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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar as mudanças ocorridas no pensamento e na conduta dos 

estudantes do curso de Psicologia com ênfase na relação dos mesmos com a religião pelo qual 

são adeptos.  

No primeiro capítulo, foi feito um levantamento histórico do início do protestantismo no Brasil, 

as vertentes do segmento evangélico e as pesquisas desenvolvidas com ênfase no declínio do 

catolicismo e crescimento dos evangélicos no Brasil. O segundo capítulo, descreve o desenvol-

vimento da Psicologia enquanto disciplina científica e a relação entre a prática clínica e a reli-

gião levando em conta o papel do Psicólogo mediante o fenômeno religioso. O terceiro e último 

capítulo apresenta a pesquisa desenvolvida no centro universitário Uniabeu, onde foram entre-

vistados dez alunos concluintes do curso de Psicologia no intuito compreender como os alunos 

evangélicos associam ideias religiosas com os saberes adquiridos ao longo da graduação em 

psicologia em suas práticas e relações sociais. 
 

 

Palavras-chave: Uniabeu. Estudantes Evangélicos. Psicologia e Religião. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to analyze the changes in thinking and behavior of students 

graduating in Psychology with emphasis on the relationship of the same with religion for which 

they are fans. 

The first chapter was made a historical survey of the beginning of Protestantism in Brazil, parts 

of the evangelical segment and the research emphasizing the decline of Catholicism and growth 

of evangelicals in Brazil. The second chapter describes the development of psychology as a 

scientific discipline and the relationship between clinical practice and religion taking into ac-

count the role of the psychologist by the religious phenomenon. The third and final chapter 

presents the research developed in the university center Uniabeu, were interviewed ten gradu-

ating students of the Psychology course in order to understand how the evangelical students 

associate religious ideas with the knowledge acquired along the degree in psychology in their 

practices and social relations. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo principal analisar a expe-

riência acadêmica dos alunos concluintes pertencentes ao segmento evangélico do curso de 

Psicologia da UNIABEU e conhecer as características dos mesmos. Como metodologia, para 

desenvolvimento do trabalho que será apresentado a seguir, foi feita a pesquisa bibliográfica 

nas áreas da Antropologia, Sociologia e Psicologia Social. A partir do embasamento teórico, o 

trabalho foi desenvolvido com acompanhamento e observação dos alunos no cotidiano acadê-

mico e entrevista com roteiro semiestruturado. É de grande relevância ressaltar, que o interesse 

para desenvolvimento desta pesquisa se deu devido ao fato de ser acadêmica do mesmo curso 

que os demais participantes da pesquisa, desta forma, percebi o significativo número de discen-

tes pertencentes ao segmento evangélico e a dificuldade dos mesmos no que se refere as discre-

pâncias entre a Psicologia e a Religião. 

Este trabalho, tem por objetivo fazer um levantamento histórico e de crescimento do 

segmento protestante no Brasil levando em consideração a prática do Psicólogo em meio ao 

fenômeno religioso, neste sentido, no terceiro capítulo embasado teoricamente por pesquisas já 

desenvolvidas com estudantes do curso de Psicologia,  apresentará uma pesquisa desenvolvida 

no Centro Universitário Uniabeu no intuito de conhecer a subjetividade do contexto social e 

religioso no qual o acadêmico evangélico do curso de Psicologia está inserido, de forma a re-

conhecer as mudanças ocorridas correlacionadas ao pensamento religioso após o ingresso na 

academia. 

 

2. INTERFACE ENTRE O RELIGIOSO E A CIÊNCIA 

2.1. Breve Relato histórico de formação do protestantismo 

 

“A ética religiosa penetra na esfera da ordem social com níveis de profundidade 

diversos. Isso não se deve unicamente à diferença entre a vinculação mágica e ritual 

e a religiosidade, mas também depende, sobretudo, dos princípios de qual 

religiosidade assume a respeito do mundo.” 

(Max Weber) 

 

Nos Estados Unidos o movimento protestante utilizou-se da afinidade entre puritanismo 

e democracia de modo mais factível que em qualquer país europeu. A própria natureza das seitas 

protestantes, com a adoção de um princípio igualitário entre seus membros, vai estar afinada 

com a construção do modelo sociopolítico americano, que mais tarde chegaria no Brasil por 

refugiados da Guerra Civil. A multiplicação dessas seitas nos Estados Unidos vai reforçar a 
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fragmentação da sociedade e resultar num pluralismo religioso que se harmoniza com o 

pluralismo político das práticas democráticas. Esse pluralismo religioso traz a necessidade de 

uma crescente convivência das distintas denominações da esfera social.  

Ainda no século do descobrimento do Brasil reformados franceses e holandeses 

tentaram colonizar o Brasil com a renovação religiosa iniciada por Martinho Lutero 

denominada: Reforma Protestante. Reverendos franceses enviados por João Calvino chegaram 

a se estabelecer na Baía de Guanabara em 1557 antes de serem derrotados e alguns enforcados 

pelas autoridades do Brasil Colônia. 

A infiltração do protestantismo nos territórios da colônia do império português traria 

consigo não apenas uma igreja ideologicamente reformada, mas novas formas de organização 

social baseadas na secularização da sociedade. Esse processo, se estabelecido, dissociaria 

papéis, antes, determinados pela religião. 

Até o início do século XVIII vários outros movimentos reformistas tentaram se instalar 

no Brasil e foram freados pelas autoridades portuguesas. 

Foi em 1811, com a abertura dos portos às nações amigas, que comerciantes ingleses 

estabeleceram a Igreja Anglicana no Brasil, seguindo-se, com a implantação de novas igrejas 

reformadas. 

A igreja Adventista do Sétimo Dia conseguiu um razoável número de conversos no Brasil antes 

mesmo da instalação de sua primeira igreja, no ano de 1896, por intermédio de publicações 

alemães enviadas para Santa Catarina. 

 Foi, contudo, no ano de 1910 com a chegada da Congregação Cristã do Brasil e das 

Assembleias de Deus que o país recebeu o pentecostalismo, um movimento que compartilhava 

crenças e emoções e enfatizava a presença do Espírito Santo. 

Todavia, os reflexos destes movimentos são observados no Brasil nas últimas décadas 

após a evidente multiplicação do número de evangélicos em todas as regiões do país, fator que 

propiciou iniciação de pesquisas correlacionadas a tal fenômeno e que tem sido um tema muito 

abordado pelos estudiosos atualmente em meios de comunicação. Mediante todo o histórico de 

chegada do segmento protestante ao Brasil, é de grande relevância evidenciar que o Brasil, 

considerado um dos países mais católicos do mundo, teve alto declínio de adeptos em sua 

religião predominante, devido ao aumento significativo no número de adeptos ao segmento 

protestante. 

O segmento protestante não é uma religião que se limita somente ao espaço físico 

(templo), mas também se projeta ao espaço público, nos meios de comunicação e na política. 

Além disso, verifica-se que igreja movimenta milhões de reais por um mercado consumidor de 
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produtos religiosos, na utilização de meios de conversão, entre outros. 

O nome “protestante” surgiu devido aos protestos dos cristãos do século XVI contra 

algumas práticas da Igreja Católica, alguns dos motivos para esse rompimento incluíram 

principalmente as divergências com relação a alguns princípios católicos, como por exemplo a 

adoração de imagens, celibato, missas em latim, a autoridade do Papa, entre outros. Todavia o 

principal motivo para que o monge agostiniano Martinho Lutero, rompesse com a igreja 

católica, foi o fato de alegar que a mesma distorcia a palavra bíblica. 

 

Lutero pregava o "sacerdócio universal", ou seja, todas as pessoas podem buscar o 

conhecimento de Deus por meio do Livro Sagrado. Ao possibilitar diferentes 

interpretações religiosas, o Protestantismo já nasceu plural e assim se mantém até 

hoje: divergências teológicas podem gerar novas práticas e denominações religiosas. 

Em comum, a valorização do estudo bíblico - daí o nome "evangélico", derivado da 

palavra grega evangelion, que significa "boas-novas"- e a crença de que o acesso a 
Deus se dá unicamente por meio de Jesus Cristo, rejeitando a intermediação da Virgem 

Maria e dos santos da Igreja Católica. (FELIPPE; TUNES, 2005 p.18) 
 

O Protestantismo assim como o Catolicismo, é um dos grandes ramos do Cristianismo, 

entretanto, para os protestantes a salvação se dá através da bondade de Deus, de forma que cada 

indivíduo pode se relacionar diretamente com seu Criador, de forma a responder 

individualmente por seus atos, sem a necessidade de um intermediário. Diferentemente do 

segmento católico, que visa um único método de se obter a salvação, através dos sacramentos 

e rituais para purificação da alma feitos somente por intermédio de pessoas santificadas como 

padres, bispos, cardeais, entre outros. 

A primeira vertente resultante da divisão do protestantismo são os tradicionais, que 

surgiram logo após o rompimento de Martinho Lutero com a igreja católica, estes adeptos, não 

creem na Glossolalia3, no exorcismo e também rejeitam adoração à imagens. Têm como 

objetivo principal aprender e seguir as escrituras sagradas. São eles: Anglicanos, presbiterianos, 

luteranos, batistas e metodistas. 

Correlacionada a segunda vertente do protestantismo, em uma breve história do 

pentecostalismo brasileiro, o autor Paul Freston (1994), no livro "Nem anjos nem demônios - 

Interpretações sociológicas do Pentecostalismo" nos remete a história desse movimento que 

pode ser dividida em três “ondas” de implantação de igrejas. 

 

"A dissidência protestante... vem em três ondas [Calvinista, metodista e 

pentecostal]... em níveis [sociais] cada vez mais baixos... O metodismo não se expande 

onde as igrejas calvinistas oficiais foram bem sucedidas, [e] se restringe basicamente 

ao ambiente anglo-saxão... O pentecostalismo se expande onde o metodismo e o 

                                                             
3 Glossolalia: Dom divino de proferir línguas desconhecidas,  dom de falar a língua dos anjos. 
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calvinismo pouco penetram: as sociedades católicas da Europa latina e da América 

Latina, e as áreas dominadas por igrejas oficiais luteranas" (David Martin - 1978a:9-

11). 

 

O Pentecostalismo, que teve início após uma vigília ocorrida nos Estados Unidos da 

América, no ano de 1901. Sua crença é diferencia-se da crença dos tradicionais, pois, acredita 

na glossolalia, exorcismo, cura por intermédio do espírito santo e profecias. Estes se utilizam 

de costumes rígidos, onde mulheres não podem: cortar o cabelo, usar calça comprida, se depilar 

e casar com homens que não sejam adeptos da mesma religião. Alguns exemplos de igrejas são 

elas: Deus é Amor, Assembleia de Deus, a Igreja do Evangelho Quadrangular, Congregação 

Cristã do Brasil, dentre outras. 

A terceira vertente e mais atual é conhecida por pesquisadores como, Neopentecostal. 

Esta surgiu por volta da década de 1970 e têm costumes semelhantes aos costumes pentecostais, 

porém, seus costumes são menos rígidos e objetivam alcançar maior número de pessoas por 

meio da evangelização. Alguns exemplos são: Universal do reino de Deus, renascerem cristo, 

entre outras. 

Atualmente os protestantes, são nomeados de um modo geral no Brasil como 

"evangélicos", isto se dá devido à defesa da livre interpretação dos evangelhos bíblicos. 

 

2.2. As recentes mudanças no cenário religioso brasileiro. 

 

A partir dos anos noventa as pesquisas quantitativas ganharam um lugar definitivo nas 

Ciências Sociais que se ocupam do fenômeno religioso no Brasil. De acordo com a divulgação 

dos dados preliminares referentes ao censo 2000, no que dizem respeito a "religião", os números 

nos remetem a uma primeira constatação inicial sobre a dinâmica das religiões na sociedade 

brasileira.  A primeira constatação é a tendência para uma crescente pluralidade e diversidade 

religiosa no país. Mediante a pergunta: "Qual a sua religião?", obtiveram-se trinta e cinco mil 

respostas diferentes. Após o trabalho de análise crítica e classificação desses dados pelo IBGE 

com a consultoria do Instituto de Estudos da Religião (Iser), eliminou repetições e erros de 

denominação, chegando desta forma a quinhentas respostas, que reagrupadas redundaram para 

cento e quarenta e quatro classificações de diferentes religiões no Brasil, incluindo os “sem 

religião e os de “Religião não determinada”. Isso traduz uma pluralidade de crenças, entretanto 

se pensarmos em termos de representatividade esta multiplicidade reduz-se e compacta-se 

basicamente em três blocos. O primeiro bloco é referente ao catolicismo, o segundo bloco diz 

respeito aos evangélicos, e o terceiro é referente aos nomeados "sem religião". De acordo com 
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a constatação da pesquisa do IBGE, o Catolicismo que era a religião com maiores números de 

adeptos teve significativa redução de membros, todavia, entre os evangélicos e os "sem 

religião" registrou-se um crescimento. A maioria dos evangélicos concentra-se em maior parte 

no Centro-Oeste, com 19,1%, seguido do Norte com 18,8%, Sudeste 17,7%, Sul 15,4%, e por 

fim, Nordeste com 10,4%. Rondônia é o estado mais evangélico com 27,8% e o Piauí com 5,7% 

é o de menor percentual. O estado com maior diversidade religiosa é o Rio de Janeiro, onde o 

número de católicos diminuiu, o número de evangélicos aumentou, porém, os classificados 

"sem religião" alcançaram uma maior expressão numérica e um significante crescimento. 

A multiplicidade de ofertas religiosas e liberdade de escolha são resultado de um 

processo de modernização, liberação e democratização operado no país.  A diminuição no 

número de católicos está associada à crise das religiões de tradição majoritárias. Este declínio 

do catolicismo e aumento significativo nos evangélicos e nos "sem religião", não significa pelos 

dados deste senso, uma mudança de paradigma cultural, mas uma tendência que encaminha 

diferentes possibilidades e desfechos. 

No estado do Rio de Janeiro não foi somente o aumento evangélico (21,1%), mas 

também, os dos "sem religião" (15,5%) que fez o catolicismo despencar a seu ponto mais baixo.   

Bem a baixo da proporção: Católicos, evangélicos e "sem religião", situa-se o que se 

chamou de "outras religiões" com um total de 3,6%, divididos na respectiva ordem: em quarto 

lugar, os Kardecistas com 2,3 milhões de adeptos, correspondente a 1,4 % da população. Em 

quinto lugar, as religiões afro-brasileiras (Candomblé e Umbanda), que de acordo com o censo 

de 2001 perderam adeptos, caindo de 0,4% para 0,3%.  Também com 0,3% aparecem as 

"religiões orientais", onde se destaca o budismo com 245 mil adeptos e as demais com 181 mil. 

A seguir, aparece o judaísmo com 101 mil adeptos, representando 0,1% da população, e mais 

abaixo deste, o Islamismo com apenas 18,5 mil adeptos registrados.  Por fim, destaca-se "outras 

religiosidades", com um percentual de 1,3%, dentro dele podem-se discriminar as religiosidades 

e espiritualidades exotéricas e 'new ages' com 67,2 mil adeptos declarados e as "tradições 

indígenas autóctones", com 10,7 mil adeptos. 

O Brasil é um país de grande diversidade religiosa. Segundo a pesquisa do Censo 2010 

do IBGE, observa-se que o percentual de adeptos pertencentes a população católica apostólica 

romana mantem-se em declínio. Entretanto, os evangélicos, segundo a pesquisa, obtiveram um 

significativo aumento no número de adeptos.  O que fica evidenciado tanto no caso de 

"sincretismo tradicional" quanto no caso de "sincretismo pós-moderno", é que o Brasil, em 

termos de fenômeno religioso enquanto expressão social, cultura e simbólica, o que parece ser 

mais significativo são os modos de crenças do que as religiões nominais. 
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Com o crescimento do número de adeptos ao segmento evangélico, aumentou também 

o número de igrejas, algumas com maior proporção de extensão conquistaram espaço e são 

influentes em meios de comunicação. Há grande investimento de capital na compra de 

emissoras de televisão, rádio e outros recursos modernos, no intuito de divulgar e captar maior 

número de fiéis, fator em evidência com relação ao catolicismo que condenava a 

superexposição pública. 

Atualmente, multiplicam-se no Brasil inúmeras denominações neopentecostais 

fragmentadas de outros movimentos buscando independência. Constata-se, sobretudo, que o 

nascimento autônomo de novos “ministérios” cristãos é, ainda, parte das reinterpretações 

pessoais de indivíduos que representam uma coletividade de membros que desejam praticar o 

“verdadeiro evangelho de Cristo”. Em algumas denominações a ideologia de santificação 

pessoal transforma os religiosos em indivíduos deslocados da realidade, com menor 

possibilidade de participação no mundo. 

A grande maioria dos adeptos a estes movimentos não compartilham de um sentimento 

orgânico de comunidade social, visto que são indivíduos isolados na busca de salvação através 

do distanciamento das “coisas do mundo”. 

3. INTERFACES ENTRE A PSICOLOGIA E A RELIGIÃO 

3.1. Psicologia enquanto disciplina científica 

 

A Psicologia foi reconhecida oficialmente como profissão com a criação da Lei n.º 4.119 

de 27 de agosto de 1962. Entretanto, a ensino da Psicologia no Brasil enquanto autônoma, 

iniciou-se na segunda metade do século XIX, pois, anteriormente a esse período a Psicologia 

era objeto de estudo de diversas áreas teóricas como por exemplo a Filosofia, ciência da qual 

iniciou-se. Refletir sobre a formação do Psicólogo é de extrema importância tendo em vista que 

a partir da qualidade de sua formação, haverá maior qualidade também nos serviços prestados 

por estes profissionais. Dentre as muitas atribuições do profissional de Psicologia, pode-se 

afirmar que independente do campo de atuação ou das diversas escolas de pensamento, é de 

total importância que o profissional de Psicologia perceba não somente o indivíduo em si, mas 

também, toda a subjetividade que o cerca, além de seus valores e o contexto social no qual está 

inserido.  

Alguns valores adquiridos pelos indivíduos ao longo de sua vida, sofrem influência 

também do grupo religioso no qual se insere, desta forma, o termo "religião", está vinculado a 

um princípio normativo de conduta do qual o adepto sofre influência. 
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"à religião é uma relação vivida e praticada entre o ser humano e o ser ou os seres 

supra-humanos nos quais ele crê [...] A religião em consequência, é um 

comportamento e um sistema de crenças e sentimentos" (VALLE, 1998, p. 43). 
 

Tendo presente tais considerações, este trabalho tem como objetivo mais amplo, analisar 

a dinâmica entre a Religião e a Psicologia enquanto ciência, considerando a experiência 

acadêmica dos estudantes concluintes do curso de Psicologia. Pretende-se perceber as 

mudanças ocorridas nos comportamentos e ações destes indivíduos, bem como possíveis 

paradigmas culturais que a vivência na faculdade propiciou. 

Anteriormente à instauração da Psicologia enquanto campo do saber independente, na 

Idade Média, alguns nomes da doutrina religiosa, como Santo Agostinho e São Tomás de 

Aquino já discutiram relações da alma e do intelecto de acordo com uma perspectiva cristã, 

influenciando o pensamento ocidental por muitos séculos.  

São muitas as definições que cada autor, ramo ou escola de pensamento, estabelece de 

forma particular em relação ao alvo de seus estudos. De uma maneira geral, pode-se afirmar 

que a Psicologia tem o intuito de compreender o indivíduo em sua totalidade psíquica, é o 

estudo do comportamento humano, onde considera aspectos afetivos, cognitivos, biológicos e 

sociais. 

 

3.2. Religião e a prática clínica 

 

A Psicologia sendo um saber ligado ao campo científico, inicialmente aparenta ser 

conflitante com questões religiosas. Afinal, a Psicologia buscava um status científico, e 

aspectos ligados a religião foram negados no que diz respeito à ligação com tal, pois, poderiam 

de alguma maneira influenciar, principalmente o papel do psicólogo.  

 

A cada fase da vida, os indivíduos podem reformular a sua imagem do sagrado, 

reestruturar sentidos, esquecer alguns, resgatar outros. Assim, na constituição única da 
fé, não se oferece ao indivíduo somente uma experiência serena e impassível de paz, 

tranquilidade, sabedoria, poder, despojamento ou quaisquer que sejam os valores 

cultuados e aceitos coletivamente. A aceitação incondicional da divindade não se 

realiza de um só golpe, não é dada, e sim edifica-se como processo complexo, que 

envolve fidelidade, luta consigo mesmo, confronto, angústia, sublimação, sacrifício, 

êxtase, abre-se para ela a possibilidade de reinterpretar a sua concepção formada do 

princípio sagrado. (VERÍSSIMO, 2004, p.180) 
 

Tendo em vista que o tema, religião, é um tema minimamente abordado durante a 

graduação, é de grande importância para a Psicologia, compreender todo o contexto religioso 

no qual o paciente está inserido, afinal toda subjetividade do meio no qual o indivíduo está 
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inserido, influencia suas práticas comportamentais. Desta forma, a religião e os aspectos ligados 

a ela, estão cada vez mais presentes na vida dos pacientes, isso nos remete enquanto 

profissionais de Psicologia a pensar como atuar a partir da demanda experiencial religiosa 

trazida pelo cliente. Sabemos que para que se estabeleça a prática clínica, é necessário que 

ocorra um vínculo terapêutico entre o profissional e o cliente, sendo assim, cabe ao terapeuta 

perceber em qual grupo religioso seu paciente está inserido e acolhê-lo independente de sua 

crença, a partir da demanda do mesmo, que consiga utilizar-se deste aspecto religioso para 

perceber o papel importante que a religião possui na vida deste indivíduo.  

Devemos levar em conta também, que a religião tem um papel vinculado por vezes à 

superação, por isso, a partir do momento em que o paciente percebe sua relação com o sagrado, 

com sua religião e o papel dos mesmos em sua vida, passa de maneira autêntica a perceber 

formas de lidar com superação, dificuldades e angústias. 

O Terapeuta deve trabalhar empaticamente mesmo que suas crenças ou religiões sejam 

distintas e discordantes das do paciente. Sobretudo deve ajudar o paciente, o percebendo 

enquanto indivíduo dotado de crenças, a lidar com as mesmas de forma que possa positivamente 

contribuir trazendo vivências positivas religiosas contribuintes no processo de superação. 

A partir da necessidade de compreender a ligação existente entre o fenômeno religioso 

e a ciência psicológica, foi criada a disciplina Psicologia da religião (PR), a qual está 

intimamente associada a outros saberes das ciências humanas que estuda o referido tema – 

Antropologia da religião, História da Religião, Sociologia da religião, entre outros. 

Em especial, a Psicologia da religião, segundo Paiva at Alli (2009), é o estudo do 

comportamento religioso, ou seja, a forma em que o indivíduo se coloca mediante sua crença 

religiosa. No Brasil, a PR surgiu por meio de influência Europeia, atualmente com mais de 

cinquenta anos de instauração no Brasil, têm sido objeto de grande procura, interesse e estudo 

de acadêmicos de distintos cursos.   

No Brasil, são poucas as instituições de ensino que utilizam essa disciplina em sua grade 

curricular, esta disciplina está mais presente na grade de cursos de Teologia e Filosofia, todavia, 

por ser um tema abordado por teóricos de extrema importância para a Psicologia como: 

Sigmund Freud, Jacques Lacan, Carl Gustav Jung, entre outros. O tema religião poderia ser 

mais explorado e inserido nas grades curriculares das demais instituições que oferecem o curso 

de Psicologia, já que está intimamente presente na vida quotidiana do indivíduo e atualmente é 

um tema questionador e motivador no que diz respeito ao desenvolvimento de pesquisas e 

trabalhos acadêmicos.  Mediante a essas pesquisas ligadas a esse âmbito, tem sido possível 

inserir disciplinas e modalidades adaptativas de acordo com a demanda e os objetivos dos 
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universitários do curso, possibilitando melhorias e maior qualidade no ensino da Psicologia 

como um todo, todavia, como dito anteriormente, isso não ocorre em todas as instituições de 

ensino. 

Alguns estudos4 revelam a grande procura tanto da população universitária quanto do 

público em geral por tratamento psicológico correlacionado a questões ligadas ao fenômeno 

religioso, alguns estudos revelam também que universitários têm recorrido à disciplina 

“Psicologia da religião” com objetivo de resolver questões pessoais e de conflito entre a ciência 

e o saber religioso. Neste sentido foi observado que não somente correlacionado ao campo 

religioso, mas também de modo geral, inúmeras pesquisas foram desenvolvidas objetivando 

observar a conduta dos universitários do curso de Psicologia. Neles, ao grosso modo, foram 

descritos os hábitos de estudo de graduandos e suas experiências no cotidiano acadêmico  

Dentre as muitas pesquisas desenvolvidas a partir da observação de hábitos e 

comportamentos dos estudantes de Psicologia, é de grande relevância destacar o trabalho: 

"Avaliação dos hábitos, conhecimentos e expectativas de alunos de um curso de Psicologia. 

Avaliação de alunos de psicologia." Tal pesquisa objetiva analisar os conhecimentos, hábitos 

acadêmicos e expectativas tanto com relação a continuidade do curso, quanto com relação a 

expectativas correlacionadas ao término da graduação. A Pesquisa foi realizada com 101 (cento 

e um) alunos do terceiro e quarto anos de um curso de Psicologia de uma Universidade 

particular. Para a coleta de dados e informações foi utilizado um questionário com cinquenta e 

cinco questões. Os autores destacam a grande importância de tais pesquisas, pois a partir das 

mesmas tanto o corpo docente quanto a diretivo da instituição de ensino, puderam traçar 

estratégias de melhorias para o curso com mais facilidade devido ao fato de saber as 

necessidades e os objetivos dos estudantes.  

Em conformidade com esta proposta, no próximo capítulo analisarei algumas uteis 

concepções presentes nos discursos dos estudantes de Psicologia do Centro Universitário 

Uniabeu, localizado no município de Belford Roxo, no estado do Rio de Janeiro. 

 

 

 

                                                             
4 Para maiores informações acesse a Revista de estudos da Religião (Rever): HENNING, Martha Caroline; MORÉ, 

Carmen L. O. O. Religião e Psicologia: análise das interfaces temáticas, 2009. p. 84-114. Acesso em: 26/11/2014. 
DUARTE, Luiz F. D.; DE CARVALHO, Emilio N. Religião e psicanálise no Brasil contemporâneo: novas e velhas 

Weltanschauungen. SÃO PAULO, USP, 2005, V. 48, Nº 2. Acesso: 26/11/2014 
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4. DISCURSOS E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE DISCENTES DO CURSO DE 

PSICOLOGIA 

4.1. O Cotidiano escolar como objeto de estudo na Psicologia 

 

Com base em algumas pesquisas (Bueno ET alli,2004; Lisboa & Barbosa, 2009; De 

Paula at alli, 2007; Baptista at alli, 2004), a pesquisa desenvolvida teve como principal objetivo, 

analisar os discursos dos estudantes do curso de Psicologia do Centro Universitário Uniabeu, 

de forma a reconhecer a relevância de conhecer características dos alunos deste determinado 

curso, pois, desta forma, o corpo docente e diretivo e os demais vinculados a  instituição podem 

pensar  e colocar em prática  estratégias  que  contribuam para  a  formação  e  expectativas  dos  

discentes  de forma  a  também  contribuir  para  preparação  de  estratégias  eficazes  para 

desenvolvimento do seu currículo.  É de grande relevância avaliar todo contexto social no qual 

este indivíduo está inserido de acordo com seus valores e formas de conduta, que direta ou 

indiretamente está ligada a escolha do curso de graduação. Todavia, o principal objetivo deste 

trabalho foi entender como os alunos pertencentes ao segmento evangélico concluintes do curso 

de psicologia associam ideias religiosas com os saberes da psicologia em suas práticas e rela-

ções sociais. 

Os participantes desta pesquisa foram 10 (dez) alunos concluintes do curso de Psicolo-

gia do Centro Universitário Uniabeu do período noturno. Com idade mínima de vinte e dois 

anos e idade máxima de cinquenta e três anos.  Todos residentes em municípios da Baixada 

Fluminense. 

No que diz respeito à coleta de informações, foi utilizado um roteiro semiestruturado.   

Nele continha vinte e três questões utilizadas para nortear a entrevista, perguntas essas desen-

volvidas de acordo com o objetivo da pesquisa, relacionadas a questões socioeconômicas, cul-

turais, religiosas, familiares e assuntos relacionados à formação acadêmica, tais como, as con-

cepções dos estudantes sobre sexualidade, família, religião e exercício profissional do psicó-

logo. 

A coleta dos dados ocorreu durante o período letivo de 2014, no mês de Novembro. Para 

tanto, foi solicitada a autorização da coordenação do Curso de Psicologia.  A pesquisa foi rea-

lizada individualmente em sala de aula, os participantes após concordarem e estarem cientes do 

objetivo da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, antes de res-

ponder as respectivas perguntas. 
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4.2. “Religião” e “Saberes da psicologia” no discurso dos alunos. 

 

No que se refere à relação dos entrevistados com a igreja, oito dos entrevistados alega-

ram ter se convertido após os treze anos de idade, atualmente todos frequentam os cultos e 

atividades religiosas. Entretanto, dois dos entrevistados se distanciaram dos seus respectivos 

cargos ou responsabilidades devido as inúmeras demandas trazidas pela vida acadêmica. Em 

três relatos os discentes entrevistados demonstram-se distanciados dos seus pares religiosos 

devido à falta de tempo. 

A respeito da relação que desenvolvem com Deus, os entrevistados alegaram ter ocor-

rido melhoras. Em unanimidade foi dito que a forma mais utilizada pelos mesmos para aproxi-

mar-se e manter-se em ligação perfeita com Deus, é mediante oração, seja ela em pensamento 

ou oral.  

Um dos entrevistados relatou ter escolhido o curso de Psicologia após ouvir “a voz de 

Deus”, segundo seu relato que será apresentado a seguir, Deus queria usá-lo para cuidar de 

pessoas emocionalmente doentes. 

 

“Eu estava em Rio das Ostras conversando com um amigo que mora lá, que era mem-

bro dessa igreja que eu sou, e ele mudou-se para lá, em um dado momento agente 

estava conversando e passeando na cidade e conversando sobre assuntos variados, 

das maravilhas que Deus havia feito em nossas vidas. Até que de uma forma inespe-

rada eu ouvi a inconfundível voz de Deus falando ao meu coração, dizendo: eu quero 

que você faça Psicologia, porque eu desejo usar você para cuidar de pessoas que 
estão emocionalmente doentes. E de uma forma imediata, automaticamente e não 

premeditada, o Espírito Santo me fez fixar numa placa, e esta placa dizia: “consultó-

rio de Psicologia”, e consequentemente Deus no mesmo momento falou: Eu estou 

fazendo assim para confirmar que sou eu que estou falando com você e é isso que eu 

quero que você faça, porque eu sei o que é melhor para a sua vida”. (João, 11 de 

novembro de 2014) 
 

Percebe-se que, de acordo com o relato do entrevistado, sua motivação para seguir car-

reira acadêmica se deu a partir da sua experiência religiosa.  

 Sobre a concepção da Psicologia antes do curso, é de grande relevância destacar o relato 

de uma das entrevistadas. 

 

“Decidi cursar Psicologia, quando eu vi a necessidade de muitas pessoas que sofriam 

por não ter a quem recorrer de forma correta, com uma intervenção séria, diante de 

um sofrimento, quando eu percebi que a religião pode conduzir o homem a um cami-

nho, mas que também a ciência aliada a ela, pode orientar melhor.” (Margarida, 25 

de novembro de 2014) 
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 Mediante a este discurso, a entrevistada demonstrou perceber a importância da prática 

psicológica não desmerecendo o valor e as contribuições da religião na vida do indivíduo no 

que se refere à resolução de conflitos e superação. 

 Todos os entrevistados disseram já ter passado por algum tipo de “experiência com 

Deus”. Entretanto, o fenômeno mais relatado, foi as divinas revelações por meio de sonhos.  De 

acordo com os relatos, Deus mostrou ou falou algo em sonho no intuito de alertar ou preparar 

para algum acontecimento. Veja no relato a seguir: 

 

“Eu já tive sonhos que Deus falou comigo coisas que aconteceram depois, e eu en-

tendi esse sonho, entendi que era Deus falando e foi realmente o que aconteceu depois 

de algum tempo.” (Hélio, 12 de novembro de 2014) 
 

Dentre as perguntas, indaguei-os com relação ao saber científico e o saber religioso, de 

que forma encaram as discrepâncias entre a ciência e a religião, e de que forma lidam com 

assuntos polêmicos como por exemplo, a sexualidade, gerador de muitos debates e estudos. Os 

discentes disseram saber diferenciar os seus valores e suas crenças das crenças e valores dos 

seus clientes. Somente um dos entrevistados, não irá exercer a profissão, segundo ele, a Psico-

logia e seus saberes foram somente um instrumento acrescentador para uma melhor compreen-

são do outro, já que em sua atual ocupação, mantém contato direto com o público. 

Com relação ao ingresso na Uniabeu, perguntei se havia ocorrido algum tipo de mu-

dança no pensamento ou no comportamento após cursar Psicologia. De forma unânime, os en-

trevistados disseram ter modificado tanto seu modo de agir, quanto o modo de ver o outro. Veja 

os seguintes relatos: 

 

“Sim, na verdade a religião deveria ser um instrumento de libertação das pessoas, 

mas de certa forma, hoje em dia, ela aprisiona, porque ela não te permite indagações 

e questionamentos. Todo local que não permite questionamentos e indagações é um 
lugar de enclausuramento.” (Alex, 11 de novembro de 2014) 

 

“Sim, antes eu tinha uma opinião fechada, depois de perceber o sofrimento do outro 

eu vi que todos somos diferentes. Eu como líder na igreja, achava que todos deveriam 

se comportar de forma correta, mas o que é certo para mim, não é para o outro, então 

na Psicologia eu aprendi isso e utilizo essa prática na religião, respeito ao outro, a 

diferença do outro...” (Carina,11 de novembro de 2014) 
 

“Totalmente, eu não vejo mais as coisas da mesma forma, eu não ouço as pessoas da 

mesma forma, na verdade, eu avalio muito mais o que as pessoas dizem e o que elas 

fazem, se não está sendo divergente. E Deus? Eu vejo Deus de uma forma muito mais 

ampla eu vejo Deus de uma forma muito mais... acho que eu admiro muito mais Deus 

agora!” (Andréa, 12 de novembro de 2014) 
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É de grande relevância ressaltar o receio demonstrado mediante as perguntas correlaci-

onadas a questão religiosa. Foi perceptível a resistência por parte dos discentes entrevistados. 

Tendo em vista este aspecto, é cabível destacar as perguntas feitas pelos mesmos devido ao 

receio. Algumas frequentes a serem destacadas são: “O Nome será divulgado?”, “Será que isso 

não vai me trazer problemas?”, “Tenho Cargo na igreja, tem certeza que meu nome não será 

divulgado?”, “Posso fazer uma nova entrevista?”, entre outras. 

Neste sentido, indaguei-os sobre a religião mais uma vez, contudo, desta vez objeti-

vando saber se houve algum tipo de modificação em seus respectivos pensamentos correlacio-

nados a religião, após cursar Psicologia. Segundo os entrevistados, somente um dos entrevista-

dos alegou ter ocorrido modificação na sua forma de ver a religião. Veja o relato a seguir:  

 

“Sim, houve modificações, positivamente eu aprendi que a religião não é como nos 

apresenta, às vezes trabalha com o medo seja de morrer ou do inferno. A religião 

utiliza diversos meios para aprisionar as pessoas...” (Alex, 11 de novembro de 2014)  
 

 Mediante as perguntas, constatou-se que os entrevistados não possuem interesse imedi-

ato de desenvolver projetos na igreja com base nos conhecimentos adquiridos ao longo da gra-

duação. Em alguns relatos foram explicitados o desejo de desenvolver algum tipo de trabalho, 

mas devido as muitas atribuições na igreja e as dificuldades impostas por seus líderes, os gra-

duandos participantes, acharam viável futuramente tentar desenvolver um projeto melhor es-

truturado, para tentar obter aprovação. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho de forma introdutória, traz uma reflexão sobre a vivência dos alunos, de 

forma a perceber o quanto o fenômeno religioso está cada vez mais presente na vida do indiví-

duo e cada vez mais influente na vida do mesmo em sua totalidade.  

 Ficou evidenciado o quando a religião e a ciência (Psicologia) ainda permanecem dis-

tanciadas e na concepção de muitos como vertentes totalmente opostas.  Em alguns casos, a 

Psicologia não desconstruiu alguns paradigmas religiosos, todavia, no que se refere a atuação 

dos futuros profissionais, em grande maioria os entrevistados se mostram éticos e conscientes 

ao saber separar suas crenças das crenças do seu paciente.  

Por fim, é de grande interesse dar continuidade neste trabalho. A Psicologia da Religião 

é uma área que está se expandindo e a inserção de disciplinas ligadas ao fenômeno religioso 

nas grades curriculares dos cursos de Psicologia, são de grande importância para a formação 

dos discentes. 
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APÊNDICE – ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO 

 

Tema: SUBJETIVIDADE, PERTENCIMENTO RELIGIOSO, FORMAÇÃO 

UNIVERSITÁRIA: NOTAS SOBRE A EXPERIÊNCIA ACADÊMICA DE ALUNOS 

EVENGÉLICOS CONCLUINTES DO CURSO DE PSICOLOGIA DA UNIABEU. 

Orientador: Professor e Doutor, Robson Rodrigues de Paula. 

Orientanda: Stéfani da Silva Batista 

 

1. Dados Pessoais 

 

1.1 - Nome: 

1.2 - Idade: 

1.3 - Tem Filhos? 

1.4 - Onde reside? 

1.5 - Fale um pouco sobre as condições sociais de seu bairro: 

 

2. Aspectos Religiosos 

2.1 - Você nasceu em um lar evangélico? Caso não tenha nascido, como se converteu? 

2.2 - Qual é o nome da sua igreja? 

2.3 - Você possui algum cargo ou vínculo na igreja? 

2.4 - Você passou por alguma experiência com Deus que queira relatar? 

2.5 - O que você costuma fazer para ficar mais perto de Deus? 

2.6 - Você costuma conviver diariamente com seus pares religiosos? 

 



 

3. Experiência Acadêmica 

3.1 -  Quando você decidiu cursar Psicologia? 

3.2 - O que te motivou a cursar Psicologia? 

3.3 - Quais discussões e teóricos você tem mais contato? 

3.4 - Você notou alguma diferença em seu comportamento após ingressar na Uniabeu? 

3.5 - Você costuma conviver com seus colegas de curso fora da universidade? 

3.6 - Sabemos que em muitos casos há uma discrepância entre a Psicologia e a religião acerca 

de alguns temas, como por exemplo a sexualidade. Como você lida com isso? 

3.7 - Qual foi a maior dificuldade enfrentada no estágio? 

3.8 - Após a vivência na Uniabeu, você acha que houve alguma mudança correlacionada a sua 

relação com Deus e com sua comunidade? 

3.9 - Após cursar Psicologia, houve alguma modificação no seu pensamento correlacionado a 

religião? 

 

4. Projetos Futuros 

4.1 - Pretende Atuar como Psicólogo? 

4.2 - Já definiu qual sua linha teórica? 

4.3 - Pretende desenvolver algum projeto ou ação em sua igreja? 

 


