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1. RESUMO  

Os resultados de pesquisas demográficas registraram o percentual de 99% dos 

brasileiros que declaram acreditar em Deus. Por isso em relação aos aspectos do 

conhecimento religioso foi mencionada a importância da religião como promotora de 

suporte emocional, instrumental e informativo. A diversidade de implicações que a 

religiosidade pode ter, nos fenômenos relacionados à saúde e ao adoecer foram 

destacadas. Nos aspectos da psicologia enfatizou-se o posicionamento de psicólogos 

em participar de processos de investigação de inúmeros fenômenos diferentes, desde 

estudos com microeletrodos, até estudos sobre comportamento social. As 

contribuições dos aspectos do conhecimento religioso foram estudadas, assim como 

as contribuições da psicologia e ainda as proposições contemporâneas, a respeito de 

superações dos indivíduos, em adversidades, no decorrer da vida. Participaram como 

sujeitos voluntários, quatro pessoas que praticam a religiosidade, sendo católicos, e 

que utilizam da psicoterapia. Foram escolhidos em uma amostra de conveniência, 

sendo os participantes do sexo feminino, com idade entre 30 e 60 anos. Foi realizada 

e gravada uma entrevista com cada um dos participantes, baseada na linha da vida. 

O estudo objetivou correlacionar os relatos das vivências religiosas e psicoterápicas, 

compondo a linha da vida, de cada participante. Os resultados indicaram que para a 

amostra investigada, a psicologia e a religião tiveram papeis fundamentais na 

superação das adversidades no decorrer da vida e declarou através de suas falas a 

complementaridade entre esses dois campos de conhecimento, sendo a psicologia 

como ciência e a religião como suporte emocional, instrumental e informativo. 

Portanto, o presente trabalho teve seu significado baseado na ampliação de 

conhecimentos relativos às ocorrências de superações e a importância dos recursos 

psicoterápicos e religiosos para tais superações. Palavras-chave: Psicoterapia, 

religiosidade, trajetória de vida. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 A psicologia tem como meta promover o bem estar ao individuo, levando em 

conta a subjetividade, onde, contextos, culturas e valores que permeiam suas vidas, 

têm significativa relevância.  

 Neste sentido, diante de resultados de pesquisas demográficas nacionais que 

registram aproximadamente 95% dos adultos nos Estados Unidos (HOGE, 1996) e 

99% dos adultos brasileiros (KLINTOWITZ, 2001) declaram acreditar em Deus 



(FARIA; SEIDL, 2005), surge à ideia da necessidade de um olhar comprometido da 

psicologia em relação à fé, à religiosidade e suas implicações na vida das pessoas. 

           Este estudo visou buscar na literatura e junto às pessoas envolvidas com a 

religiosidade e que fazem psicoterapia, as contribuições percebidas em superações e 

ajustamentos em suas trajetórias de vida. De esse modo tentou elucidar, de alguma 

forma, os possíveis benefícios que estes dois campos de conhecimentos, psicologia 

e religiosidade podem oferecer ao indivíduo, pautados na complementaridade.   

 Faria e Seidl (2005), mencionam a importância da religião como promotora de 

suporte emocional, instrumental e informativo. Ressalta a diversidade de implicações 

que a religiosidade pode ter nos fenômenos relacionados à saúde e ao adoecer. 

Apontado por Amatuzzi (2003) quando se dá o processo pessoal profundo à 

pessoa está mobilizada. Existe dentro dela um dinamismo que a faz avançar sair em 

busca como que por instinto. Não se trata de algo simplesmente fisiológico, pois já 

pertence à ordem das significações, da consciência. Isso que da animo à pessoa, essa 

certeza implícita que impulsiona o seu movimento, é sua fé atuante, fé no sentido 

geral. 

 O fornecimento de funcionalidade para a religião envolve demarcação de 

atitude mental e uma metodologia para determinar um ponto de partida capaz de 

garantir uma postura aberta, inclusiva e dialógica. Tendo na religião dialógica a 

compreensão de postulados que não aspiram a converter, convencer ou superar 

adversários. Num envolvimento que proporciona aos envolvidos, a sua autonomia, 

numa lógica de ação comunicativa e ação intencional que permite a troca de opinião, 

crenças, sentimentos e experiências (MAFIA, 2013).  

 Atikinson (1995) aponta que os psicólogos, nos dias atuais, estão envolvidos 

em um processo de investigação de inúmeros fenômenos diferentes, desde estudos 

com microeletrodos, para buscar entender como células cerebrais individuais mudam 

durante a aprendizagem, até estudos sobre os efeitos da densidade da população e 

superpopulação, sobre o comportamento social. Para entender como as pessoas 

interagem com seu ambiente, é preciso saber algo a respeito do seu equipamento 

biológico. 

 Goleman (2012) nos traz como é sabida por experiência própria, quando se 

trata de moldar nossas decisões e ações, a emoção tem peso significativo e às vezes 

maior que a razão. Fomos longe demais ao enfatizarmos o valor e a importância do 

puramente racional, do que mede apenas a parte intelectual, na vida humana. Para o 



bem ou para o mal, quando somos dominados pela emoção, o intelecto não consegue 

nos conduzir a lugar algum.      

 Segundo, Gergen; Gergen (2010) o construcionismo oferece um jeito novo de 

ver este antagonismo. A tradição científica e as religiosas/espirituais têm suas próprias 

maneiras de conceber o mundo, cada qual com seus valores aprovando determinadas 

formas de vida. Não existe forma para comparar tais verdades, as científicas com as 

religiosas/espirituais, uma vez que qualquer tipo de mensuração dependerá de uma 

realidade construída por uma tradição. Não se pode medir a verdade do espírito por 

meios científicos, e nem a verdade científica através da sensibilidade espiritual. As 

duas tradições atuam de acordo com sua própria tradição, a científica através dos 

foguetes espaciais e da energia atômica e a religiosa através das instituições 

preocupadas com o ser humano e visões da boa moral. Nenhuma das duas pode 

elaborar com seus próprios termos o que a outra oferece. O construcionismo propõe 

a exploração das consequências positivas e negativas de cada uma delas.  

Participar de um grupo religioso e de suas vivências pode trazer consequências 

psicossociais saudáveis que influencia de maneira positiva a saúde. São vários os 

benefícios que são promovidos pela religião, como por exemplo, a coesão social, a 

sensação de pertencimento, incorporação e participação, sanciona a continuidade dos 

relacionamentos, dos padrões familiares e de outros sistemas de apoio. O apoio social 

é provido através do desenvolvimento da comunhão e do companheirismo, 

promovendo assim a moderação do estresse e da raiva, assim como proporciona 

estilos mais reflexivos para lidar com as situações e para a solução de problemas 

(LOTUFO NETO, 2003).     

Zacarias (2010) aponta que Psicologia e religião são duas áreas que 

apresentam intima relação, principalmente no que diz respeito ao atendimento 

analítico na práxis clinica. A par da história da ciência e sua tradição positivista, a 

psicologia como ciência tende a excluir a experiência religiosa do paciente ou dar a 

ela o significado de influências puramente psicossociais. Isso acontece devido ao fato 

de que a psicologia, assim como a cultura contemporânea, concedeu o prestígio de 

verdade aos postulados que podem ser demonstrados em conformidade aos moldes 

da metodologia científica convencional. No entanto, a ciência é apenas um dos 

campos de conhecimento, ao lado da religião, das artes e da filosofia. Nenhum destes 

campos tem a verdade absoluta. O fenômeno pode ser acessado por diversos olhares 

a partir destes campos, mas não há a superioridade de um olhar sobre o outro. A 



experiência da vida humana realiza-se nesses quatro campos fenomênicos e o 

diálogo entre ciência psicológica e este outro campo da experiência, segundo a prática 

analítica, conduzirá a análise para uma compreensão mais profunda da vida humana. 

 Lotufo Neto (2003) aponta que requer mais estudos o campo da interação 

religião, saúde mental e psicoterapia. A variável religiosa, por sua grande influência 

na vida das pessoas, deve ser significativamente considerada, na compreensão dos 

problemas, no entendimento epistemológico do paciente, na elaboração de suas 

histórias e narrativas. A dimensão religiosa é útil na terapêutica, colaborando na 

formação de imagens e metáforas que possivelmente virá auxiliar a pessoa a mudar 

e viver com plenitude. A religiosidade não saudável representa um sintoma como os 

outros, que necessita ser trabalhado e analisado. Portanto, a psicologia e a psiquiatria 

precisam considerar e não podem relegar mais essas experiências ao segundo plano. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Este trabalho pretendeu conhecer de que maneira ocorrem as superações e 

ajustamentos na trajetória de vida das pessoas que praticam a religiosidade e que se 

utilizam da psicoterapia.  

 

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO  

 Destacar a importância em considerar as diversas áreas de conhecimento e a 

possibilidade de mais eficiência da atuação quando executada em equipe 

multiprofissional, no atendimento ao individuo. 

 Propor que a complementaridade possa ser o caminho facilitador para o 

cumprimento do objetivo maior que é a promoção de equilíbrio e bem estar ao 

indivíduo. 

 

 

 

4. METODOLOGIA 

   Como recurso metodológico para este trabalho, foi utilizado o estudo de 

pesquisa descritiva e qualitativo. 



 Godoy (1995) defende que a pesquisa qualitativa é descritiva e que a palavra 

escrita ocupa lugar importante, desempenhando um papel fundamental tanto no 

processo de angariação dos dados quanto na disseminação dos resultados. Excluindo 

a expressão quantitativa, numérica, os dados coletados aparecem sob a forma de 

transcrição de entrevista, anotações de campo, fotografias, videoteipes, desenhos e 

vários tipos de documentos. Visando a compreensão ampla do fenômeno que está 

sendo estudado. 

 Minayo (2012) defende que em se tratando de pesquisa qualitativa, existem 

muitos problemas, que na realidade são parte da sua própria contingência e condição, 

a dificuldade de saber de antemão se as informações recolhidas poderiam ser 

tomadas válidas e suficientes, assim como, as análises e elaboração da mesma. Em 

um percurso analítico e sistemático, se encontra a possibilidade de objetivação de um 

conhecimento, baseado em opiniões, crenças, valores, representações, relações e 

ações humanas e sociais dentro da perspectiva dos atores em intersubjetividade. 

Neste sentido, a análise qualitativa de um objeto de investigação torna concreta a 

possibilidade de conhecimento contendo os requisitos e instrumentos para ser 

considerada e valorizada como uma construção científica.    

  

5. DESENVOLVIMENTO 

Participaram como sujeitos voluntários quatro pessoas que praticam a 

religiosidade, sendo católicos, e que utilizam da psicoterapia. Foram escolhidos em 

uma amostra de conveniência, sendo os participantes do sexo feminino, com idade 

entre 30 e 60 anos. Foi realizada e gravada uma entrevista com cada um dos 

participantes, baseada na linha da vida.  

Inicialmente o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa para 

apreciação. Com a autorização do Comitê de Ética, foram feitos contatos pessoais de 

forma dirigida para busca de participantes. Eles foram contatados, ou seja, foi 

realizada uma primeira visita ao local de trabalho ou a residência dos mesmos onde 

foram esclarecidas questões pertinentes ao trabalho e então foi realizado o pedido de 

participação. Após os participantes terem aceitado participar do projeto, em um novo 

dia e local agendado e marcado, ocorreu à assinatura do TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido) e se deu o inicio da gravação. Após a gravação 

dos relatos, a pesquisadora deu inicio a analise de dados e conclusão do trabalho. 



A análise de dados foi realizada segundo uma avaliação qualitativa. Foram 

considerados e transcritos os pontos relevantes relatados pelo próprio sujeito durante 

a gravação, levando em conta as superações e ajustamentos e como qualitativamente 

influências da religião e da psicoterapia contribuíram para maior adequação em sua 

trajetória de vida. 

De posse dos transcritos foi realizada uma interlocução com as teorias para 

uma analise mais acurada.  

O presente projeto foi encaminhado para o Comitê de Ética, atendendo a 

resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e obteve parecer favorável 

sob o numero CAAE: 29057514.2.0000.5498. Os participantes da entrevista 

assinaram o (TCLE) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, formulado a partir 

das orientações éticas em pesquisa com seres humanos, explicitando sua 

participação voluntária na pesquisa, livre de remuneração e a isenção de possíveis 

riscos e danos. O mesmo garantiu sigilo e anonimato da identidade dos sujeitos e as 

informações coletadas foram utilizadas apenas na elaboração deste trabalho ou 

divulgação científica em congressos, preservando o anonimato.     

      

6. RESULDADOS  

 Após analises dos relatos das entrevistas foram extraídas três temáticas que 

trazem uma ampliação dos conhecimentos dos objetivos desse estudo.  

 São elas: Contribuições da psicoterapia; Contribuições da religiosidade; 

Influências da psicoterapia e da religiosidade.  

 Os quatro sujeitos entrevistados, atingindo resultado de 100%, responderam 

positivamente, as temáticas propostas, contribuições da psicoterapia, contribuições 

da religiosidade e influências da psicoterapia e da religiosidade, nas superações de 

adversidades no decorrer da vida, percebeu-se que justificaram a hipótese de 

considerar a necessidade de um olhar comprometido da psicologia e da religião 

buscando a complementaridade entre elas.  

    Lotufo Neto (2003) afirma que quando as evidências científicas relacionadas a 

pratica da religião madura e saudável são estudadas, são amplamente favoráveis à 

valorização da religião no trabalho psicoterápico. Buscando deixar os preconceitos de 

lado, vários cientistas procuraram verificar em suas pesquisas a influência da religião 

sobre a saúde mental. Ainda que, considerados como não conclusivos, os resultados 

são desafiadores, estando à religião associada ao bem estar, à saúde física, à 



diminuição da mortalidade, ao melhor controle da pressão arterial, à maior capacidade 

de enfrentar o estresse, à maior satisfação conjugal e sexual. Relacionada à saúde 

mental, foi notado um maior ajustamento pessoal, assim como períodos menores de 

internação em clinicas psiquiátricas.  

 Como indicativo o exemplo da fala do participante 4: “Participando da igreja, 

que, me ajudou a ter equilíbrio, eu viví um período de mais ou menos vinte anos”.   

Não se pode medir a verdade do espírito por meios científicos, e nem a verdade 

cientifica através da sensibilidade espiritual. As duas tradições atuam de acordo com 

sua própria tradição, a científica através dos foguetes espaciais e da energia atômica 

e a religiosa através das instituições preocupadas com o ser humano e visões da boa 

moral. Nenhuma das duas pode elaborar com seus próprios termos o que a outra 

oferece. O construcionismo propõe a exploração das consequências positivas e 

negativas de cada uma delas GERGEN; GERGEN (2010). 

 Complementando o que foi colocado acima, menção da fala do participante 2: 

“Eu tenho muito que agradecer a essas pessoas, a Deus, e dizer que só Deus ou só 

a ciência não adianta, porque você não consegue. Tem que ter os dois juntos”.   

Zacarias (2010) aponta que Psicologia e religião são duas áreas que 

apresentam intima relação, principalmente no que diz respeito ao atendimento 

analítico na práxis clinica. A par da historia da ciência e sua tradição positivista, a 

psicologia como ciência tende a excluir a experiência religiosa do paciente ou dar a 

ela o significado de influências puramente psicossociais. Isso acontece devido ao fato 

de que a psicologia, assim como a cultura contemporânea, concedeu o prestígio de 

verdade aos postulados que podem ser demonstrados em conformidade aos moldes 

da metodologia científica convencional. No entanto, a ciência é apenas um dos 

campos de conhecimento, ao lado da religião, das artes e da filosofia. Nenhum destes 

campos tem a verdade absoluta. O fenômeno pode ser acessado por diversos olhares 

a partir destes campos, mas não há a superioridade de um olhar sobre o outro. A 

experiência da vida humana realiza-se nesses quatro campos fenomênicos e o 

diálogo entre ciência psicológica e este outro campo da experiência, segundo a prática 

analítica, conduzirá a análise para uma compreensão mais profunda da vida humana. 

Como enriquecimento as falas dos participantes 3 e 4.  

Paciente 3: “Hoje eu já sei encarar mais os problemas sem chorar”. “Graças a 

Deus, a Deus mesmo”. “ E a psicóloga sempre ali me ajudando, sempre ali comigo”.  



Paciente 4: “O padre era muito presente e suas colocações vinham clarear os 

meus conflitos, mas tive que procurar um psicólogo”. “O psicólogo me ajudou a 

organizar meus pensamentos e sentimentos”. 

As normas de decisão resultadas das experiências de vida estão nas redes 

neurais subcorticais que ligam, armazenam e aplicam algoritmos para cada 

acontecimento da vida, criando um leme interno. O cérebro armazena o mais profundo 

senso de propósito e sentido da vida nas regiões subcorticais, área com pouca 

conexão as áreas verbais do neocortex, porém abundantemente ligadas à intuição. 

Os valores são conhecidos primeiro elegendo o que parece certo e o que não parece, 

e assim articulando essas sensações no íntimo. Dessa forma a autoconsciência 

representa um foco essencial, que sintoniza aos sutis murmúrios internos que podem 

dar ajuda a guiar os caminhos pela vida. Esse radar interno é a chave para administrar 

o que se faz e o que não se faz. A esse íntimo mecanismo de controle atribui toda a 

diferença que se dá entre uma vida bem vivida e outra hesitante (GOLEMAN, 2014). 

 Como indicativo as falas dos participantes 1,2 e 3. 

Participante 1: “Se não fosse a igreja, também o padre, hoje eu não seria ninguém”. 

“Mas é aquela coisa: é fé em Deus e pé na tábua”.  

 Participante 2: “Na igreja católica a gente tem o padre, a confissão... E ele era 

um amigo, conversava e ele ajudava a gente... Assim eu consegui sair de uma crise”. 

 Participante 3: “Eu encontrei muita força em Deus, Deus dá muita força pra 

gente... Eu tenho muita fé em Nossa Senhora, me apeguei à igreja católica e hoje sou 

praticante”.  

Lotufo Neto (2003) aponta que requer mais estudos o campo da interação 

religião, saúde mental e psicoterapia. A variável religiosa, por sua grande influência 

na vida das pessoas, deve ser significativamente considerada, na compreensão dos 

problemas, no entendimento epistemológico do paciente, na elaboração de suas 

histórias e narrativas. A dimensão religiosa é útil na terapêutica, colaborando na 

formação de imagens e metáforas que possivelmente virá auxiliar a pessoa a mudar 

e viver com plenitude. A religiosidade não saudável representa um sintoma como os 

outros, que necessita ser trabalhado e analisado. Portanto, a psicologia e a psiquiatria 

precisam considerar e não podem relegar mais essas experiências ao segundo plano. 

A necessidade de mais estudo sobre o tema. Embora considerado complexo 

seja defendida a ideia de a variável religiosa exercer grande influência na vida das 

pessoas, o que justifica a iniciativa desse trabalho.    



   

7. CONSIDERÇÕES FINAIS 

 A avaliação dos dados feita dentro de uma estrutura de investigação qualitativa, 

girando em torno de compreender e interpretar, levando em conta experiências e 

vivências, buscou um construto de conhecimentos. 

Objetivou-se elucidar de que maneira ocorrem as superações e ajustamentos 

na trajetória de vida das pessoas que praticam a religiosidade e que se utilizam da 

psicoterapia, e quais as contribuições para o feito, desejando com isso maiores 

conhecimentos dessa questão.      

Almejou-se que os resultados pudessem contribuir para a confirmação da 

hipótese de que psicologia e religiosidade embora sendo áreas diferentes e de 

conhecimentos distintos se complementem, na busca de proporcionar aos indivíduos 

envolvidos, maior equilíbrio e harmonia em suas vivências, colaborando para o bem 

estar individual e social.  

Embora a amostra deste estudo tenha sido reduzida (4 participantes), os 

objetivos foram alcançados, porém, ao ser considerada a complexidade do tema foi 

reconhecida a necessidade de mais estudos sobre esse assunto, uma vez que 

envolve singularidades humanas, justificando a dificuldade em chegar a uma 

conclusão definitiva. 

  Espera-se que este trabalho contribua para melhores conhecimentos no 

atendimento aos indivíduos, levando em conta os aspectos distintos da psicologia e 

da religião dando ênfase à complementaridade. 
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