93;5.74] -2.93 .003 

Unidade com o 

universo 89.76 [1.70;2.34] 110.35 [2.26;2.85] -2.58 .010 

Capacidade de 

abstração 90.46 [0.67;1.03] 109.63 [0.97;1.33 ] -2.49 .013 

Nota. Comparação entre os sujeitos do Grupo 1 – sem prática de Glossolalia e do Grupo 2 – com prática de Glossolalia; 

amplitude dos Scores de 1 a 2; z nota standartizada do teste não paramétrico U Mann Whitney; IC – intervalo de 

confiança. 

 

 

 

 

Figura 10. Diferenças de ordenações de espiritualidade – Aceitação do inexplicável 

entre praticantes e não-praticantes de Glossolalia 

 

 

       Os praticantes revelam uma maior capacidade de aceitar o que não conseguem 

explicar de modo racional, por comparação com os não-praticantes, que apresentam um 

maior cepticismo. 
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Figura 11. Diferenças de ordenações de espiritualidade – Unidade com o Universo 

entre praticantes e não-praticantes de Glossolalia 

 

 

 

       Os praticantes revelam uma maior capacidade de se sentirem em unidade com o 

Universo, por comparação com os não-praticantes, que sugerem uma maior retracção. 

 

 

 

Figura 12. Diferenças de ordenações de espiritualidade – capacidade de abstração entre 

praticantes e não-praticantes de Glossolalia 

 

 

        

       Os praticantes revelam uma maior capacidade de abstracção, por comparação com 

os não-praticantes, que apresentam um maior tendência para o concreto e o pragmático. 
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11.4. Análise de Conteúdo das Entrevistas. 

 

 Para a análise dos dados qualitativos recolhidos mediante as 10 entrevistas semi-

estruturadas, recorremos à análise de conteúdo de Bardin (1977/2009). Trata-se de uma 

análise quantitativa de dados qualitativos através da contagem e respetiva estatística 

descritiva em termos lexicais e, posteriormente de grandes temas, categorias e 

subcategorias. Seguindo a recomendação de Coolican (2007), optámos por este tipo de 

análise por permitir ultrapassar a questão da fidelidade dos métodos qualitativos, ou seja, 

por permitir encontrar valores quantitativos objetivos observáveis num corpo de texto 

pré-definido (Bardin, 1977/2009). Neste sentido, recorremos a dois juízes psicólogos e 

familiarizados com esta metodologia a fim de encontrar uma análise consensual e, deste 

modo, garantir a fidelidade das análises. Ainda que as entrevistas sejam estruturadas e 

trabalhadas de forma quantitativa, o recurso a dados qualitativos justifica-se por permitir 

alargar a perspectiva do problema em estudo. Os dados qualitativos complementam e 

enriquecem as restantes análises quantitativas resultantes de scores de instrumentos 

previamente validados, mesmo com a subjectividade da percepção individual de cada 

sujeito (Coolican, 2007).  

 

Neste sentido, efectuámos dois tipos de análise segundo os passos seguintes: a) 

junção das entrevistas num só documento com a respetiva identificação do sujeito da 

amostra; b) leitura livre e flutuante do texto conjunto; c) contagem total e por sujeito de 

palavras e frases; d) análise lexical por dois juízes independentes de palavras plenas; e) 

análise de unidades de sentido por dois juízes independentes, seguindo os temas e 

categorias pré-estabelecidas (guião de entrevista); f) comparação das análises e encontro 

de uma versão/análise consensual. 

 

11.4.1. Análise Lexical 

 

Devido à pouca extensão do número de palavras por sujeito e total, não nos foi 

possível recorrer a softwares específicos de análise de conteúdo (ex. Alceste), devido à 

violação de um requisito importante para a análise (mínimo de 10.000 palavras). A análise 

de frequências lexical foi então efetuada por dois juízes independentes, da área da 
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Psicologia, que elaboraram cada um a contagem de palavras plenas e seus sinónimos 

(substantivos, verbos, adjetivos e advérbios). No final, as duas versões foram comparadas, 

tendo-se recontado as palavras em desacordo e atingido uma análise consensual.  

Foram apenas consideradas as palavras com frequência igual ou superior a quatro 

(4), apesar de existir uma grande quantidade de palavras, nomeadamente substantivos e 

verbos, com frequência igual a um (1). 

Quanto ao total de frases e de palavras, o texto sujeito a análise é constituído, no 

total, por 1438 palavras, distribuídas por 114 frases. A média de palavras por sujeito é de 

143.8. A entrevista menos “rica” em termos de extensão/vocabulário é composta por 71 

palavras (sujeito 9); o participante com maior número de palavras, contabiliza 265. A 

tabela Nº. 14 apresenta os valores obtidos, por sujeito. 

 

 

 

Tabela Nº. 14 

 

Total de Palavras e Frases, por Participante, Total e Média 

 

 Sujeitos    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Média 

N.º palavras  163 94 265 123 129 120 191 145 71 137 1438 143.8 

N.º frases  9 11 17 15 12 10 8 13 8 9 114 11.4 

 

 

 

Nas tabelas Nºs. 15 e 16 é apresentada a análise de frequências lexical, das 

palavras plenas com frequência igual ou superior a 4. Neste tipo de análise, parte-se do 

pressuposto que as palavras com maior expressão em termos de frequência, serão as têm 

maior relevância para o sujeito ou para a temática em estudo (Bardin, 1977/2009). 

No caso das palavras classificadas como substantivos, a mais frequente é “Deus” 

(30.69%), seguindo-se o termo “coisa” (16.83%) e, em terceiro lugar, termos associados 

às línguas e à linguagem (15.84%). Relativamente aos verbos, o mais frequente é o verbo 

Ser (nas suas diversas formas) (20.22%), seguindo-se os seguintes menos expressivos em 

termos percentuais, nomeadamente, o verbo “Falar” (diretamente ligado à temática em 

análise) (9.27%), o verbo “Estar” (7.87%) e o verbo “Sentir”, com 7.30% de incidência. 
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Tabela Nº. 15 

 

Análise de Conteúdo das Entrevistas sobre a Prática da Glossolalia: Análise Lexical e Respectiva 

Estatística Descritiva (Substantivos e Verbos) 

 

 

 

A tabela Nº. 18 apresenta os valores descritivos referentes a adjectivos e 

advérbios. Podemos observar que o adjectivo mais frequente é “espiritual” com 38.03% 

de registos, encontrando-se directamente relacionado com a natureza do fenómeno da 

Glossolalia. Seguem-se, com muito menos expressão, os adjectivos “estranho” (9.86%), 

e “boa” (7.04%). Quanto às restantes palavras plenas, os advérbios sim (26.14%), mais 

(20.45%) e primeira (12.50%) são as palavras que mais se destacam. Estas palavras 

encontram-se associadas ao conceito de que a prática glossolálica é de origem 

transcendente e divina. Daí a predominância do termo “Deus” na Tabela Nº. 15 (30,69%), 

e da palavra “espiritual” na Tabela Nº. 16 (38,03%).   

Palavras Plenas 

Substantivos Freq. % Verbos Freq. % 

Deus 31 30.69 É/ foi/ são/ ser/ seja 72 20.22 

Coisa 
17 16.83 

Falar/ dizer/ falei/ falado/ 

falando/ disse/ dizê-las/ digamos 
33 9.27 

Línguas/ linguagem 

16 15.84 

Estão/ estou/ estava/ esteja/ 

estejamos/ está/ estarmos/ 

estamos 

28 7.87 

Espírito 7 6.93 Sinto/ sentir/ sentisse 26 7.30 

Vida 

7 6.93 

Aprende-se/ aprenda/ 

aprendemos/ aprender/ 

aprendamos 

19 5.34 

Promessa  5 4.95 Tem/tenho 17 4.78 

Experiência 5 4.95 Acho/ achei 13 3.65 

Dom 5 4.95 Saber/ sei/ sabia/ sabemos 11 3.09 

Fenómeno 4 3.96 Viesse/ vir/ veio/ vem/ vindo 11 3.09 

Bíblia 4 3.96 Faz/ fazia/ feito/ agir 8 2.25 

 
  

Busque/ buscamos/ buscar/ 

buscam/ busco/ busquei 
7 1.97 

 
  

Entendia/ entendem/ 

entendemos/ entendi 
6 1.64 

   Posso/ poderá/ possa/ podemos 6 1.64 

   Deu/ dá 6 1.64 

   Mexe 5 1.40 

 
 

 Acredita/ acreditei/ crêem/ 

acreditar 
4 1.12 

   Choro 4 1.12 

   Procurado/ procuro 4 1.12 

   Lembro 4 1.12 

Total 101 52.33 Total 284 79.78 
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Tabela Nº. 16 

 

Análise de Conteúdo das Entrevistas sobre a Prática da Glossolalia: 

Análise Lexical e Respectiva Estatística Descritiva (Adjectivos e Advérbios) 

 

Palavras Plenas 

Adjectivos Freq. % Advérbios Freq. % 

Espiritual 27 38.03 Sim 23 26.14 

Estranho/ estranha/ estranhas/ 

esquisito 
7 9.86 Mais 18 20.45 

Boa/ benéfica 5 7.04 Primeira 11 12.50 

   Muito/ muita 8 9.09 

   Bem 6 6.82 

   Próximo/ perto 5 5.68 

   Sempre  4 4.55 

Total 39 54.93  75 85.23 

 

 

 

11.4.2. Análise Temática/ Categorial 

 

Posteriormente à análise lexical, desenvolvemos uma análise temática. A análise 

temática poderá ser efectuada utilizando categorias prévias estabelecidas segundo um 

quadro teórico pré-definido ou hipóteses/questões de investigação; ou explorando o texto 

livremente, deixando que os termos e categorias venham a emergir dos dados (Bardin, 

1977/2009). No presente estudo, optámos pela primeira possibilidade, recorrendo às 

questões da entrevista estruturada (Anexo S), para formular categorias de análise pré-

estabelecidas. Na análise geral (incluindo todas os grandes temas) ressaltam as categorias 

associadas à fé, à comunhão com Deus e às vivências de bem-estar físico e de completude 

espiritual. Na sua maioria, os sujeitos encaram a prática da Glossolalia, no início com 

estranheza e posteriormente como um carisma (dom), uma forma de chegar e comunicar 

com Deus na sua fé, deixando de questionar e passando a aceitar o fenómeno. 

 Na tabela Nº. 17 podemos observar as categorias e unidades de registo referentes 

à temática da prática da Glossolalia, praticada com regularidade por 80% dos 

participantes. As categorias são equivalentes em termos de unidades de registo (entre 2 a 

4). Os dois participantes que não praticam a Glossolalia com frequência, justificam-no 

pela incompreensão, dificuldade de aceitação do fenómeno ou por não sentirem essa 

necessidade. Os restantes participantes justificam a sua prática pelos sentimentos de bem-

estar e crescimento espiritual (46%); e de comunhão/comunicação com Deus (36%). 
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Tabela Nº. 17 

 

Análise de Conteúdo das Entrevistas: Temática Pratica da Glossolalia 

 
Categoria Subcategoria Ex. n % 

Regularidad

e da prática 

Sim  8 80 

Não  2 20 

Total 10 100 

Sentimentos 

positivos 

Sentir bem/ 

benéfica 

S7: “Sim, tenho mantido porque é necessário visto que 

ela interiorizou-se em mim… porque é benéfica para a 

minha vida.” 

 

S10: “Sim, porque me satisfaz… porque há uma certa 

satisfação nessa possibilidade de usar…” 

3 28 

Fortalecimento 

espiritual 

S1:”(…) fortalece-me espiritualmente.” 2 18 

Proximidade 

de Deus 
 

S3: “(…) Eu posso não saber o que estou a dizer mas 

Deus está a interceder através de mim.” 

S8: “Porque sinto-me mais perto de Deus… e pronto…” 

 

S9: “Porque espiritualmente dá algum conforto e 

quando busco a Deus normalmente falo em línguas.” 

4 36 

Indiferença  

S2: “Porque não se proporcionou, não é uma coisa que 

eu busque. Aconteceu em determinadas situações, mas 

não posso dizer que seja uma prática continuada.” 

 

S5: “Porque achei que não fazia assim muita falta. Não 

me esforcei muito para continuar.” 

2 18 

Total 11 100 

Nota. Categorias, subcategorias, transcrição de unidades de registo/sentido das entrevistas e respetiva 

estatística descritiva. 

 

 

 Questionados sobre a natureza do fenómeno, inato (dom) ou adquirido 

culturalmente, na sua maioria os sujeitos encaram o fenómeno como um carisma que 

depois se desenvolve com a fé e procura interior. Dois sujeitos consideram ambas as 

possibilidades na compreensão do fenómeno (15.3%).  

          A tabela Nº. 18 revela as categorias e frequência de unidades de registo da temática 

Natureza do fenómeno. Podemos constatar que as categorias mais frequentes são a 

comunhão com Deus (31%), crença e aceitação (23.1%), sendo as restantes menos 

expressivas (Dom, Promessa com n=2, 15.3%). Os respondentes justificam assim a 

natureza do fenómeno glossolálico na base de duas características principais: por um lado 

será um carisma, conferido por Deus, mas por outro lado tem que ser alcançado através 

da fé e de uma motivação e desejo do crente em recebê-lo. 
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Tabela Nº. 18 

 

Análise de Conteúdo das Entrevistas: Temática Natureza do Fenómeno 

 
Categoria Subcategoria Ex. n % 

Espiritual 

Promessa  

S1: “Porque aprendemos pela bíblia, não é, que é uma 

promessa de Deus e buscamos e encontramos.” 

 

S7: “Porque está escrito na bíblia e é um cumprimento bíblico 

e é uma promessa e essa promessa tem chegado aos dias de hoje 

assim como tem chegado até mim.” 

2 

 

15.3 

Comunhão 

com Deus 

S1: “Porque tem a ver com uma relação se calhar de alguma 

profundidade com Deus… No fundo é quase entrar na mesma 

frequência que Deus… Não sei… Não sei explicar isto de outra 

maneira.” 

S8: “Porque falando em línguas é como se sentisse o espírito de 

Deus dentro de mim e conseguisse falar com Deus noutra 

língua.” 

4 31 

Crença/ 

Aceitação  

S4:”Porque pela minha experiência de vida com Deus é isso 

que me faz acreditar, com base no que está escrito, naquilo 

que eu tenho vindo a aprender é isso que me leva…” 

 

3 23.1 

Dom S6: “Porque é uma coisa que Deus me deu, é um dom… e a 

bíblia também nos ensina que…e ao ler a bíblia, ao ler a 

palavra de Deus nós aprendemos e foi a partir daí que Deus 

me tem dado este dom de falar línguas.” 

2 15.3 

Cultural 

S5: “Porque há igrejas que falam mais disso, portanto é 

cultural” 

S9: “(…)também tem a ver com a cultura evangélica à igreja a 

que pertencemos… à comunidade…” 

2 15.3 

Total 13 100 

Nota. Categorias, subcategorias, transcrição de unidades de registo/sentido das entrevistas e respetiva 

estatística descritiva. 

 

 Na continuidade da temática anterior, aprofundando a natureza do fenómeno ser 

inato ou, em oposição, adquirido (Tabela Nº. 19), apenas dois sujeitos atribuem a 

prática da Glossolalia à aprendizagem bíblica e cultural no seio da comunidade local de 

fé. Na sua maioria (80%) os entrevistados consideram-no dificilmente aprendido e 

transmitido, definindo-o como uma experiência única e individual. Esta experiência é 

considerada como um dom, uma dádiva divina (53%), uma manifestação da presença e 

comunhão com a entidade divina (23%) e um sinal de fé (12%). 
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Tabela Nº. 19 

 

Análise de Conteúdo das Entrevistas: Temática Natureza do Fenómeno Inato vs Adquirido 

 
Categoria Subcategoria Ex. n % 

Inato 

Dom  

S2: Porque é uma experiência muito pessoal, não é 

alguma coisa que se possa ensinar. É individual… é uma 

experiência individual. 

S5: “Não, acho que não se aprende. Acho que isto é um 

dom de Deus… acho que é uma coisa que ou a pessoa está 

disponível para a receber ou não… penso eu… não sei…” 

 

S6: “Porque é uma coisa que Deus me deu, é um dom…” 

 

S7: “Isto não é uma aprendizagem, não é tipo de escola 

para buscar o falar em línguas, mas é sim uma graça de 

Deus em que aqueles que buscam a Deus certamente que 

o espírito de Deus desce sobre nós e tem esta evidência de 

falar em línguas. “ 

9 53 

Procura/ 

Comunhão 

com Deus 

S7: “(…)É uma manifestação da presença de Deus.” 4 23 

Adquirido 

Ensino bíblico 

S1: “Aprende-se pelo ensino bíblico, sim. “  

 

S6: “(…) e a bíblia também nos ensina que…e ao ler a 

bíblia, ao ler a palavra de Deus nós aprendemos” 

2 12 

Fé 

S1: “É uma questão de fé para querer ver acontecer 

aquela promessa na nossa vida e comigo aconteceu. 

 

S3: “eu não acho que se aprenda… obedece-se… pela fé 

obedece-se” 

2 12 

Total 17 100 

 

Nota. Categorias, subcategorias, transcrição de unidades de registo/sentido das entrevistas e respetiva estatística 

descritiva. 

 

 

Considerando a prática da Glossolalia como algo singular e subjectivo, torna-se 

pertinente conhecer os sentimentos associados e despoletados pela mesma. Na tabela Nº. 

20 podemos observar as unidades de registo e respectiva frequência de três grandes 

categorias: sentimentos positivos, negativos e sentido atribuído à experiência.  
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Tabela Nº. 20 

 

Análise de Conteúdo das Entrevistas: Temática Sentimento Associado à Prática da Glossolalia 

 
Categoria Subcategoria Ex. n % 

Sentimentos 

positivos 

Bem-estar/ 

Consolo/ conforto 

S7: “sinto que alguma coisa foi respondida a esta 

linguagem, a qual nós não entendemos mas sabemos que 

trás benefícios à nossa vida como àqueles que estão à nossa 

volta…” 

10 27.7 

Paz /Alegria/amor 

S3: “(…) outras vezes sinto paz” 

 

S6:  “alegre… (…), uma coisa que vem de Deus, nos dá 

alegria, nos dá amor” 

 

S9: “Uma certa paz “ 

7 19.4 

Emoção/ choro 

S4: “Normalmente mexe sempre muito comigo. Eu choro 

sempre. Mexe sempre com as minhas emoções. Choro 

muito” 

3 8.3 

Força 

S6: “vontade de seguir em frente… podemos enfrentar os 

problemas e muita coisa na nossa vida…” 

 

S7: “Faz-me sentir bem e faz-me sentir fortalecido 

interiormente…” 

 

4 11 

Sentimentos 

negativos 
Esquisito, estranho 

S1: “A minha primeira experiência, eu lembro-me que 

estava de joelhos na igreja numa reunião de oração, lembro-

me que fiquei como que se um calor, um calor estranho, 

viesse sobre mim, lembro-me de sentir esse calor e a minha 

oração passou de linguagem normal a um linguajar que eu 

não entendia” 

 

S5: Senti-me bem mas ao mesmo tempo assim achei 

esquisito… senti-me bem mas achei ao mesmo tempo que… 

(…) fiquei assim um bocado estranha… 

3 8.3 

Sentido da 

experiência 

Sensação única 
S4: “É uma sensação quase… é única….” 3 8.3 

Crença/ 

Proximidade/ 

Comunhão com 

Deus 

S1: “Agora ninguém poderá vir dizer que Deus não existe 

ou que a questão da fé é um mito porque é uma experiência 

espiritual.” 

 

S2: “Sinto-me mais próximo de Deus.” 

S8: “É como se me sentisse mais perto de Deus… falando 

em línguas estranhas, por norma, nós não sabemos o que é 

que estamos a dizer, não é? Mas Deus de certeza que sabe… 

Ele sabe de certeza aquilo que nós estamos a dizer e é uma 

maneira diferente de nós estarmos a falar com Deus”  

S10: “(…)mais elevado, mais próximo do espiritual, mais 

envolvido, digamos assim, no mundo espiritual…” 

6 17 

Total 36 100 

 

Nota. Categorias, subcategorias, transcrição de unidades de registo/sentido das entrevistas e respetiva estatística 

descritiva. 
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       Verifica-se que os sentimentos positivos são os mais frequentes no discurso dos 

sujeitos com 66.4% de ocorrências. Dentro desta categoria, os sentimentos de bem-estar, 

consolo e conforto pessoal ou ao Outro são os mais expressivos (27.7%), seguidos da 

sensação de paz, alegria e amor ao outro ou a Deus (19.4%) e de encontrar força “a fim 

de enfrentar a vida” e possíveis obstáculos e dificuldades, ou força em termos de 

fortalecimento da fé (11%).  

Por outro lado, os respondentes consideram a experiência glossolálica como uma 

forma privilegiada de fortalecer a sua fé em Deus e de aumentar a sua comunhão com 

Ele, mas também de obter uma sensação muito concreta de paz, alegria e proximidade 

com o Outro, potenciando assim as suas capacidades relacionais. 

Os sentimentos negativos apontados pelos entrevistados são, acima de tudo, de 

estranheza (8.3%), associados à dificuldade de aceitação inicial da experiência e/ou por 

se tratar de uma sensação única (8.3%) e singular, não apenas espiritual mas também 

corporal. 17% das unidades de registo dizem respeito ao significado atribuído a esta 

experiência, emergindo unidades de registo que poderemos reunir numa única 

subcategoria, a de procura de crescimento e “elevação” espiritual, unidade, comunhão, e 

proximidade com Deus. 
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Capítulo 12: Discussão dos resultados 

 

 
 

De acordo com a nossa hipótese H1 não se registam quaisquer evidências 

patológicas negativas relacionadas com a prática da Glossolalia. Ao contrário, pelos 

resultados encontrados verifica-se até existir maior prevalência de sintomas 

psicopatológicos no grupo dos não-falantes do que no dos glossolalistas, embora sem 

relevância assinalável.  

       Esta conclusão surge em linha com o trabalho de Boisen (1939), Alland (1962) e 

outros investigadores, existindo actualmente consenso à volta da ideia de que a prática 

glossolálica será uma actividade religiosa legítima e legitimada, possivelmente 

adaptativa, mas não psicopatológica (Meadow & Kahoe, 1984; Littlewood & Lipsedge, 

1989; Loewenthal, 1995a). 

       Nas comparações entre grupos relativas às escalas da BSI, apenas se verificaram 

significativas as subescalas Obsessivo-compulsiva, Ansiedade, Hostilidade e Indice de 

sintomas positivos. Regista-se alguma diferença entre ordenações de médias entre os 

grupos, sendo o grupo não-glossolalista que apresenta os valores mais elevados em todas 

as subescalas. Os resultados obtidos podem significar que os praticantes glossolálicos 

disporão de melhores recursos internos do que os não-falantes, para evitarem estados de 

ansiedade, ou lidarem com os mesmos de forma positiva, assim como mais competências 

para lidar positivamente com a tendência para a hostilidade do que os não-praticantes da 

Glossolalia.  

       Verificou-se que os praticantes revelam ligeiramente melhores resultados em todas 

as outras subescalas menos uma, incluindo na sensibilidade interpessoal  e na depressão. 

Parecem demonstrar portanto, que a haver diferenças de tendência ou incidência 

psicopatológica entre os dois grupos, teríamos de considerar mais adaptados e integrados 

os praticantes da Glossolalia do que os não-praticantes.   

       Cartledge (2002) defende que a dissociação algumas vezes pode acompanhar a 

Glossolalia, mas não pode ser considerada a sua causa, pelo facto de muitos glossolalistas 

nunca entrarem em êxtase. A ideia de Goodman (1972) ligar a Glossolalia à dissociação 

terá sido construída por não ter observado o fenómeno de forma mais ampla, mas apenas 

do ponto de vista comportamental. Cartledge (2002) e Spanos (1996) consideram que os 

estados alterados de consciência nem sempre acompanham a Glossolalia, ainda que uma 
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perspectiva intercultural possa sugerir tal afirmação. Até porque o objecto da investigação 

de Goodman não era propriamente o fenómeno glossolálico, centrando-se sobretudo em 

casos de dissociação ou estados alterados de consciência relacionados com o referido 

fenómeno. 

 

12.1. Impactos da Glossolalia ao Nível da Estima de Si. 

 

Ao contrário da nossa hipótese H2 não foram comprovados dados que permitam 

identificar diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, já que ambos 

apresentam médias semelhantes de AE positiva, levando-nos a aceitar a hipótese nula. 

Do mesmo modo, e relativamente à autoestima negativa e global, não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

André e Lelord (2000) consideram a auto-estima (ou estima de si) como uma 

capacidade de o indivíduo se avaliar mas gostar de si próprio, apesar dos seus defeitos, 

fracassos, limitações e reveses, apenas porque “uma vozinha interior nos diz que somos 

dignos de amor e respeito” (p. 20). Uma espécie de gostar de si mesmo incondicional que 

não está dependente das nossas actuações, e que permite ao indivíduo enfrentar as 

adversidades e recompor-se depois de um fracasso. A auto-estima apoia-se em três 

pilares: a autoconfiança, a imagem de si próprio e o gostar de si mesmo. Estando estes 

elementos equilibrados será então possível obter uma auto-estima harmoniosa (p. 20). 

Alguns investigadores entendem a auto-estima como o somatório de várias auto-estimas 

próprias de diferentes áreas, que funcionam em regime independente. Por exemplo, a 

pessoa pode ter uma elevada auto-estima profissional e uma mais modesta auto-estima 

sentimental. Coopersmith (1967) define a auto-estima como sendo “um juízo de valor que 

se expressa mediante as atitudes que o indivíduo mantém em face de si mesmo. É uma 

experiência subjetiva que o indivíduo expõe aos outros por relatos verbais e expressões 

públicas de comportamentos" (pp. 4-5). 

De acordo com André e Lelord (2000), há dois factores essenciais que alimentam 

a auto-estima: o sentimento de ser amado e o sentimento de ser competente. Uma vez que 

a nossa amostra se confina em exclusivo a indivíduos inseridos em comunidades locais 

de fé e comprometidos com as mesmas, pode-se concluir que a vivência da fé ligada ao 

conceito de um Deus pessoal e relacional poderá promover neles ambos os sentimentos. 

Por um lado a noção de serem amados, não apenas por Deus – e para isso apoiam-se em 

inúmeras promessas nos textos sagrados: “quando meu pai e minha mãe me 
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desampararem, o Senhor me recolherá” (Salmos 27:10) – mas também pela família 

espiritual a que pertencem, ou seja, a sua comunidade local de fé, mesmo que o não sintam 

ser por mais ninguém. Por outro lado existirá neles igualmente o sentimento da sua 

competência intrínseca, talvez não tanto por eles mesmos mas pelos recursos internos 

desencadeados por acção da sua relação com Cristo, sentimento esse que se baseia 

também em múltiplas asserções do livro sagrado, como: “posso todas as coisas em Cristo 

que me fortalece” (Filipenses 4:13). 

       Talvez a prática glossolália seja irrelevante a este nível e isso explique o resultado 

obtido, ou seja, o facto de não se terem encontrado diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois grupos da amostra, nos scores do instrumento utilizado. 

Apesar de tudo existem já estudos sobre as principais transformações em curso nas 

representações e relações de género entre os pentecostais (glossolálicos) no Brasil, os 

quais revelam existir uma reconfiguração da subjectividade masculina, e nos quais se 

demonstra que uma das conseqüências não intencionais da adesão das mulheres ao 

pentecostalismo é justamente a ampliação da autonomia dessas fiéis em relação aos seus 

parceiros e familiares, com implicações óbvias em matéria de auto-estima (Machado, 

2005, p.394).  

 

12.2. Impactos da Glossolalia ao Nível das Estratégias de Coping face ao Stresse. 

 

Apesar de a comparação entre grupos quanto às estratégias de coping a que 

recorrem, em situações avaliadas como difíceis e de stresse, não revelar quaisquer 

diferenças estatisticamente significativas nos scores da Escala Toulousiana de Coping, os 

participantes glossolalistas apresentam médias ligeiramente mais elevadas do que os que 

não-falantes. A nossa hipótese H3 também não se confirma.  

Quando se referem as estratégias para lidar com as ocorrências indutoras de 

stresse, ou estratégias para lidar com o stresse, estamos a falar de coping. O termo, que é 

corrente na literatura científica anglo-saxónica, decorre de um galicismo introduzido e 

assimilado pela língua inglesa desde há muito, uma vez que tem a sua origem no termo 

francês couper, que na Idade Média significava “bater” ou “atingir”. Vaz Serra (2002) 

refere que o facto se deve à circunstância de a língua francesa ter sido o idioma culto da 

corte inglesa até meados do século XVI.  

Lazarus e Folkman (1984) definem coping como o conjunto de esforços 

cognitivos e comportamentais desenvolvidos pelo indivíduo de forma a conseguir lidar 
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com exigências específicas, de carácter interno ou externo, que ele avalia como 

ultrapassando os seus recursos. Snyder e Dinoff (1999) compreendem as estratégias de 

coping como sendo as que correspondem às respostas emitidas pelo indivíduo e que têm 

por objectivo diminuir a pressão física, emocional e psicológica ligada aos 

acontecimentos indutores de stresse. Embora Mischel (1968) tenha colocado o acento 

tónico na circunstância do indivíduo e não na sua personalidade, autores posteriores como 

Epstein (1979) referiram que as diferenças individuais se tornam muito mais robustas na 

sua capacidade predictiva do que a circunstância, desde que a variável do critério passe a 

considerar não um comportamento isolado mas comportamentos múltiplos. Vaz Serra 

(2002) assinala ainda que a forma como alguém lida com o stresse não estará apenas 

dependente das estratégias de coping, mas igualmente dos recursos internos de que o 

indivíduo dispõe. 

Neste sentido, pode compreender-se que, sendo a nossa amostra constituída 

exclusivamente por indivíduos inseridos em comunidades locais de fé e comprometidos 

com as mesmas, o conjunto de recursos internos eventualmente decorrentes da sua fé, não 

apenas confessada mas vivida na prática do quotidiano, como é tradição das igrejas 

evangélicas/protestantes, poderá constituir uma plataforma suficientemente sólida e 

semelhante, a partir da qual a personalidade de cada um adicionará outros recursos 

pessoais. Talvez este factor explique o resultado obtido, ou seja, o facto de não se terem 

encontrado diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos da amostra, nos 

scores do instrumento utilizado.   

 

 

12.3. Impactos da Glossolalia ao Nível dos Valores. 

 

Tal como considerava a nossa hipótese H4, relativamente ao sistema ou hierarquia 

de valores, a comparação entre grupos permite identificar claramente que os sujeitos 

falantes glossolálicos atribuem maior importância aos valores normativos e de afirmação 

pessoal, valorizando deste modo a adaptação social. Sendo assim, os resultados permitem 

considerar que a prática da Glossolalia pode ter uma influência positiva nos falantes, no 

sentido de serem pessoalmente mais afirmativos, e com maior capacidade de adaptação e 

integração social. Regista-se, todavia, que ambos os grupos atribuem elevada importância 

aos valores em questão.  

Dando sempre ênfase à relação social, Durkheim (2003) afirma não ser a 

psicologia que nos diz como se formam e se desenvolvem as ideias morais, logo, os 
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valores, pois nada sabe sobre elas, uma vez que as suas raízes se fundam no coração do 

indivíduo, caso contrário isso equivaleria a reduzir intencionalmente a moral a um mero 

acontecimento da consciência individual.  

Segundo Malrieu (1996), na sua busca de valores pessoais e sociais o indivíduo 

constrói, ao longo do seu desenvolvimento, o seu próprio sistema de valores, mais ou 

menos diferentes dos valores dos seus educadores. Este sistema irá traduzir-se na adopção 

de um sistema de condutas que inclui a representação de situações passadas, futuras e 

imaginárias. É a partir deste modelo de representação que o indivíduo irá regular as suas 

acções face aos outros e de acordo com os seus contextos.  

De acordo com Hessen (2001) em termos filosóficos há uma teoria dos valores, a 

par da teoria da realidade e da teoria da ciência, a qual engloba a ética, a estética e a 

religião. Luciano (2002) afirma que o conceito filosófico de valor como teoria terá sido 

introduzido por Hermann Lotze, que o definiu como uma potência do espírito subjectivo, 

estando associado a um dualismo existente entre ser e valor, com uma raiz comum. De 

facto a prática religiosa surge aqui como estando ligada ao investimento no sistema de 

valores por parte dos indivíduos integrantes da amostra, em ambos os grupos, dada a 

importância que revelam relativamente aos mesmos. Todavia, a nossa hipótese H4 partia 

da ideia de que a prática glossolálica poderia funcionar como catalisador dos valores mais 

ligados ao indivíduo, dada a experiência religiosa glossolálica, de carácter muito pessoal 

e de conexão com a Transcendência. Os resultados demonstram que as maiores diferenças 

se verificam nos valores normativos e afirmação de si, assim como no investimento 

noético. Deste modo, o investimento noético está em linha com a hipótese referida, já que 

se verifica um maior investimento nos valores relacionados com o indivíduo nos 

praticantes, mas não se apurou existir maior investimento nos valores relacionados com 

a comunidade, no caso dos não-praticantes, já que também os falantes registam maior 

capacidade afirmativa, adaptativa e de integração social.   

 

 

12.4. Impactos da Glossolalia ao Nível da Espiritualidade. 

 

       A nossa hipótes H5 considerava que os indivíduos praticantes da Glossolalia, quando 

exercida num âmbito religioso estruturado de matriz cristã, revelariam diferenças 

significativas, ao nível da espiritualidade, em comparação com outros indivíduos, de 

sentido confessional diferente, que não evidenciam esta prática. De facto, verificou-se 

que os sujeitos do grupo 2, praticantes de Glossolalia, apresentam valores médios mais 
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elevados em todas as escalas de espiritualidade, significativamente superiores aos do 

grupo 1. Tendem a Aceitar mais o inexplicável e a percepcionar uma maior Unidade com 

o Universo, revelando igualmente diferenças significativas ao nível da Capacidade de 

abstração.   

       A capacidade de lidar com o inesperado e o inexplicável é característica geral dos 

crentes, que fazem acompanhar a sua racionalidade de uma fé pessoal em Deus. Todavia 

os glossolálicos distinguem-se significativamente dos não-falantes ao apresentarem 

maior capacidade para integrar esses factos.  

       A própria concepção cristã e bíblica de fé: “a fé é o firme fundamento das coisas que 

se esperam, e a prova das coisas que se não vêem” (Carta aos Hebreus 11:1) retira do 

campo da racionalidade o presente e o futuro, remetendo-os para uma dimensão que só 

os indivíduos crentes poderão compreender e perfilhar. Acresce que o contexto da fé 

cristã reforça catergoricanmente esta perspectiva: “Porque andamos por fé, e não por 

vista” (II Coríntios 5:7), ou seja, pelo que se crê e não pelo que se vê, pela fé e não pelas 

circunstâncias. Deste modo as circunstâncias perdem ascendência em definitivo na 

percepção do mundo que rodeia o indivíduo e no qual se integra, uma vez que os aspectos 

racionais e sensoriais cedem lugar aos espirituais.  

       A escala Unidade com o Universo, no caso dos respondentes (cristãos 

evangélicos/protestantes), atende à sua teologia, que passa pela crença num Deus Criador 

e que se manifesta e afirma através da sua Criação: “Os céus declaram a glória de Deus e 

o firmamento anuncia a obra das suas mãos” (Livro dos Salmos 19:1). Estes resultados 

podem ainda traduzir-se como um sentimento de ligação ou comunhão com Deus, 

percepcionada através da sua devoção pessoal, que passa pela oração, leitura e meditação 

nas Escrituras, pela adoração colectiva no serviço religioso e, no caso dos glossolalistas, 

pela prática do carisma glossolálico. 

       A nossa hipótese H5 previa ainda a eventual existência de um maior investimento 

nos factores da espiritualidade relacionados com a relação interpessoal, no caso dos não-

praticantes e um maior investimento nos factores da espiritualidade relacionados com o 

indivíduo, nos praticantes. Todavia, verificou-se que os falantes apresentam valores 

médios mais elevados em todas as escalas da espiritualidade.  

       Relativamente à análise lexical das entrevistas efectuadas, verificou-se que o 

substantivo mais frequentemente registado foi “Deus” (30.69%), ligando assim a prática 

glossolálica a uma dimensão claramente religiosa e transcendental.  
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       No caso dos verbos, o mais frequente é o verbo Ser (nas suas diversas formas) 

(20.22%), seguindo-se os seguintes menos expressivos em termos percentuais, 

nomeadamente, o verbo “Falar” (diretamente ligado à temática em análise) (9.27%), o 

verbo “Estar” (7.87%) e o verbo “Sentir”, com 7.30% de incidência. A importância dos 

aspectos ontológicos nos glossolalistas é assim representada pela predominância do verbo 

Ser, já que a fé cristã apela à conversão (metanoia), isto é, a transformação do ser.   

       O adjectivo mais frequente é “espiritual”, com 38.03% de registos, encontrando-se 

directamente relacionado com a natureza da Glossolalia, mas também com a perspectiva 

religiosa dos falantes, que assim entendem a natureza do fenómeno, enquadrando-o numa 

dimensão espiritual.   

       Quanto às restantes palavras, os advérbios sim (26.14%), mais (20.45%) e primeira 

(12.50%) são os termos que mais se destacam. Estas palavras encontram-se associadas ao 

conceito de que a prática glossolálica é de origem transcendente e divina. Daí a 

predominância do termo “Deus” (30,69%), e da palavra “espiritual” (38,03%).   

       Em relação à análise temática, na análise geral (incluindo todos os grandes temas) 

ressaltam as categorias associadas à fé, à comunhão com Deus e às vivências de bem-

estar físico e de completude espiritual. Na sua maioria, os sujeitos encaram a prática da 

Glossolalia, no início com estranheza e posteriormente como um carisma (dom), uma 

forma de chegar e comunicar com Deus na sua fé, deixando de questionar e passando a 

aceitar o fenómeno. 

       Os resultados demonstram que a Glossolalia é praticada com regularidade por 80% 

dos participantes, os quais justificam a sua prática pelos sentimentos de bem-estar e 

crescimento espiritual (46%); e de comunhão/comunicação com Deus (36%). Deduz-se 

que essa regularidade provém do conceito de carisma que os falantes perfilham (e não 

dum fenómeno adquirido culturalmente), que é atribuído de forma sobrenatural e 

contínua, sendo depois desenvolvido com o exercício da fé e procura interior. Os 

respondentes justificam assim a natureza do fenómeno glossolálico na base de duas 

características principais: por um lado será um carisma, conferido por Deus, mas por outro 

lado tem que ser alcançado através da fé e de uma motivação e desejo do crente em 

recebê-lo, vivenciando-o como uma experiência única e individual, sendo essa 

experiência considerada como um dom, uma dádiva divina (53%), uma manifestação da 

presença e comunhão com a entidade divina (23%) e um sinal de fé (12%). 
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       Considerando a prática da Glossolalia como algo singular e subjectivo verifica-se 

que são os sentimentos positivos os mais frequentes no discurso dos sujeitos com 66.4% 

de ocorrências. Assim, a prática glossolálica é experienciada pelos respondentes como 

um suplemento de ânimo nos momentos de dificuldade e adversidade, de modo a levá-

los a encontrar força “a fim de enfrentar a vida” e à superação dos possíveis obstáculos e 

dificuldades. Mas também no sentido de funcionar como factor de consolo e conforto face 

aos revezes, provavelmente pela sensação de uma ligação com a presença divina durante 

a prática glossolálica.  

Por outro lado, os respondentes consideram tal experiência como uma forma 

privilegiada de fortalecer a sua fé em Deus e de aumentar a sua comunhão com Ele, mas 

também de obter uma sensação muito concreta de paz, alegria e proximidade com o 

Outro, potenciando assim as suas capacidades relacionais. 

Os sentimentos negativos apontados pelos entrevistados, sendo muito menos 

frequentes, referem-se, acima de tudo, a estranheza (8.3%), ou estão associados à 

dificuldade de aceitação inicial da experiência e/ou por se tratar de uma sensação única 

(8.3%) e singular, não apenas espiritual mas também corporal, estando sempre presentes, 

porém, a de procura de crescimento e “elevação” espiritual, unidade, comunhão, e 

proximidade com Deus. Pode-se dizer, portanto, que para os indivíduos entrevistados a 

experiência glossolálica, além de não deixar indiferentes os fiéis que a praticam, confere 

aos mesmos um conjunto de sentimentos, os quais, de um modo geral, vão no sentido de 

um reforço da espiritualidade, de uma incursão mais profunda no sentido do sagrado, de 

um conjunto de sensações (paz, amor, alegria, amor, proximidade com o Outro), 

aumentando as suas competências relacionais, de um suplemento de energia para 

enfrentar as adversidades da vida e de conforto face aos eventos de vida negativos, de um 

bem-estar pessoal e de um aprofundamento da fé e crescimento espiritual.     

       Tal como referia Wilson (1993) os investigadores nem sempre têm sido rigorosos na 

utilização do termo “êxtase”. E apesar de alguma dificuldade em definir o conceito de 

êxtase religioso, em geral entende-se o mesmo como o meio pelo qual a comunicação 

divino-humana funciona. O problema é que o termo normalmente é aplicado no sentido 

de transe religioso, descrito como um “estado fisiológico e psicológico tipicamente 

marcado pela sensibilidade reduzida ao estímulo, perda ou alteração do conhecimento do 

que está a acontecer e substituição da actividade voluntária pela automática.” (p. 277). 

Segundo Grudem (2000), uma prática religiosa culturalmente enquadrada, como é o caso 

da Glossolalia, não configura um estado suficientemente fora da normalidade que 
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requeira o uso do termo êxtase. De resto, os dados recolhidos na nossa investigação não 

permitem identificar qualquer tipo de perda significativa de auto-controlo, com a 

suspensão de faculdades mentais comuns ou de forças físicas, por parte dos falantes 

durante a prática glossolálica, ou de estados alterados de consciência, características que 

tipificam o êxtase religioso, segundo Lindblom (1980).  
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       Segundo Armstrong (1996) “a nossa cultura científica educa-nos no sentido de 

fixarmos a atenção no mundo físico e material que está diante de nós”. (p. 26). Todavia 

Punset (2008) adianta que “o nosso cérebro está codificado para gerar expectativas e 

detectar o inesperado” (p. 150). Isto pode significar que a disponibilidade para prestarmos 

atenção a fenómenos relacionados com a espiritualidade ou a prática religiosa passa 

normalmente para segundo plano, numa sociedade tão centrada no material. Mas, em 

simultâneo, é facto que dispomos de competências pessoais e recursos internos para 

esperar o inesperado e para criar expectativas que nos levem para lá do que é visível e 

imediato. Além de que a consciência existencial interpela frequentemente os indivíduos 

ao longo da vida, em especial nos momentos e fases de maior fragilidade emocional e 

psicológica. 

       Partimos para esta investigação conscientes das imensas dificuldades que iriamos 

encontrar, quer pelo facto se tratar de uma temática ainda não aflorada em Portugal, quer 

por não existir literatura abundante sobre o tema, quer pela interdisciplinaridade do 

fenómeno glossolálico, o qual, dada a sua natureza e expressão cruza os campos da 

Teologia, da Antropologia e da Linguística, podendo ser observado ainda do ponto de 

vista neurológico, psicopatológico, sociológico ou psicológico. Por outro lado, a 

investigação sobre fenómenos do foro da fé, em especial os relacionados com 

comportamentos de culto revestem-se de dificuldades acrescidas, pelo facto dos fiéis não 

se sentirem confortáveis com actos de observação ou registo sonoro ou de imagem em tal 

contexto, como testemunha Dubleumortier (1997, p. 9), nem mesmo perante a solicitação 

do simples preenchimento de um questionário relacionado com essa experiência. Por 

último, mas não menos importante, era previsível que nos iríamos defrontar no nosso 

percurso com algum tipo de preconceito, normalmente sempre presente nas investigações 

que abordem questões do âmbito da experiência religiosa, como a história da investigação 

em psicologia da religião atesta (Oliveira, 2000, p.7). Apesar de alguns autores como 

Micklethwait e Wooldridge (2010) defenderem que estamos numa fase histórica do 

regresso ao religioso, depois da desilusão materialista, a verdade é que ainda subsiste 

nalguns meios científicos uma certa resistência e incompreensão perante este tipo de 

fenómenos. 

       Apesar do facto de a nossa investigação incidir sobre as implicações psicossociais da 

prática glossolálica, uma vez que nos interessava compreender até que ponto a mesma 

afecta os falantes, positiva ou negativamente, procurámos desenvolver a nossa abordagem 

teórica através de algumas disciplinas científicas, de modo a melhor enquadrar e entender 
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o fenómeno, dada a sua profunda complexidade, sem deixar de sublinhar a actualidade e 

pertinência da investigação, quer pelo seu ineditismo em Portugal, quer pela dimensão 

global que a Glossolalia adquiriu ao longo do último século. 

       Uma dificuldade séria que encontrámos no estudo da Glossolalia enquanto realidade 

sócio-psico-religiosa foi a da sua dinâmica ao longo do tempo e da história. Mesmo 

centrando-nos apenas no movimento pentecostal moderno, desde o alvor do século vinte, 

o conceito de carisma glossolálico, de doutrina cristã relativa ao mesmo e sobretudo de 

praxis não foi sólido mas fluído, tendo sofrido diversas actualizações e interpretações até 

ao presente. É assim que, mesmo no meio pentecostal e carismático a relevância dada ao 

fenómeno seja hoje muito diversa. Existem igrejas pentecostais (chamemos-lhes 

tradicionais) que incluem na sua liturgia o recurso glossolálico, outras (igualmente 

consideradas tradicionais) apenas o promovem pontualmente ou de forma mais rara, e 

outras ainda nas quais a prática glossolálica já não é cultura eclesial, remetendo de certa 

forma para a esfera privada da devoção pessoal tal carisma. Do ponto de vista catequético 

os dons do Espírito deixaram de ser o mote favorito e quase obrigatório dos pregadores 

pentecostais, sendo que hoje é difícil distingui-los dos outros evangélicos ou protestantes 

não-pentecostais.  

       Cremos que esta evolução se deverá em parte, por um lado ao crescimento explosivo 

do pentecostalismo no mundo, o que terá levado a que perdesse um pouco do seu core 

business teológico e da sua especificidade própria pelo caminho. Por outro lado dever-se-

á igualmente ao facto de a fé pentecostal ter deixado de se afirmar quase exclusivamente 

entre as classes mais desfavorecidas e menos instruídas das populações, pelo que a nova 

massa dos fiéis passou a “exigir” mais substância na partilha da Palavra, em vez do 

primado do factor emocional no culto.  

       Finalmente, o convívio e cooperação com outros sectores evangélicos e protestantes 

não-pentecostais, tanto por parte das lideranças como também por parte dos fiéis, em 

eventos públicos unitários e organizações para-eclesiásticas que servem toda a 

comunidade evangélica e protestante, que se reforçou desde o último quartel do século 

passado, terá contribuído para esbater as diferenças mais marcantes entre os diversos 

ramos do evangelicalismo e protestantismo. São exemplos desta cooperação, a nível de 

lideranças, os três congressos mundiais de evangelismo promovidos pela Associação 

Evangelística Billy Graham (Movimento Lausanne), conhecidos como Lausanne I, II e 

III, realizados em Lausanne (1974), em Manila (1989) e na Cidade do Cabo (2010), 

respectivamente. Quanto ao envolvimento dos fiéis em eventos unitários de massas, 
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citamos a Jesus March, idealizada e iniciada pelo pastor Roger Forster (Ichthus Christian 

Fellowship), pelo cantor e compositor Graham Kendrick, por Gerald Coates do 

(Movimento Pioneer) e por Lynn Green, de (Youth with a Mission), em Londres (1987) e 

depois realizada um pouco por todo o mundo, incluindo em Portugal. Relativamente ao 

convívio e cooperação entre igrejas evangélicas/protestantes através das organizações 

para-eclesiásticas portuguesas, temos os exemplos da Sociedade Bíblica de Portugal, que 

se dedica à impressão e divulgação das Escrituras, o Grupo Bíblico Universitário (GBU) 

que trabalha na evangelização e discipulado entre jovens estudantes do ensino superior, 

e a COMACEP (Comissão para a Acção Educativa Evangélica nas Escolas Públicas), que 

assegura a disciplina de ensino religioso evangélico nas escolas públicas, entre muitas 

outras. Todas estas instituições trabalham numa base interdenominacional (entre igrejas 

de confissões diferentes), e contam nos seus corpos sociais ou na sua organização com 

elementos vindos de diversos sectores protestantes/evangélicos. 

       Sendo assim e apesar de todos estes condicionalismos, antes de mais procurámos 

estudar o fenómeno da Glossolalia em si mesmo, sob diversas perspectivas, de modo a 

tentar compreendê-lo, como quem observa um mesmo edifício olhando-o de cima, de 

lado, de frente e de outros ângulos, para chegar a ter um conjunto de informação que lhe 

possibilite descodificar e perceber melhor o que vê.  

 

 

       Desta forma procurámos desde logo compreender o fenómeno glossolálico do ponto 

de vista psicológico. Serr (1973) defende que o século XX terá sido um grande século de 

renovação cristã, em diversos planos incluindo o carismático. Desde os inícios do século 

XX que os psicólogos se interessam pela compreensão do indivíduo em função da sua 

religião, quer do ponto de vista das suas crenças, quer da sua prática e dos 

condicionamentos e efeitos de outra ordem com que a dimensão religiosa influencia a 

vida, o pensamento das pessoas e as relações entre elas. Esta é uma área de investigação 

que capta um interesse crescente dos cientistas sociais. Sendo a Glossolalia um fenómeno 

religioso que se reveste de uma dimensão assinalável em todo o mundo, é óbvio que seria 

alvo de interesse científico. Sendo os seres humanos “animais espirituais”, segundo 

Armstrong (1993), e tendo os aspectos transcendentais da condição humana ligados à 

religião e à espiritualidade vindo a assumir uma relevância crescente nas sociedades 

contemporâneas, não há dúvida de que a pertinência do estudo da temática se impõe. 
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           Assim, procurámos abordar o fenómeno glossolálico do ponto de vista do êxtase 

religioso, acompanhando a investigação de alguns teóricos, mas também no tocante aos 

aspectos intrapsíquicos, aos estados alterados de consciência e às consequências práticas, 

tanto de ordem pessoal como relacional, na vida dos falantes. Sendo a Psicologia Social 

uma ciência que estuda as condutas e os fenómenos sociais sob o ângulo das relações que 

se jogam entre o individual e o colectivo (Fischer, 2002), seria importante considerar 

também a relevância das crenças no comportamento do indivíduo e da sua relação 

interpessoal e comunitária. 

 

 

       Procurámos depois contextualizar o fenómeno do ponto de vista teológico e histórico, 

visto tratar-se de uma prática desenvolvida em âmbito religioso. A sua génese é remota e 

reporta ao primeiro século da nossa era, o que só por si constitui uma dificuldade de 

investigação acrescida, dadas as óbvias restrições na obtenção ou consulta de registos 

documentais. Apesar disso é nos textos bíblicos do Novo Testamento que podemos 

encontrar alguma informação sobre o assunto. De todo o modo, a realidade da Glossolalia 

actual procede sobretudo do início do século vinte, em razão do nascimento do chamado 

movimento pentecostal moderno, com grande ênfase glossolálica. É aqui que vamos 

encontrar informação mais significativa. O fenómeno glossolálico foi rejeitado nos 

círculos religiosos estabelecidos à época, dando assim origem ao novo movimento 

religioso, que se estabeleceu e desenvolveu estribado na diferença do recurso aos 

carismas, e fazendo deles sua marca distintiva, em termos eclesiásticos.  

       Mas o novel movimento também lançou mão de algumas opções inovadoras – que 

se vieram a revelar potenciadoras de um crescimento explosivo – como a quebra das 

barreiras racial, social e de género, assim como uma pulsão evangelizadora e missionária 

muito relevantes. Falando mais às emoções do que à razão, o movimento pentecostal 

moderno e a sua matriz glossolálica chegaram rápida e facilmente às camadas mais 

desfavorecidas e menos instruídas das populações, que assim se consideravam no pleno 

direito – e de certa forma, até no dever cristão – de operar nos carismas, atitude essa que 

era fortemente estimulada pelas lideranças eclesiásticas.   

       Depois de sofrer um crescimento exponencial durante todo o século passado, a 

Glossolalia deixou de estar confinada a essas camadas populacionais situadas na base da 

escala social e transbordou para todas as outras, pelo que o fenómeno assumiu novos 

contornos que ainda estarão por estudar. Ou seja, não se sabe até que ponto a 
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transformação gradual do meio sociológico em que o fenómeno se verifica terá 

influenciado o mesmo, não apenas na sua natureza mas também na sua expressão prática. 

A partir do momento em que o dom de línguas deixou de ser um quase-exclusivo dos 

pobres para se universalizar, que impacto terá causado neles essa mudança? E que tipo de 

alterações terá sofrido a prática glossolálica, face à profunda alteração sociológica 

verificada?    

 

 

       Desenvolvemos igualmente uma abordagem ao fenómeno glossolálico no âmbito 

antropológico. Importava procurar entender até que ponto o profetismo hebraico, mas 

também – embora talvez de uma forma mais distante – a tradição dos oráculos gregos 

teria influenciado a experiência dos cristãos primitivos na operação dos carismas e em 

particular nos falantes glossolálicos, reportados na comunidade cristã de Corinto e noutras 

cidades.  

       Parece que o profetismo hebraico, indissociável da história do judaísmo, terá 

influenciado em larga medida os carismas surgidos no primeiro século. Desde logo 

devido ao mito de Babel, da confusão das línguas, e de que a experiência do Pentecostes 

em Jerusalém, relatado em Actos 2, surge como reversão. O Deus do povo hebreu, que 

num só momento tinha confundido as línguas humanas existentes na época, surge agora 

de novo na História para, também num só momento, fazer tábua rasa da complexidade 

das línguas contemporâneas das comunidades humanas, tornando-as perceptíveis aos seus 

agentes (discípulos presentes no cenáculo), igualmente de forma sobrenatural. 

       Por outro lado, a velha tradição judaica e rabínica reportava-se constantemente “à lei 

(de Moisés) e aos profetas,” constituindo ambos o suporte patrimonial religioso e mesmo 

identitário de todo um povo. Ora, se a fé cristã surge no contexto judaico (Jesus Cristo 

era judeu), no coração do Judaísmo (Jerusalém), é compreensível que a influência dos 

homens que falavam os oráculos de Javé fosse incontornável. Acresce que alguns deles, 

como o profeta Joel, haviam predito um derramamento abundante do Espírito de Deus, 

incluindo o carisma da profecia (Joel, 2: 28-29). Previsão que o próprio Pedro invocou 

oportunamente no seu discurso à multidão no dia de Pentecostes (Actos 2:16-21), e do 

qual terá resultado notório impacto na multidão, que assim abraçou prontamente a novel 

fé cristã. 

         Mas, acima de tudo, até Jesus Cristo havia afirmado que os seus discípulos 

realizariam actos inusitados, na Grande Comissão (Evangelho de S. Marcos, 16:15-18), 
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e fariam não apenas as mesmas obras do que Ele, mas fariam “coisas maiores do que 

estas” (Evangelho S. João, 14:12), pelo que haveria entre eles uma predisposição para ver 

acontecer algo novo, em particular depois de terem testemunhado a ressurreição do seu 

Mestre. 

       Apesar de tudo, a influência do mundo helénico era muito significativa na época, em 

Israel, a ponto de os autores dos livros do Novo Testamento o terem escrito em Grego, 

apesar de serem todos judeus, incluindo Lucas (que escreveu o Evangelho de Lucas e 

Actos dos Apóstolos), que era filho de pai judeu e mãe grega.  

       Uma vez que a fé cristã se expandiu rapidamente para fora de Jerusalém, alcançando 

os povos gentílicos (a primeira comunidade cristã gentia é a de Antioquia da Síria), era 

inevitável que o cristianismo se confrontasse com a cultura e as religiões pagãs, o que 

está registado um pouco por todas as escrituras neotestamentárias e de forma 

paradigmática no relato do Concílio de Jerusalém (Actos 15). O caso da comunidade 

cristã de Corinto, por exemplo, reflecte bem as dificuldades dessa confrontação 

cristianismo/paganismo, às quais o apóstolo Paulo procurou responder com orientações 

claras e objectivas nas suas epístolas aos coríntios.  

       É evidente que a influência da cultura oracular grega se faria sentir de alguma forma 

nas ainda inexperientes comunidades cristãs de predominância gentílica, tal como se 

fizeram sentir as influências dos gnósticos e de outras correntes filosóficas, tal como a 

História testemunha.  

       Assim, ambas as inspirações (hebraica e grega) parecem estar presentes nas 

comunidades cristãs do primeiro século, como seria de esperar, mas também na prática 

dos carismas, incluindo o da Glossolalia, embora o profetismo hebraico surja aqui com 

muito maior evidência do que os oráculos gregos.     

           

 

       Uma vez que o fenómeno glossolálico se expressa através da verbalização, importava 

considerar ainda os seus aspectos linguísticos.  

       Deste modo, procurámos abordar inicialmente o discurso glossolálico em termos do 

seu grau de organização, apoiando-nos nos estudos de Pattison (1968), que concluiu ser 

o fenómeno glossolálico bastante variável deste ponto de vista, já que se apresenta por 

vezes de forma muito pouco organizada, enquanto noutros casos a Glossolalia é altamente 

organizada. Uma vez que os glossolalistas utilizam um catálogo fonético muito limitado, 

a Glossolalia apresenta características de uma linguagem parcialmente construída sem as 
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características formais da linguagem. Como nos mostrou Goodman (1974), o discurso 

glossolálico é impróprio à comunicação com os outros, já que tem função e objectivo 

próprios – fala a Deus, mas não aos homens. Sob a acção do Espírito ou em êxtase, fala 

mistérios. Um estudo supra-segmental desenvolvido por Dubleumortier (1997) numa 

comunidade pentecostal parisiense, nos anos de 1989 e 1990, permitiu concluir que a 

língua natural tem pouca influência sobre a entoação das glossolalias, e que a Glossolalia 

religiosa apresenta uma forma rítmica autónoma, independente da forma rítmica da língua 

materna do enunciador. 

       Se olharmos a Glossolalia apenas como mero fenómeno da fala, então poderemos 

classificá-la juntamente com outros padrões desordenados de linguagem ou da 

verbalização, como produção final de vocalizações em forma de palavras ou segmentos 

de palavras que não têm sentido denotativo ou referencial.  

       No contexto da nossa investigação – o discurso glossolálico como parte da liturgia 

comunitária – pode-se entender a Glossolalia como forma de comportamento vocal 

organizado e eventualmente aprendido (de forma consciente ou não), podendo ser 

conceptualizada em razão de uma cognição interna, e de seguida exteriorizada como 

discurso audível, apresentando-se como um fenómeno limítrofe entre o discurso interior 

e o discurso externo. McGuigan, refere que este discurso interior terá sido descrito a 

primeira vez por Platão como um “pensar para si mesmo”, e caracteriza-se pela 

articulação dos sons inaudíveis por meio dos quais pensamos para nós mesmos (1966, 

citado por Patisson, 1968).  

       De acordo com Zhinkin (1959), o indivíduo utiliza-o para se preparar e para preceder 

o discurso externo, para mediar as tarefas e para expressar uma variedade de estados 

motivacionais ou afectivos. Acredita-se que o discurso interior seja caracterizado por uma 

redução de fonemas, pela maior fragmentação da estrutura da linguagem e pelo 

subdesenvolvimento e incompletude do pensamento. Zhinkin (1959) considera que o 

fluxo dos pensamentos no discurso interior está sujeito a mudanças rápidas. Este discurso 

interior é fragmentado, subdesenvolvido e incompleto, de modo que, uma vez 

exteriorizado seria extremamente difícil de entender. 

 

 

       Porque a fala está associada às competências cerebrais, teríamos de perspectivar o 

fenómeno glossolálico também do ponto de vista neurológico. Para isso recorremos aos 

estudos efectuados e conhecidos, em especial o que levou Newberg, Wintering, Morgan 
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e Waldman (2006) a desenvolver um estudo de neuro-imagem e procurar registar assim 

as eventuais alterações na actividade cerebral durante a prática glossolálica em falantes. 

Foi utilizada a técnica de SPECT (Single photon emission computed tomography) no 

estudo do fluxo sanguíneo cerebral regional (CBF) que está intimamente relacionado com 

a actividade do cérebro. Esta técnica foi previamente validada (Newberg et al., 2005) e 

também utilizada num outro estudo similar dos autores, sobre a prática da meditação 

(Newberg et al., 2001).  

       O estudo demonstrou que os lobos frontais, os lobos parietais e o caudado esquerdo 

foram as zonas mais afectadas. Newberg e d’Aquili (2001) estudaram também com 

imagens SPECT o cérebro de monges budistas e monjas franciscanas em estado de 

meditação, confrontando os resultados com os obtidos enquanto descansavam. Os 

resultados mostraram um aumento da actividade do córtex pré-frontal e uma redução da 

actividade no lóbulo parietal posterior e superior. O facto de se terem detectado alterações 

em diversas estruturas cerebrais sugere que há actividade cerebral complexa durante a 

prática glossolálica. Por outro lado, a prática glossolálica não foi associada à perda do 

sentido do self. Todavia, este campo de investigação parece ainda muito pouco explorado. 

       Goodman estudou também o denominado êxtase religioso, tendo concluído que a 

experiência do êxtase é comparada com o estado de despertar, devido à expressão 

fortemente significativa das ondas zeta (theta) registadas no estudo (1996, p. 106).  

       Talvez o resultado mais significativo para a nossa investigação seja o de que parece 

haver actividade cerebral complexa durante a prática glossolálica, como sugere o facto de 

se terem detectado alterações neurológicas em diversas estruturas cerebrais.   

 

 

       De seguida tentámos perceber se haveria ou não qualquer prevalência 

psicopatológica significativa entre os glossolalistas, por contraste com os não-

glossolalistas. Deste modo se compreenderia se o fenómeno deveria ser analisado no 

campo psicopatológico ou não. Face aos resultados, a nossa conclusão é a de que não 

existem diferenças significativas entre os dois grupos. Pelo contrário, os glossolalistas 

apresentaram até melhores resultados em várias subescalas da escala BSI. Ou seja, os 

resultados permitem considerar que a prática da Glossolalia pode ter uma influência 

positiva nos falantes, no sentido de serem pessoalmente mais afirmativos, e com maior 

capacidade de adaptação e integração social. Em linha com a nossa hipótese geral (onde 

não vislumbrávamos diferenças significativas entre os dois grupos) e sobretudo ao 
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contrário do que alguns investigadores pensavam até meados do século passado (conceito 

que veio a ser rectificado posteriormente, através de investigações mais cuidadas, 

diversificadas e predominantemente empíricas), não se regista qualquer evidência 

patológica negativa relacionada com a prática da Glossolalia.  

       Na investigação do fenómeno glossolálico é de considerável importância estar ciente 

dos muitos e diversos universos culturalmente constituídos e não restringir o nosso 

entendimento apenas ao mundo ligado à cultura própria do observador. Podemos dizer 

então que, quando a Glossolalia é praticada como parte do ritual esperado, não se espera 

encontrar psicopatologia, enquanto nas situações em que a Glossolalia não é uma 

expectativa cultural, ou o grupo já faz parte de uma subcultura desviante, deveríamos 

esperar encontrar eventualmente uma correlação entre Glossolalia e psicopatologia. 

       O testemunho de muitos adeptos do movimento glossolálico afirma que a experiência 

provocou uma mudança substancial na sua vida, tendo melhorado o seu estilo e qualidade 

de vida, assim como a sua personalidade. Um estudo cuidadoso de experiências místicas 

não-patológicas, descritas nos trabalhos de Deikman (1966a; 1966b), Ludwig (1966; 

1967), Underhill (1955), Sedman (1966) e Salzman (1953) comprova que a experiência 

mística, muitas vezes, em contexto religioso, pode constituir uma experiência emocional 

integrativa, de que resulta um estilo de vida alterado com subsequentes ganhos de 

adaptação. Nesse sentido, Gerlach & Hine (1966) defendem haver muitas indicações de 

que as experiências religiosas envolvidas no pentecostalismo aumentam a vontade de 

assumir riscos e aceitar inovações tecnológicas. A experiência de conversão é uma linha 

divisória entre o Antes e o Depois. A experiência de romper com antigos padrões 

religiosos tem sido identificada por muitos informantes com uma vontade de romper com 

os padrões de parentesco, mas também sociais e económicos. Segundo o autor, na medida 

em que a fé pentecostal aumenta a auto-confiança, inspira as pessoas a trabalhar e a 

poupar, a cooperar, a assumir riscos e a aceitar a inovação, rompendo com velhos padrões, 

constitui de facto uma motivação religiosa para uma mudança sócio-cultural construtiva 

e o desenvolvimento económico. 

 

 

       Sendo assim pareceu-nos relevante procurar entender então quais as implicações 

psicossociais da prática glossolálica nos falantes, por contraste com os não-falantes e para 

isso escolhemos quatro abordagens: a da auto-estima ou estima de si, a das estratégias de 

coping face ao stresse, a dos valores e a da espiritualidade.  
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       Analisados os dados concluiu-se que as diferenças entre falantes e não-falantes em 

matéria de auto-estima são insignificantes. Apesar de tudo, a diferença de ordenação da 

subescala BSI Obsessões-compulsões verificada entre praticantes e não-praticantes pode 

considerar-se significativa (92,22 X 108,78), com vantagem para os glossolalistas, do 

ponto de vista da saúde mental e emocional. Verificaram-se igualmente diferenças 

significativas entre os dois grupos na subescala BSI: Ansiedade (88,86 X 112,14). Este 

resultado pode significar que os praticantes glossolálicos disporão de melhores recursos 

internos do que os não-falantes, de modo a evitar estados de ansiedade. De forma idêntica 

se verificaram resultados mais favoráveis na subescala BSI: Hostilidade (86.52 X 

113.62). Os falantes lidarão melhor com a tendência para a hostilidade do que os não-

falantes.  

       Analisados os dados concluiu-se igualmente que as diferenças entre falantes e não-

falantes em matéria de estratégias de coping face ao stresse não são estatisticamente 

significativas.  

A comparação entre grupos quanto às estratégias de coping a que recorrem em 

situações avaliadas como difíceis ou de stresse não revelou quaisquer diferenças 

estatisticamente significativas nos scores da Escala Toulousiana de Coping. Não obstante, 

os participantes que praticam Glossolalia apresentam médias ligeiramente mais elevadas 

do que os que não praticam.  

       Poderá então considerar-se que, por um lado, e ao contrário das nossas hipóteses 

operacionais de investigação, em matéria de auto-estima e de estratégias de coping face 

ao stresse, as diferenças verificadas entre o grupo dos falantes e o do não-falantes não são 

estatisticamente significativas. A efectiva mudança sociológica desencadeada ao longo 

das últimas décadas no meio pentecostal – uma vez que ele deixou de se situar quase em 

exclusivo nas camadas mais baixas da pirâmide social, tendo invadido todas as outras 

faixas sociais – poderá explicar em parte estes resultados. Com efeito, os trabalhos de 

Nogueira (2009), Rolim (1985), Freston (1996) e Brandão (1986), induziam a considerar 

a possibilidade da existência de uma relação entre a condição social dos fiéis praticantes 

da Glossolalia e a intensidade dessa prática, sugerindo, de certo modo, que o fenómeno 

glossolálico poderia constituir-se como uma resposta a possíveis casos de baixa auto-

estima, por desconforto da condição social e iliteracia. Todavia estes estudos foram 

efectuados na América Latina, a maior parte deles nos anos oitenta e noventa, pelo que 

não poderão ser transpostos para a actualidade europeia. Goodman (1974), referindo as 

suas investigações na América Latina, aponta a prática glossolálica como uma 
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“necessidade de aliviar o stresse psicológico do mundo urbano” (p. 13). Todavia 

recorremos aos referidos estudos por não conhecermos investigações sobre a temática 

específica no nosso país. Acresce que a análise de dados do questionário sócio-

demográfico da nossa amostra aponta para uma realidade bem diferente. 

 

       Relativamente à importância dos valores para os indivíduos encontraram-se 

diferenças significativas. Na nossa hipótese operacional relativa às diferenças em matéria 

de valores, partimos do princípio de que os indivíduos praticantes da Glossolalia, quando 

exercida num âmbito religioso estruturado de matriz cristã, revelariam diferenças pouco 

significativas, ao nível dos valores, em comparação com outros indivíduos, de sentido 

confessional diferente, que não evidenciam esta prática. Mas admitíamos a eventualidade 

de existir um maior investimento nos valores relacionados com a comunidade, no caso 

dos não-praticantes e um maior investimento nos valores relacionados com o indivíduo 

nos praticantes. Esta hipótese confirmou-se inteiramente, já que os sujeitos falantes 

glossolálicos atribuem maior importância aos valores normativos e de afirmação pessoal, 

valorizando deste modo a adaptação social. Deste modo se pode considerar que a prática 

da Glossolalia pode ter uma influência positiva nos falantes, no sentido de serem 

pessoalmente mais afirmativos e com maior capacidade de adaptação e integração social.  

 

       A nossa hipótese operacional era de que os indivíduos praticantes da Glossolalia, 

quando exercida num âmbito religioso estruturado de matriz cristã, revelam diferenças 

pouco significativas, ao nível da espiritualidade, em comparação com outros indivíduos, 

de sentido confessional diferente, que não evidenciam esta prática. Admitíamos, porém, 

a eventual existência de um maior investimento nos factores da espiritualidade 

relacionados com a relação interpessoal, no caso dos não-praticantes e um maior 

investimento nos factores da espiritualidade relacionados com o indivíduo nos 

praticantes. Esta nossa hipótese não se verificou, de todo.     

       Relativamente à importância que a espiritualidade assume para os indivíduos, a 

análise dos dados recolhidos permitiu encontrar igualmente diferenças significativas. Os 

praticantes de Glossolalia apresentaram valores médios mais elevados em todas as escalas 

de espiritualidade, significativamente superiores aos do grupo dos não-falantes. Os 

glossolálicos distinguem-se significativamente dos não-falantes pela atitude face ao 

inexplicável e ao inesperado, já que revelam maior capacidade de integração desses 

eventos de vida. Considerando a teologia dos respondentes, cristãos 
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evangélicos/protestantes, que preservam o conceito de um Deus pessoal, poderemos 

entender a sua interpretação da escala Unidade com o Universo como a expressão dum 

sentimento de ligação ou comunhão com Deus, percepcionada através da sua devoção 

traduzida em práticas como a oração, a leitura e meditação nas Escrituras e ainda a 

adoração colectiva no culto. No caso particular dos glossolalistas, também (e talvez 

sobretudo) pela prática do carisma glossolálico. 

 

       De futuro interessaria, por exemplo, investigar até que ponto a prática corrente 

glossolálica do indivíduo crente influencia o seu bem-estar subjectivo. Este interesse 

resulta da análise de dados decorrente do tipo de respostas obtidas não apenas no 

questionário aplicado à amostra, mas também de algumas respostas obtidas nas 

entrevistas efectuadas a um grupo reduzido de glossolalistas, mas ainda assim com uma 

caracterização sócio-demográfica bastante ampla. Verificou-se que os sentimentos 

positivos são predominantes e recorrentes no discurso dos sujeitos, e dentro desta 

categoria os sentimentos de bem-estar, consolo e conforto pessoal revelam-se os mais 

expressivos. Decorre, ainda, das conclusões de estudos efectuados em populações de 

outros países, que parecem apontar para a ideia de que a prática glossolálica pode ser uma 

ferramenta importante no processo de afirmação pessoal e de integração social do 

indivíduo falante, quando inserido numa comunidade local de fé. 

       Outra linha de investigação possível e pertinente seria estudar a eventual relação entre 

o indivíduo glossolalista (por contraste com o não-glossolalista, ou mesmo com o cidadão 

comum), e a sua sensibilidade em matéria de desempenho parental, de responsabilidade 

social ou mesmo de intervenção cívica/política, entre outras, de modo a entender até que 

ponto e de que forma as competências sociais e adaptativas, assim como a predominância 

dos valores reveladas nesta investigação se manifestam concretamente na vida em 

sociedade e na relação com o Outro em diferentes âmbitos. Numa sociedade em que a 

intervenção cívica e o voluntariado social assumem uma importância crescente e em que 

a falta de coesão social e familiar se agrava cada vez mais, seria interessante compreender 

até que ponto o fenómeno glossolálico poderá ou não representar alguma diferença, em 

que medida e de que forma.  

       Poder-se-à ainda estudar, de futuro, que implicações pode ter a prática glossolálica 

em matéria de representações e relações de género entre os glossolálicos, uma vez que já 
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existem investigações noutros países que apontam para a ampliação da autonomia das 

fiéis em relação aos seus parceiros e familiares, com implicações óbvias em matéria de 

auto-estima (Machado, 2005).  

 

       Esta investigação foi realizada no âmbito da Psicologia da Religião e Espiritualidade. 

Trata-se de um campo ainda a explorar pela Psicologia e que tem despertado um crescente 

interesse noutros países, da mesma forma como já antes a área científica da Sociologia 

das Religiões tinha suscitado interesse e cuja investigação havia sido considerada 

pertinente. Micklethwait e Wooldridge (2010), editores da revista Economist, levaram a 

cabo uma investigação à escala global sobre as religiões no mundo, tendo concluído que 

se assiste a um regresso da fé e que esse movimento está a mudar o mundo, dada a 

influência da religião sobre a política e a economia. De tal forma que até as autoridades 

chinesas que antes combateram duramente a religião “estão a chegar à conclusão de que 

Deus e a modernização podem estar lado a lado.” (p. 19). Uma sondagem realizada em 

2006, apenas quinze anos depois da queda do regime soviético, que promoveu fortemente 

o ateísmo, “descobriu que 84% da população russa acreditava em Deus, enquanto apenas 

16% se consideravam ateus.” (p. 27).  

       Messadié (2001) vai muito mais longe ao afirmar: “Não existe sociedade sem 

religião” (cit. Bergson, p. 12), caracterizando o plano da transcendência como uma 

verdadeira necessidade das sociedades humanas.  

       Consideramos, portanto, ser este um vasto campo de investigação – quase virgem em 

Portugal – mas que é cada vez mais pertinente desenvolver nos próximos tempos. No caso 

presente, o fenómeno da Glossolalia, observado do ponto de vista das suas implicações 

psicossociais, pareceu-nos uma boa opção em termos de contributo para essa 

investigação, na área da Psicologia, dadas as suas características, dimensão e 

complexidade.  

       Além de todas as limitações e dificuldades que encontrámos durante esta 

investigação (já acima citadas) como a falta de literatura científica sobre a matéria, 

relacionada com a realidade portuguesa, a complexidade e multidisciplinaridade do 

fenómeno glossolálico, a resistência dos fiéis à investigação dos fenómenos de fé, 

particularmente em ambiente de culto, e o preconceito sobre os estudos no âmbito da 

experiência religiosa, por parte de alguns meios científicos, foi a mudança progressiva da 
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realidade sócio-psico-religiosa do pentecostalismo, em especial ao longo dos últimos 60 

anos, que mais nos surpreendeu.  

       A Glossolalia começou por ser, na primeira metade do século XX, um território 

psicossocial dos pobres e excluídos (Lane, 2000, p. 60), vindo a tornar-se depois 

transversal a todas as camadas sociais. Também nos surpreendeu o progressivo 

desvanecimento da ênfase inicialmente atribuída aos carismas e à prática glossolálica em 

contexto cultual, e que pode estar ligada à não confirmação de algumas das nossas 

hipóteses operacionais. Futuros estudos poderão levar em conta esta realidade.   

       O facto é que, através da nossa investigação, ficámos com a noção clara de apenas 

termos contribuído para levantar ao de leve a ponta do véu na abordagem a esta vasta 

problemática.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament. (1988) Prep. Barclay M. 

Newman, Jr. Stuttgart: ed. United Bible Societies. 

 

Adams A. E. (2004). Bautizados en fuego. Protestantes, discursos de conversión y 

política en Guatemala,1989-1993. The Americas, Vol. 61, n. 2, October, (pp. 330-

331) Vermont: Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica y Plumsock 

Mesoamerican Studies. 

 

Allan, J. (1989). The Evangelicals: the story of a great Christian movement. Grand    

Rapids: Paternoster Press, 108. (Obra original publicada em 1950). 

Alland, A. (1962). Possession in a Revivalistic Negro Church. Journal for the Scientific    

Study of Religion, 1, 204-213. 

 

Allport, G. W. (1950). The individual and his religion. New York: Mac Millan.  

 

Allport, G. W. (1954, 1968, 1985). The historical background of modern social 

psychology. In G. Lindzey (Ed.), The handbook of social psychology (Vol. 1, pp. 3– 

56). Cambridge MA: Addison-Wesley. (Reprinted in 2nd ed., Vol. 1, pp. 1– 80, by 

G. Lindzey & E. Aronson, Eds., Reading MA: Addison-Wesley. Reprinted in 3rd 

ed., Vol. 1, pp. 1– 46, by G. Lindzey & E. Aronson, Eds., New York: Random House/ 

Erlbaum). 

 

Almeida J. F. (trad. revista e actualizada). (1998). A Bíblia Sagrada. São Paulo: Sociedade 

Bíblica do Brasil. 

Almeida, L.S., Gonçalves, M.M., Machado, C. & Simões, M.R. (2008). Avaliação 

Psicológica: Instrumentos Validados para a População Portuguesa. Coimbra: 

Quarteto Editora. 

American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders DSM-IV. Washington DC: Ed. American Psychiatric Association.    

 

American Psychological Association (APA). Washington, DC. Retrieved 24 July 2014.     

http://www.apa.org/about/division/div36.aspx 

 

André, C. e Lelord, F. (2000). A Auto-estima. Lisboa: Presença. 

 

Anta F. J. L. (1994). Donde la pobreza es marginación. Barcelona: Humanidades. 

 

Apolinário, P. (1984). Explicação de Textos Difíceis da Bíblia. São Paulo: IAE, 381. 

 

Apostolic Faith. (1906). Los Angeles, fotocopiado em R. Crayne, Early 20th Century 

Pentecost, 51-52. 

 

http://www.apa.org/about/division/div36.aspx


209 
 

The Apostolic Faith. (1900). Volume 2, n. 3, January. 

http://www.originalapostolicfaith.org/1900AFRVol2No3.pdf  

 

Araújo, I. (2007). Charles Paham. In: Dicionário do Movimento Pentecostal. Rio de 

Janeiro: CPAD, 541-543. 

 

Ardévol, E. (1991). Dictamen sobre cultura: Estudio sociológico sobre la comunidad 

gitana en España. Marco Teórico. Asesoría de Programas de Servicios Sociales 

(PASS.), Madrid: Mimeo. 

 

Ardévol, E. (1994). Vigencias y cambio en la cultura de los gitanos, en Entre la 

marginación y el racismo (San Román, T. Comp.). Madrid: Alianza. 61-108. 

 

Armstrong, K. (1996). Uma História de Deus. Lisboa: Círculo de Leitores, 26. (Obra 

original publicada em 1993). 

André, C. & Lelord, F. (2000). A Auto-estima. Lisboa: Presença, 17, 20. (Obra original 

publicada em 1999). 

Arthur, A.  (1856). The tongue of fire. Kensington, (Ed. 2008, London: Quinta Press). 

http://quintapress.macmate.me/PDF_Books/The_Tongue_of_Fire.pdf Retrieved 26 

July 2014. 

Arveiller, J. (1980). Des Musicothérapies. Issy-les-Moulineaux: Editions Scientifiques et 

Psychologiques, 82.  

 

Alves, R. (1982). Protestantismo e repressão. São Paulo: Editora Ática. 

 

Alves, R. (1988). O enigma da religião. São Paulo: Editora Papirus. 

 

Aubrée, M. (1985). O transe: a resposta do xangô e do pentecostalismo. Ciência e 

Cultura. São Paulo, (37) 7. 

 

Aubrée, M. (1995). Os Orixás e o Espírito Santo em socorro do emprego: duas estratégias 

de inserção sócio-econômica no nordeste brasileiro. Revista de Ciências Sociais. São 

Paulo, (26) 1/2, 48-55. 

 

Aubrée, M. (1996). Tempo, história e nação: o curto-circuito dos pentecostais. Religião 

e Sociedade. Rio de Janeiro, (17) 1-2, 76-88. 

 

Augras, M. (1996). O ser da compreensão, fenomenologia da situação de 

psicodiagnóstico. Petrópolis: Vozes 

 

Augustine, Homilies on the Gospel of John 6:10, in The Nicene and Post-Nicene 

Fathers [7:497-98]. 

 

Aune, D. E. (2003). Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean 

World. Grand Rapids: Eerdmans, 1983.  Paperback edition, 1991. Paperback edition 

reprinted: Eugene, Oregon: Wipf and Stock Publishers, 103. 

http://www.originalapostolicfaith.org/1900AFRVol2No3.pdf
http://quintapress.macmate.me/PDF_Books/The_Tongue_of_Fire.pdf


210 
 

Balmer, R. (2001). Religion in 20th Century America. Oxford: Oxford University Press. 

Bandeira & outros. (1985). Cultura, fé e religião. Rio: CPAD. 

Barker, C., Pistrang, N., & Elliott, R. (2002). Research methods in clinical psychology 

(2nd ed.). Sussex, England: John Wiley & Sons, Ltd. 

Baptista, S. (1989). Glossolalia: o sentido da desordem: A simbologia do som na 

constituição do discurso pentecostal. Dissertação de mestrado em Antropologia 

Social. UNICAMP, Campinas. 

 

Baptista, S. (1998). A historicidade da fé, o discurso profético e a prática pentecostal: 

elementos para a análise de uma dimensão fugidia. Questões & Debates. Curitiba: 

Editora da UFPR, 28, 11-40. 

 

Barata, A. C., Martinez, F. & Parreira, J. T. (1999). Línguas de Fogo – História da 

Assembleia de Deus em Lisboa, Lisboa: CAPU, 5. 

 

Bardin, L. (2009). Análise de conteúdo. Lisboa, Portugal: Edições 70. (Obra original 

publicada em 1977). 

 

Barthel, P. (1977). De la glossolalie religieuse en occident : soixante-dix ans (1906-1976) 

de dérivation du sens. Conférence donnée à l'Académie catholique de Varsovie 

(Pologne), le 11 mai 1976, Revue de théologie et de philosophie, 27 (2), 112-135.  

 

Beare, F. W. (1964). Speaking with tongues. J. Bibl. Lit. 63, 229-246. 

 

Beauregard, M., O’Leary, D. (2007). The spiritual brain: a neuro-scientist’s case for the 

existence of soul. New York: Harper One and Harper Collins Publishers. 

 

Beauregard, M. & Paquette, V.  (2006). Neural correlates of a mystical experience in 

Carmelite nuns. Neuroscience Letters, (405) 3, 25 September, 186-190. 

 

Berger, G. (1946). Traité de psychologie de la religion. Lausanne: Payot. 

 

Bernstein, B. (1962). Linguistic Codes, hesitation phenomena, and intelligence. 

Language & Speech, 5, 31-46. 

 

Bíblia. Português. A Bíblia Sagrada. Tradução de João Ferreira de Almeida. Rio de 

Janeiro: Sociedade Bíblica do Brasil, 1969. Edição Revista e Atualizada no Brasil. 

Biello, D. (2007). Searching for God in the Brain. Scientific American Mind, v. 18, n. 5, 

p. 38-45. Disponível em: <http://www.scientificamerican 

com/article.cfm?id=searching-for-god-in-the-brain>. Consultado em 4/12/14. 

Billroth, G. (1837). A Commentary on the Epistles of Paul to the Corinthians, vol. 1, 

Edinburgh: J. Thomson, 177. 

Birman, P. (1996). Cultos de possessão e pentecostalismo: passagens. Religião e 

Sociedade. Rio de Janeiro, (17) 1-2, 90-109. 



211 
 

Binswanger, L. (1967). O caso de Ellen West: estudo antropológico-clínico. Em R. May 

& H. Ellenberger (Orgs.), Existencia, nueva dimensión en psiquiatría y psicología. 

Madrid: Gredos. 

Blazer, D. (2002). Freud versus Deus. São Paulo: Ed. Press. 

Bloch-Heoll, N. (1964). The Pentecostal Movement: Its Origin, Development, and 

Distinctive Character. London: Allen & Unwin. 

Blomgren, A. (1974). Os ministérios espirituais. Lisboa: AD. 

 

Bobon, J. (1947). Les Pseudo-Glossolalies Ludiques et Magiques. Journal Belge de 

Neurologie et de Psychiatrie, 47, 327-395. 

  

Boisen, A.T. (1939). Economic distress and religious experience: a study of the holy 

rollers. Psychiatry, 2, 185-194. 

 

Bonaventure, L. (1975). Psicologia e vida mística. Petrópolis: Editorial Vozes. 

 

Bourguignon, E. (1973). Religion, Altered States of Consciousness, and Social Change. 

Columbus: Ohio State University, 7-8.          

 

Bourguignon, E. & Pettay, L. (1966). Spirit Possession, Trance and Cross-cultural 

research. Unpublished paper. Columbus: Ohio State University. 

 

Bourguignon, E. (1965). The Self, The behavioral environment, and the theory of spirit 

possession. In: M.E. Spiro (ed.) Context and Meaning in Cultural Anthropology. 

New York, Free Press. 

 

Bozzano, E. (1934). Xenoglossia (mediunidade poliglota). Consultado em 30/7/14. 

http://api.ning.com/files/r3RyWpafVZiWCuoFjOUcToQDZ*Q4gM77-

21B75NulSZivVrlKpH3siQMZPTwrcKoQTY6caoFVIdrOeeYaQTBeXvoYY3bc5

bZ/ErnestoBozzanoXenoglossiamediunidadepoliglota.pdf 

 

Branco, P. (1981). Panorama Pentecostal das Assembleias de Deus em Portugal. Lisboa: 

CAPU. 

 

Branco, P. (2003). 90 º Aniversário da Convenção das Assembleias de Deus em Portugal 

(1913-2003). Almada: CADP. 

 

Branco, P. (1994). Pentecostes un Desafio al Mundo, Cádiz, Edição do autor. 

 

Brandão, C. R. (1986). Os Deuses do Povo. São Paulo: Editora Brasiliense, 124, 141, 

306. 

 

Brites, R., Pires, M., Nunes, M. & Hipólito, J. (2014). Escala de Estima de Si – S. E. R. 

T. H. UAL Versão Reduzida: Estudos de Validação. PSIQUE,10 – Janeiro-

Dezembro 2014, pp. 9-37.  

 

Brown, L. (1987). The psychologie of religious belief. London: Academic Press.  



212 
 

 

Brown, L. (Ed.) (1994). Religion, personality and mental health. New York: Springer-

Verlag. 

 

Brunner, E. (2004). A doutrina cristã de Deus. São Paulo: Editora Cristã Novo Século. 

 

Bruner, F. D. (1986). Teologia do Espírito Santo. São Paulo: Vida Nova, 16. 

 

Byrnes, J. (1984). The psychology of religion. New York: The Free Press. 

 

Cabezas, I. R. M. (2003). Sobre dones carismáticos: Una aproximación a la glosolalia y 

la liberación de espíritus en los cultos pentecostales gitanos. Gazeta de Antropologia, 

19, Texto 20. 

 

Cabezas, I. R. M. (2007). La Fe en el Cuerpo: la construcción biocorporal en el 

pentecostalismo gitano. Revista de Antropología Experimental, 7, Texto 6, 71-91. 

Universidad de Jaén (España). 

 

Churchland, P. S. e Churchland, P. M. (2013). What are beliefs? The Neural Basis of 

Human Belief Systems. East Sussex: Psychology Press. Ed. Frank Krueger and Jordan 

Grafman, pp. 1-18.  

 

Campbell, J. A. (1965). A Speaking Acquaintance with Tongues. Unpublished paper, 

University Pittsburgh. 

 

Campos, L. S. (2005). As Origens Norte-americanas do Pentecostalismo Brasileiro. 

Revista USP, São Paulo, 67, Set./Nov, 110-115. 

 

Campos Júnior, L.C. (1995). Pentecostalismo: sentidos da palavra divina. São Paulo: 

Editora Ática. 

 

Canavarro, M. C. (1999). Inventário de Sintomas Psicopatológicos: BSI. In M. R. Simões, 

M. Gonçalves, & L. S. Almeida (Eds.), Testes e provas psicológicas em Portugal (II) 

87-109. Braga: SHO/APPORT. 

 

Cantón, M. (1997). Evangelismo Gitano y Creatividad Religiosa: cómo se piensan los 

gitanos, cómo pensar la religión. Antropología. Madrid, 14, 45-74. 

 

Cantón, M. (1998). Bautizados en fuego: Protestantes, discursos de conversión y política 

en Guatemala, 1989-1993. Antigua (Guatemala)-Vermont (EEUU), Centro de 

Investigaciones Regionales de Mesoamérica y Plumsock Mesoamerican Studies. 

 

Cantón, M. (1999). Gitanos protestantes: El movimiento religioso de las iglesias 

Filadelfia en Andalucía., en Los gitanos andaluces (J.F. Gamella, Coord.). Demófilo. 

Sevilla: Fundación Machado, 30, 183-206. 

 

Cantón, M., Marcos, C., Medina, S. & Mena, I. (2004). Gitanos Pentecostales: Una 

mirada antropológica a la Iglesia Filadelfia en Andalucía. Sevilla: Signatura. 

 



213 
 

Cappa, S.F., Miozzo, A. & Frugoni, M. (1994). Glossolalic Jargon after a Right 

Hemispheric Stroke in a Patient with Wernicke's Aphasia. Aphasiology, 8, 83-87. 

 

Carey, Benedict (7 November 2006). A Neuroscientific Look at Speaking in 

Tongues". The New York Times. Retrieved 23 July 2014. 

 

Carlson, A. (1967). Tongues of Fire Revisited. Unpublished papers, Univ. Calif. 

Berkeley. 

 

Cartledge, M. J. (2002). Charismatic Glossolalia: An Empirical-Theological Study. 

University of Birmingham, UK, Ed. Ashgate. 

 

Cartledge, M. J. (1998). Interpreting Charismatic Experience: Hypnosis, Altered States 

of Consciousness and the Holy Spirit? Journal of Pentecostal Theology, 13, 117-132. 

 

Carvalhaes, S. A. C. (2010) Glossolalia: o dom includente do Espírito Santo. REVER - 

Revista de Estudos da Religião, Junho, São Paulo: Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, 42-61. 

 

Certeau, M. (1980). Utopies vocales: glossolalies. Revue Traverses, 20 (la voix, l’écoute). 

Paris, Nov., 26-37. 

 

Cescon, E. (2011). Neurociência e Religião: as pesquisas neurológicas em torno da 

experiência religiosa. Teocomunicação, Porto Alegre, v. 41, n. 2 p. 293-314, 

Jul./Dez. 

 

Chirban, J. (ed.) (1991). Health and Faith: medical, psychological and religious 

dimensions. Lanham: University Press of America. 

 

Chrystostom, J. (1999). Homilies on First Corinthians, xxix, 1. Peabody: Hendrickson 

Publishers, 79-80. 

 

Christenson, L. (1968). Speaking in tongues and its significance for the Church. 

Minneapolis: Dimension Books. 

 

Cloninger C. R. The Temperament and Character Inventory (Version 9) (1992) In: 

Cloninger CR, editor. Department of Psychiatry. St. Louis, MO, 63110: Washington 

University School of Medicine. 

 

Cloninger C. R., Svrakic D. M. & Przybeck T. R. A psychobiological model of 

temperament and character. (1993). Archives of General Psychiatry. 50, 975–990.  

 

Cloninger, R. (2007). Spirituality and the Science of Feeling Good. South Medicine 

Journal, Jul; 100(7): 740-3 PMID: 17639764. 

 

CNBB. (2002). Orientações pastorais sobre a Renovação Carismática Católica. São 

Paulo: Editora Paulinas. 

 

Cristianismo Hoje, revista cristã, n. 5/11/10. (2010). Niterói: Ed. Sepal. 

 

http://www.nytimes.com/2006/11/07/health/07brain.html
http://www.nytimes.com/2006/11/07/health/07brain.html
http://en.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times


214 
 

Coe, G. (1900). The spiritual life: Studies in the science of religion. New York: Eaton & 

Mains. 

 

Coe, G. (1916). The psychology of religion. Chicago: University of Chicago Press. 

 

Cohn, W. (1967). Personality and Pentecostal Groups-A Research Note. Unpublished 

paper, Univ. Brit. Columbia. 

 

Collins, J. J. (2010). A Imaginação Apocalíptica. Uma introdução à literatura 

apocalíptica judaica. São Paulo: Paulus.      

 

Coolican, H. (2007). Research methods and statistics in psychology (4th Ed.). London, 

England: Hodder Arnold.  

 

Coopersmith, S. (1967). The antecedents of self-esteem. San Francisco: Freeman. 

 

Corten, A. (1996). Os pobres e o Espírito Santo: o Pentecostalismo no Brasil. Petrópolis: 

Editora Vozes. 

 

Courtine, J. J. (1988). Les Silences de la Voix: histoire et structure des glossolalies. 

Languages, Paris: Larousse, 91, Set., 7-25. 

 

Cunha, M. N. (2011). Pentecostalismo e Movimento Ecuménico: divergências e 

aproximações. Estudos de Religião, (25), 40, Jan./Jun., 33-51. 

 

Currie, S. D. (1965). Speaking in tongues, early evidence outside the New Testament 

bearing on “Glossis Lalein”. Interpretation, 19, 274-294. 

 

Cutten, G. B. (1927). Speaking With Tongues: historically and psychologically 

considered. New Haven: Yale University Press. 

 

Cyrulnik, B. (1993). Les Nourritures affectives. Paris: Odile Jacob. 

 

Daaleman, T. P., Frey, B. B., Wallace, D., & Studenski, S. A. (2002). The Spirituality 

Index of Well-Being: Development and testing of a new measure. Journal of Family 

Medicine, 51, 592. 

 

Davidson, W. D. (1965). Psychiatric Significance of Trance Cults. Proceedings of the 

121st arm. mtg. American Psychiatry Association. 

 

Dayton, D. W. (1991) Theological roots of Pentecostalism. Peabody, Massachusetts: 

Hendrickson, 27, 28. (Obra original publicada em 1987). 

 

De Fiores, S. (1999). A “nova” espiritualidade. São Paulo: Editora Cidade Nova/Paulus, 

31.      

 

Deikman, A. J. (1966a). Implications of Experimentally Induced Contemplative 

Meditation. Journal Nerv. Ment. Dis. 142, 101-116. 

 



215 
 

Deikman, A. J. (1966b). De-Automatization and the Mystic Experience. Psychiatry, 29, 

324-338. 

 

Delgado M. C. (2001) Gitanos protestantes. El movimiento religioso de las iglesias 

Filadelfia en Andalucía. Alteridades, (22) 30, 183-206. 

 

Denes, P. & Milton-Williams, J. (1962). Further Studies in Intonation. Lang. & Speech, 

5, 1-14. 

 

Denis, J.-P. (1988). Glossolalie, langue universelle, poésie sonore. In: Langages, Paris: 

Larousse, 77. 

 

Derogatis, L. R. (1993). BSI: Brief Symptom Inventory (3rd ed.). Minneapolis: National 

Computers Systems. 

 

Devereaux, G. (1965). The Voices of Children. American Journal Psychotherapie, 19, 4-

19. 

 

Dictionary of Christianity in America (1990). (Ed. Daniel G. Reid). Downers 

Grove:  InterVarsity Press. 

 

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. (2003). Lisboa: Círculo de Leitores. 

 

Dicionário Teológico da Vida Consagrada (1994). Romero, Carisma, 94, Rodriguez, A. 

A. & Canals Casas, J. São Paulo: Ed. Paulus.  

 

Dubleumortier, N. (1997). Glossolalie: Discours de la Croyance dans un Culte 

Pentecôtiste. Coleccion Sémantiques, 9-10, 100-124. 

 

Ducrocq, A. (2000). O espírito e a neurociência. Lisboa: Instituto Piaget. (Obra original 

publicada em 1999). 

Durkheim, E. (1970). Representações individuais e representações coletivas. In: 

Sociologia e Filosofia. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária. 

Durkheim, E. (1977). O problema religioso e a dualidade da natureza humana. Religião 

e Sociedade. São Paulo, 2, 1-27. 

Durkheim, E. (1992). Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid: Akal, 398. 

 

Durkheim, E. (2003). Ética e sociologia da moral. São Paulo: Landy, 61. 

 

Eliade, M. (1998). O xamanismo e as técnicas arcaicas do êxtase. São Paulo: Martins 

Fontes.   

 

Eliade, M. (1996). O sagrado e o profano: a essência das religiões. São Paulo: Martins 

Fontes.  

 

Eliade, M. (2002). Tratado de história das religiões. São Paulo: Martins Fontes. 

 



216 
 

Ellisen, S. A. (1991). Conheça melhor o Antigo Testamento. Deerfield: Vida. (Obra 

original publicada em 1984).        

 

Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. (1991). São Paulo: Ed. Candeia, (5) 370-

371. 

 

Epstein, S. (1979). The stability of behavior. On predicting most of the people much of 

the time. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 1097-1126.   

 

Ericson, G. C. (1984). Os Evangélicos em Portugal. Queluz: Núcleo. 

 

Ewald, H. (1857). Die Sendschreiben des Apostels Paulus, übersetzt und erklärt von 
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ANEXO A – Auto-estima e Sintomas Psicopatológicos 
 

 

 

 

Tabela Nº. 4 

Auto-estima e Sintomas Psicopatológicos – Valores de Correlações Spearman 

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

1. Autoestima negativa  1                              

2. Autoestima positiva -.27**  1                            

3. Autoestima global -.75** .82** 1                          

4. BSI: somatização .35** -.16* -.33** 1                        

5. BSI: Obsessões-compulsões .52** -.41** -.55** .46** 1                      

6. BSI: Sensibilidade interpessoal .44** -.31** -.45** .42** .61** 1                    

7. BSI: Depressão .45** -.27** -.44** .42** .63** .55** 1                  

8. BSI: Ansiedade .47** -.25** -.43** .57** .59** .56** .58** 1                

9. BSI: Hostilidade .40** -.29** -.41** .46** .57** .47** .52** .66** 1              

10. BSI: Ansiedade fóbica .38** -.34** -.46** .44** .43** .53** .47** .47** .41** 1            

11. BSI: Ideação paranóide .47** -.25** -.43** .42** .61** .56** .54** .50** .52** .44** 1          

12. BSI: Psicoticismo .52** -.37** -.55** .52** .62** .56** .62** .58** .57** .50** .60** 1        

13. BSI: Índice Geral de Sintomas .58** -.41** -.60** .66** .83** .74** .77** .79** .73** .63** .77** .81** 1      

14. BSI: Total de sintomas + .57** -.35** -.56** .67** .77** .69** .76** .73** .71** .66** .73** .79** .94** 1    

15. BSI: Índice de sintomas + .25** -.31** -.33** .41** .51** .55** .40** .51** .44** .27** .43** .44** .59** .37** 1  

Nota. ** p < .01; * p < .05 (two-tailed); valores de correlação Spearman entre as variáveis auto estima e scores em termos de psicopatologia (escala BSI)          
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ANEXO B – Sintomas Psicopatológicos e Estratégias de Coping 

 
Tabela Nº. 5 

Sintomas Psicopatológicos e Estratégias de Coping – Valores de Correlações Spearman 

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

1. BSI: Somatização 1                 

2. BSI: Obsessões-compulsões .46** 1                

3. BSI: Sensibilidade interpessoal .42** .61** 1               

4. BSI: Depressão .42** .63** .55** 1              

5. BSI: Ansiedade .56** .60** .56** .58** 1             

6. BSI: Hostilidade .46** .57** .47** .52** .66** 1            

7. BSI: Ansiedade fóbica .44** .43** .53** .47** .47** .41** 1           

8. BSI: Ideação paranóide .42** .61** .56** .54** .50** .52** .44** 1          

9. BSI: Psicoticismo .52** .62** .56** .62** .58** .57** .50** .60** 1         

10. BSI: Índice Geral de Sintomas .66** .83** .74** .77** .79** .73** .63** .77** .81** 1        

11. BSI: Total de sintomas 

positivos 

.67** .77** .69** .76** .73** .71** .66** .73** .79** .94** 1       

12. BSI: Índice de sintomas 

positivos 

.41** .51** .55** .40** .51** .44** .27** .43** .44** .59** .37** 1      

13. ETC: Controle -.05 -.20** -.06 -.15* -.05 -.14 -

.25** 

-.14 -.28** -.20** -.20** -.05 1     

14. ETC: Recusa .12 .04 .03 .16* .10 .05 .16* .08 .14* .13 ,11 .04 -.04 1    

15. ETC: Conversão .18* .29** .34** .30** .26** .19** .34** .36** .33** .39** .34** .19** -.08 .02 1   

16. ETC: Suporte social .04 -.04 .00 .00 .11 .05 -.06 -.09 -.19** -.03 -.04 -.04 .33** .05 -.03 1  

17. ETC: Distração .19** -.08 -.05 .07 .06 .11 .10 .01 .05 .05 .07 .02 -.03 .32** .17* .17* 1 

                  

Nota. ** p < .01; * p < .05 (two-tailed); valores de correlação Spearman entre as variáveis psicopatologia (escala BSI) e estratégias de coping (ETC). 
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Anexo C – Sintomas Psicopatológicos e Sistema de Valores 

 

Tabela Nº. 6 

 

Sintomas Psicopatológicos e Sistema de Valores – Valores de Correlações Spearman 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

1. BSI: Somatização 1                

2. BSI: Obsessões-compulsões .46** 1               

3. BSI: Sensibilidade interpessoal .42** .61** 1              

4. BSI: Depressão .42** .63** .55** 1             

5. BSI: Ansiedade .56** .59** .56** .58** 1            

6. BSI: Hostilidade .46** .57** .47** .52** .66** 1           

7. BSI: Ansiedade fóbica .44** .43** .53** .47** .47** .41** 1          

8. BSI: Ideação paranóide .42** .61** .56** .54** .50** .52** .44** 1         

9. BSI: Psicoticismo .52** .62** .56** .62** .58** .57** .50** .60** 1        

10. BSI: Índice Geral de Sintomas .66** .83** .74** .77** .79** .73** .63** .77** .81** 1       

11. BSI: Total de sintomas 

positivos 

.67** .77** .69** .76** .73** .71** .66** .73** .76** .94** 1      

12. BSI: Índice de sintomas 

positivos 

.41** .51** .55** .40** .51** .44** .27** .43** .44** .59** .37** 1     

13. Valores: CNAS .01 -.21** -.04 -.08 -.14 -.21** -.09 -.12 -.20** -

.18** 

-.14* -.12 1    

14. Valores: IIA -.07 -.22** -.08 -.07 -.15* -.18* -.14* -.17* -.20** -

.20** 

-

.21** 

-.04 .61** 1   

15. Valores: RI .06 -.07 .01 -.08 .00 -.10 -.04 -.07 -.13 -.08 -.08 .05 .46** .47** 1  

16. Valores: IN .15* -.04 .12 -.02 .10 .01 .03 -.05 -.01 .02 .04 .04 .56** .41** .34** 1 

Nota. ** p < .01; * p < .05 (two-tailed); valores de correlação Spearman entre as variáveis psicopatologia (escala BSI) e sistema de valores (Escala de valores) 

Contextualização normativa e afirmação de si (CNAS), Investimento Intelectual e Auto-controlo (IIA), Relacionamento Interpessoal (RI), Investimaneto Noético 

(IN). 
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ANEXO D – Sintomas Psicopatológicos e Espiritualidade 

 
Tabela Nº. 7 

 

Sintomas Psicopatológicos e Espiritualidade-  Valores de Correlações Spearman 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

1. BSI: Somatização                

2. BSI: Obsessões-compulsões .46**               

3. BSI: Sensibilidade interpessoal .42** .61**              

4. BSI: Depressão .42** .63** .55**             

5. BSI: Ansiedade .56** .59** .56** .58**            

6. BSI: Hostilidade .46** .57** .47** .52** .66**           

7. BSI: Ansiedade fóbica .44** .43** .53** .47** .47** .41**          

8. BSI: Ideação paranóide .42** .61** .56** .54** .50** .52** .44**         

9. BSI: Psicoticismo .52** .62** .56** .62** .58** .57** .50** .60**        

10. BSI: Índice Geral de Sintomas .66** .83** .74** .77** .79** .73** .63** .77** .81**       

11. BSI: Total de sintomas + .67** .77** .69** .76** .73** .71** .66** .73** .79** .94**      

12. BSI: Indice de sintomas + .41** .51** .55** .40** .51** .44** .27** .43** .44** .59** .37**     

13. Esp: Aceitação do inexplicável .23** .10 .09 .10 .28** .23** .05 .17* .15* .22** .25** .03    

14. Esp: Unidade com o universo .24** .12 .11 .11 .21** .17* .11 .20** .18* .22** .25** .01 .50**   

15. Esp: Capacidade de abstração -.02 .03 -.09 .06 .03 .01 -.10 .09 .07 .01 .03 -.00 .23** .15*  

Nota. ** p < .01; * p < .05 (two-tailed); valores de correlação Spearman entre as variáveis psicopatologia (escala BSI) e espiritualidade (Esp.)         
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ANEXO E – Auto-estima e Valores 

 

 
Tabela Nº. 8 

 

Auto-estima e Valores  – Valores de correlações Spearman 

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13. 14. 15. 

1. Autoestima- 
1 

      

        

2, Autoestima + -.27** 1 

     

        

3. Autoestima Global -.75** .82** 1 

    

        

4. Valores: CNAS -.03 .37** .24** 1 

   

        

5. Valores: IIA -.14 .33** .28** .61** 1 

  

        

6. Valores: RI -.14* .29** .28** .46** .47** 1 

 

        

7. Valores: IN -.04 .25** .17* .56** .41** .34** 1         

8. Espiritualidade: Aceitação do inexplicável .16* .19** .03 .13 .07 -.02 .12 1        

9. Espiritualidade: Unidade com o universo .19** .13 -.03 .20** .14 .06 .20** .50** 1       

10. Espiritualidade: Capacidade de abstração .10 .06 -.02 .00 .04 -.03 .03 .23** .15* 1      

11. ETC: Controle -.13 .48** .40** .27** .33** .26** .24** .19** .14 .05 1     

12. ETC: Recusa .28** .04 -.16* .04 .06 -.03 -.02 .03 .08 .03 -.04 1    

13. ETC: Conversão .31** -.12 -.24** .04 -.11 .04 .12 .16* .14 -.05 -.08 .02 1   

14. ETC: Suporte social .05 .30** .16* .16* .13 .15* .20** .12 .14 .00 .33** .05 -.03 1  

15. ETC: Distração .13 .05 -.05 .13 .09 .04 .09 .14 .06 .06 -.03 .32** .17* .17* 1 

Nota. ** p < .01; * p < .05 (two-tailed); valores de correlação Spearman entre as variáveis autoestima, espiritualidade (Escala Esp), coping (ETC) e sistema de valores (escala de valores), 

Contextualização normativa e afirmação de si (CNAS), Investimento Intelectual e Auto-controlo (IIA), Relacionamento Interpessoal (RI), Investimento Noético (IN)             
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ANEXO F – Protocolo de recolha de dados 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

A sua colaboração está a ser solicitada para participar, como voluntário/a, num estudo 

sobre “O Fenómeno da Glossolalia e suas implicações psicossociais”, o qual conta com 

o parecer positivo da Comissão de Ética do Centro de Investigação em Psicologia da 

UAL. 

O objecto do estudo é compreender a prática da Glossolalia (falar em línguas estranhas) 

quando exercida no âmbito de uma comunidade local de fé cristã, assim como as 

implicações psicossociais do fenómeno, ficando desde já garantido o sigilo das 

informações.  

Agradecemos a sua colaboração, respondendo ao questionário que se segue, pois sem ela 

este estudo – que é inédito em Portugal – não seria possível. 

 

Investigador Responsável:  

Mestre José Manuel Brissos Lino, aluno de Doutoramento em Psicologia nº. 20101453 

na Universidade Autónoma de Lisboa, sob orientação do Professor Doutor João Hipólito.  

Contactos: 968013321 ou drbrissoslino@gmail.com  

 

 

Assinatura do investigador:  

  

 

 

mailto:drbrissoslino@gmail.com
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ANEXO G - Questionário de caraterização sócio-demográfica 

 

 

 

O FENÓMENO DA GLOSSOLALIA E SUAS IMPLICAÇÕES PSICOSSOCIAIS 

As respostas a este inquérito têm carácter estritamente pessoal e confidencial 

DADOS PESSOAIS 

 

Questionário nº: _____ Inquiridor__________________________ Data:___/___/ ___ 

 

1. Sexo: M    F  

2. Idade: ________ 

3. Estado Civil: 

 Casado 

 Divorciado 

 Separado 

 Solteiro 

 União de facto 

 Viúvo  

 

4. Habilitações literárias: 

 Até ao 1º ciclo 

 Até ao 2º ciclo 

 Até ao 3º ciclo 

 Frequência Universitária  

 Licenciatura 

 Outra 

 

5. Actividade profissional / Ocupação: 

 Estudante 

 Profissão: ___________________________________  

 Aposentado 

 Desempregado 

 Outra 
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ANEXO H - Inventário de sintomas psicopatológicos 

 

 

 

BSI – INVENTÁRIO DE SINTOMAS PSICOPATOLÓGICOS 

 

Em baixo, está uma lista de problemas possíveis. Por favor leia com atenção cada um e coloque 

um círculo à volta do número que melhor descreve em que medida esse problema o/a perturbou 

ou aborreceu durante os passados 7 dias incluindo hoje. Coloque um círculo apenas num número 

para cada item e não salte nenhum. Se mudar de ideia, apague com cuidado a primeira marca. Leia 

este exemplo antes de começar: 

Em que medida ficou 

perturbado/a por: Nada Um pouco Moderadamente Muito Extremamente 

1. Dores no corpo 0 1 2 3 4 

 

 

Em que medida ficou perturbado/a por: 

N
a
d

a
 

U
m

 p
o
u

co
 

M
o
d

era
d

a
- 

m
en

te 

M
u

ito
 

E
x
trem

a
- 

m
en

te 

1. Nervosismo ou agitação interior 0 1 2 3 4 

2. Sensações de tonturas ou desmaios 0 1 2 3 4 

3. Ideia de que alguém pode controlar os seus pensamentos 0 1 2 3 4 

4. Sentir que os outros são culpados da maior parte dos seus problemas 0 1 2 3 4 

5. Dificuldade em lembrar-se das coisas 0 1 2 3 4 

6. Sentir-se facilmente aborrecido/a ou irritado/a 0 1 2 3 4 

7. Dores no coração ou no peito 0 1 2 3 4 

8. Sentir medo em espaços abertos 0 1 2 3 4 

9. Pensamentos de acabar com a vida 0 1 2 3 4 

10. Sentir que não pode confiar na maior parte das pessoas 0 1 2 3 4 

11. Pouco apetite 0 1 2 3 4 

12. Assustar-se subitamente sem razão 0 1 2 3 4 

13. Acesso de cólera/irritação que não consegue controlar 0 1 2 3 4 

14. Sentir-se sozinho/a mesmo quando está com pessoas 0 1 2 3 4 

15. Sentir-se bloqueado/a ao tentar fazer as coisas 0 1 2 3 4 

16. Sentir-se só 0 1 2 3 4 

17. Sentir-se triste/melancólico 0 1 2 3 4 
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18.  Não sentir interesse nas coisas 0 1 2 3 4 

19. Sentir-se amedrontado/a 0 1 2 3 4 

20. Sentir-se facilmente ferido/a nos seus sentimentos 0 1 2 3 4 

21. Sentir que as pessoas não são amigáveis ou que não gostam de si 0 1 2 3 4 

22. Sentir-se inferior aos outros 0 1 2 3 4 

23. Náuseas ou indisposição de estômago 0 1 2 3 4 

24. Sentir que está a ser observado/a ou sentir que os outros falam de si 0 1 2 3 4 

25. Dificuldade ao adormecer  0 1 2 3 4 

26. Ter de verificar e tornar a verificar o que faz 0 1 2 3 4 

27. Dificuldade em tomar decisões 0 1 2 3 4 

28. Sentir medo de viajar de autocarro, metro ou comboio 0 1 2 3 4 

29. Dificuldade em respirar 0 1 2 3 4 

30. Arrepios frios e quentes 0 1 2 3 4 

31. Ter de evitar certas coisas, lugares ou actividades porque elas o/a 

assustam 
0 1 2 3 4 

32. Fazer-se um vazio no seu espírito 0 1 2 3 4 

33. Entorpecimento ou formigueiro em partes do corpo 0 1 2 3 4 

34. A ideia de que deveria ser castigado/a pelos seus pecados 0 1 2 3 4 

35. Sentir-se sem esperança acerca do futuro 0 1 2 3 4 

36. Dificuldades de concentração 0 1 2 3 4 

37. Sentir fraqueza em várias partes do corpo 0 1 2 3 4 

38. Sentir-se tenso/a ou excitado/a 0 1 2 3 4 

39. Pensamentos de morte ou de morrer 0 1 2 3 4 

40. Sentir impulsos de bater/magoar ou provocar danos a alguém 0 1 2 3 4 

41. Ter impulsos/vontade de partir ou esmagar coisas 0 1 2 3 4 

42. Sentir-se muito consciente de si próprio/a na presença de outros 0 1 2 3 4 

43. Sentir-se pouco à vontade no meio de multidões ou muita gente 0 1 2 3 4 

44. Nunca se sentir próximo de outra pessoa 0 1 2 3 4 

45. Acessos de terror e pânico 0 1 2 3 4 

46. Envolver-se em discussões frequentes 0 1 2 3 4 

47. Sentir-se nervoso/a quando o/a deixam sozinho/a 0 1 2 3 4 

48. Os outros não darem o apreço devido àquilo que faz 0 1 2 3 4 

49. Sentir-se tão inquieto/a que não consegue ficar parado/a 0 1 2 3 4 
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50. Sentir-se sem valor 0 1 2 3 4 

51. Sentir que as pessoas podem aproveitar-se de si se você permitir 0 1 2 3 4 

52. Sentimentos de culpa 0 1 2 3 4 

53. Ideia de que algo está mal no seu espírito 0 1 2 3 4 
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ANEXO I - Questionário sobre Auto-estima 

 

 

 

ESCALA DE ESTIMA DE SI – S. E. R. T. H. UAL - VERSÃO REDUZIDA 

de Pires et al. (2014). 

 

Seguidamente irá encontrar uma lista de afirmações. Considerando 1 (Discordo 

totalmente) e 5 (Concordo totalmente) assinale (com um círculo) cada uma delas de 

acordo com a percepção que tem de si, actualmente. Tente responder a todos os itens, 

com sinceridade. Não existem respostas certas nem erradas.  

 
(1 = Discordo totalmente; 5 = Concordo totalmente) 

 

1 
Muitas vezes aborreço-me comigo próprio pelas coisas que 

faço 
1 2 3 4 5 

2 Eu sou uma pessoa responsável 1 2 3 4 5 

3 Tenho dificuldade em controlar a minha agressividade 1 2 3 4 5 

4 Geralmente gosto das pessoas 1 2 3 4 5 

5 Eu sou optimista 1 2 3 4 5 

6 As minhas decisões não são tomadas por mim próprio 1 2 3 4 5 

7 Tenho a sensação que não estou a enfrentar as coisas 1 2 3 4 5 

8 Eu não me respeito a mim próprio 1 2 3 4 5 

9 Eu sinto-me emocionalmente maduro 1 2 3 4 5 

10 Sinto-me inseguro comigo próprio 1 2 3 4 5 

11 Eu sou inteligente 1 2 3 4 5 

12 Eu não tenho valor 1 2 3 4 5 

13 Tenho um aspecto físico agradável 1 2 3 4 5 

14 Os outros desconfiam de mim 1 2 3 4 5 

15 Acho que sou nervoso e tenso 1 2 3 4 5 

16 Tenho confiança em mim mesmo 1 2 3 4 5 

17 As pessoas aborrecem-se quando estão na minha companhia 1 2 3 4 5 

18 
Penso que todas as pessoas deveriam assumir um papel na 

sociedade 
1 2 3 4 5 

19 Gostaria de participar em movimentos de solidariedade 1 2 3 4 5 

20 
Estou contente com os meus resultados 

profissionais/escolares 
1 2 3 4 5 
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ANEXO J - Questionário sobre Estratégias de Coping 
 

 

ESCALA TOULOUSIANA DE COPING – VERSÃO REDUZIDA  

(Pires et al., 2009). 

 

Sempre que enfrenta uma situação difícil, provavelmente reage de forma variável. Depois 

de ter escolhido uma situação difícil que esteja a viver actualmente ou não, mas que lhe 

diga respeito a si e que seja angustiante ou stressante, descreva-nos a forma como reage 

habitualmente a essa situação. Encontrará 5 números que indicam em que medida utiliza 

a afirmação proposta: de um (nunca) a 5 (muito frequentemente). Na primeira linha 

escreva a situação difícil que escolheu. Em seguida marque com um círculo (O) o número 

que melhor corresponde à reacção que costuma ter face a essa situação. Tente responder 

a todas as frases, tendo em conta que não há respostas certas ou erradas. 

 

Situação difícil escolhida:__________________________________________________ 

 

Face a esta situação reajo da seguinte forma: 

 

           1= Nunca      5= Muito Frequentemente 

 

 

1 Enfrento a situação 1 2 3 4 5 

2 Trabalho em cooperação com outras pessoas para me esquecer 1 2 3 4 5 

3 Tento não pensar no problema 1 2 3 4 5 

4 Evito encontrar-me com pessoas 1 2 3 4 5 

5 Mudo a minha forma de viver 1 2 3 4 5 

6 Analiso a situação para melhor a compreender 1 2 3 4 5 

7 
Sinto necessidade de partilhar com os que me são próximos, o que 

sinto 
1 2 3 4 5 

8 Esqueço os meus problemas tomando medicamentos 1 2 3 4 5 

9 Procuro actividades colectivas 1 2 3 4 5 

10 
Sei o que tenho que fazer e redobro os meus esforços para o 

alcançar 
1 2 3 4 5 

11 Chego a não sentir nada quando chegam as dificuldades 1 2 3 4 5 

12 Resisto ao desejo de agir, até que a situação mo permita 1 2 3 4 5 

13 Reajo como se o problema não existisse 1 2 3 4 5 

14 Procuro a ajuda dos meus amigos para acalmar a minha ansiedade 1 2 3 4 5 

15 Tomo drogas ou fumo para acalmar a minha angústia 1 2 3 4 5 

16 Afasto-me dos outros 1 2 3 4 5 

17 Aceito a ideia de que é necessário que eu resolva o problema 1 2 3 4 5 

18 Digo a mim próprio que este problema não tem importância 1 2 3 4 5 

19 Centro-me noutras actividades para me distrair 1 2 3 4 5 

20 
Reflicto nas estratégias que poderei utilizar para melhor resolver o 

problema 
1 2 3 4 5 
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ANEXO L - Questionário sobre Valores 

 

 

 

ESCALA DE VALORES DE ODETE NUNES   

Versão Reduzida (2009). 

 

 

Seguidamente irá encontrar uma lista de valores. Responda, assinalando com um círculo 

cada um dos valores de acordo com a importância que lhe atribui. Não existem respostas 

certas nem erradas, uma vez que cada pessoa dá importância a valores diferentes.  

 

 

(1= Nada Significativo; 5= Muito Significativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Rigor 1 2 3 4 5 

2 Compaixão 1 2 3 4 5 

3 Consciência 1 2 3 4 5 

4 Auto-domínio 1 2 3 4 5 

5 Paz 1 2 3 4 5 

6 Empatia 1 2 3 4 5 

7 Família 1 2 3 4 5 

8 Altruísmo 1 2 3 4 5 

9 Liberdade 1 2 3 4 5 

10 Concentração 1 2 3 4 5 

11 Dignidade 1 2 3 4 5 

12 Dom 1 2 3 4 5 

13 Carinho 1 2 3 4 5 

14 Comunhão 1 2 3 4 5 

15 Alegria 1 2 3 4 5 

16 Trabalho 1 2 3 4 5 

17 Sensualidade 1 2 3 4 5 

18 Saúde 1 2 3 4 5 

19 Amor 1 2 3 4 5 

20 Fé 1 2 3 4 5 
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ANEXO M - Questionário sobre Espiritualidade 

 

 

 

ESCALA DE ESPIRITUALIDADE 

 

As seguintes afirmações destinam-se a avaliar o seu grau de espiritualidade. Após a 

leitura de cada afirmação coloque uma cruz no seu início se estiver de acordo. 

 

___1. Sinto-me frequentemente tão ligado às pessoas que me rodeiam ao ponto de parecer 

que nada nos separa.    

___2. Geralmente tomo atitudes para proteger os animais e as plantas da extinção. 

___3. Fico fascinado pelas coisas da vida que não se podem explicar cientificamente. 

___4. Frequentemente tenho flashes de compreensão quando estou relaxado. 

___5. Por vezes sinto-me tão ligado à natureza que tudo parece fazer parte de um só ser vivo. 

___6. Parece que tenho um “sexto sentido” que por vezes me permite prever o futuro. 

___7. Por vezes senti que fazia parte de algo sem limites no tempo e no espaço. 

___8. Chamam-me por vezes cabeça no ar porque envolvo-me tanto no que estou a fazer que 

me esqueço de tudo o resto. 

___9. Frequentemente sinto um forte sentimento de unidade com tudo o que me rodeia. 

___10. Mesmo depois de pensar em algo durante muito tempo, eu aprendi a confiar mais nos 

meus sentimentos do que nas razões lógicas. 

___11. Sinto frequentemente uma forte ligação espiritual e emocional com as pessoas que me 

rodeiam. 

___12. Com frequência quando me concentro em algo perco a noção da passagem do tempo. 

___13. Eu tenho feito sacrifícios pessoais para tentar tornar o mundo melhor, tentando evitar 

a guerra, a pobreza e a injustiça. 

___14. Sinto-me feliz e excitado porque passei por experiências que clarificaram o meu papel 

na vida. 

___15. Eu acredito que já tive percepções extra-sensoriais. 

___16. Tive momentos de grande alegria nos quais subitamente senti uma ligação a tudo o 

que existe. 

___17. Quando olho para uma coisa vulgar, surge com frequência algo de maravilhoso: tenho 

a sensação de a estar a ver pela primeira vez. 
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___18. Eu gosto tanto de ver o florir das plantas na Primavera como de encontrar um velho 

amigo. 

___19. Com frequência as pessoas acham que ando noutro mundo porque não ligo às coisas à 

minha volta. 

___20. Acredito em milagres. 
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ANEXO N - Entrevista a falantes glossolálicos 

 

 

 

GUIÃO DA ENTREVISTA DE INVESTIGAÇÃO  

A FALANTES GLOSSOLÁLICOS 
 

 

Guião do Inquiridor 

 
 

Nº.: ______ 

 
(1 = Quase nada; 5 = Quase sempre) 

 

1 Fala em línguas estranhas com frequência?  1 2 3 4 5 

2 Em que medida essa prática melhora a sua vida? 1 2 3 4 5 

3 Sente que essa prática é importante para si? 1 2 3 4 5 

4 E para os outros? 1 2 3 4 5 

5 Sente que o/a ajuda a ultrapassar os problemas da sua vida? 1 2 3 4 5 

6 Sente que é útil à sua comunidade local de fé? 1 2 3 4 5 

7 Sente que faz de si um/a crente mais espiritual? 1 2 3 4 5 

 

Questões abertas (análise qualitativa a partir da gravação): 

a) Desde que falou a primeira vez, sempre tem mantido a prática ou não?  

     Sim ___  Não ___ Porquê?  

b) Considera essa prática um fenómeno cultural, espiritual/religioso ou de outra 

natureza?  

     Cultural ___  Espiritual/Religioso ___  Outro ___ Porquê?  

c) Essa prática aprende-se ou não?  

     Sim ___  Não ___ Porquê?  

d)  O que sente quando fala em línguas estranhas?  

 

NOTA: Será passado o Inquérito da investigação a estes mesmos indivíduos (sem 

identificação).  

A entrevista será efectuada pelo investigador, que também preencherá as respostas 

(excepto as abertas, que serão gravadas com autorização expressas dos inquiridos).  
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ANEXO O – Consentimento informado 

 

 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

       Aceito participar de forma voluntária na investigação sobre “O fenómeno da 

Glossolalia e suas implicações psicossociais”, através do preenchimento destes inquéritos 

(ou: da disponibilidade para esta entrevista). 

 

       Considero que fui devidamente informado sobre os objectivos da investigação, sobre 

a confidencialidade dos dados fornecidos e sobre a possibilidade de desistir a qualquer 

momento. 

 

 

 

Nome: …………………………………………………………………………………. 

 

Data: ……………………………………………….   
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ANEXO P – Autorização pastores para passar inquérito aos fiéis 

 

 

 

     

Caro Senhor Pastor …………………………………………. 

da Igreja …………………………………………………………………… 

 

 

A sua colaboração está a ser solicitada para um estudo sobre “O Fenómeno da 

Glossolalia e suas implicações psicossociais”, o qual conta com o parecer positivo da 

Comissão de Ética do Centro de Investigação em Psicologia da UAL. 

O objecto do estudo é compreender a prática da Glossolalia (falar em línguas estranhas) 

quando exercida no âmbito de uma comunidade local de fé cristã, assim como as 

implicações psicossociais do fenómeno, ficando desde já garantido o sigilo das 

informações.  

Agradecemos a sua colaboração, no sentido de permitir e facilitar a passagem do 

questionário que se segue entre os fiéis da comunidade que pastoreia, pois sem ela este 

estudo – que é inédito em Portugal – não seria possível. 

 

Investigador Responsável:  

Mestre José Manuel Brissos Lino, aluno de Doutoramento em Psicologia nº. 20101453 

na Universidade Autónoma de Lisboa, sob orientação do Professor Doutor João Hipólito.  

Contactos: 968013321 ou drbrissoslino@gmail.com  

 

Assinatura do investigador:  

  

 

 

mailto:drbrissoslino@gmail.com
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ANEXO Q – Lista das comunidades locais de fé referentes à amostra 

 

 

 

Igreja Cristã Manancial de Águas Vivas 

São Domingos de Rana 

 

Riverside Internacional Church 

Cascais 

 

Igreja de Cristo  

Carcavelos 

 

Igreja Batista Vida Nova 

Cascais 

 

Igreja Evangélica de Benfica 

Lisboa 

 

Igreja Evangélica Água de Vida  

Moita 

 

Igreja Viva Assembleia de Deus 

Casal do Marco 

 

Igreja do Jubileu  

Setúbal 
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