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No Salão Nobre Carolina Mastuscelli Bori do Instituto 
de Psicologia da Universidade de São Paulo - USP, nos dias 
21 e 23 de outubro de 2010, ocorreu o VII Seminário de 
“Psicologia e Senso Religioso”, tratando do tema “Enfrenta-
mento (coping) religioso e saúde”. O Seminário, promovido 
pelo Instituto de Psicologia da USP e pelo Grupo de Traba-
lho - GT “Psicologia e Religião”, da Associação Nacional 
de Pesquisa de Pós-Graduação em Pesquisa - ANPEPP, foi 
coordenado pelos professores doutores Geraldo José de 
Paiva e Wellington Zangari, ambos do Programa de Pós-
-Graduação em Psicologia Social – IPUSP, e contou com 
o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior – CAPES e do próprio IPUSP.

Seguindo a tradição de trazer a contribuição de pesquisa-
dores estrangeiros especialistas nas temáticas dos seminários 
(que ocorrem bienalmente desde 1997), este VII Seminário 
contou com a presença do Dr. Kenneth Pargament, professor 
na Bowling Green State University (Ohio, EUA), um dos 
mais destacados pesquisadores na área de enfrentamento 
religioso (ER). Em sua conferência de abertura, o referido 
pesquisador apresentou o estado atual do conhecimento neste 
campo, fazendo referências a inúmeros estudos empíricos que 
relacionam ER à saúde e ao bem-estar, e acenando algumas 
direções futuras para a pesquisa sobre a questão, dentre elas o 
estudo do ER numa maior diversidade de grupos específicos, 
culturas e tradições religiosas. 

Coube ao Prof. Geraldo José de Paiva a condução do 
debate sobre a conferência ministrada pelo Prof. Pargament, 
discutindo e conduzindo as questões apresentadas pelo públi-
co concernentemente aos cinco eixos que compõem a reali-
dade poliédrica do ER, quais sejam: 1) as múltiplas funções 
atendidas pela religião; 2) as muitas formas por ela assumidas 
no processo de enfrentamento; 3) a dimensão específica que 
ela acrescenta ao processo de enfrentamento; 4) o seu papel 
positivo ou negativo no processo de enfrentamento e 5) a 
possibilidade de sua integração no processo de tratamento 
da saúde física ou mental (Paiva, 2010).

No decorrer dos dois dias de Seminário, vinte outros 
pesquisadores brasileiros, muitos deles integrantes do GT 
Psicologia e Religião da ANPEPP, ministraram palestras, 
mesas redondas e comunicações em torno do tema, por 
meio das quais ofereceram um panorama da psicologia 

dos enfrentamentos religiosos no Brasil, considerando-se a 
riqueza de diversidade cultural e religiosa do país. Muitas 
pesquisas, desenvolvidas no âmbito desta diversidade foram 
apresentadas, incluindo-se a adaptação e respectiva validação 
para o Brasil (Panzini, 2010) da escala de ER originalmente 
elaborada pelo Dr. Pargament e seu grupo de pesquisadores. 
Os resumos destes trabalhos estão disponíveis no Caderno de 
Resumos do evento (Paiva & Zangari, 2010) e os trabalhos 
completos serão publicados em livro, a exemplo do que 
ocorreu com os seminários anteriores.

Ao final do evento, foi possível ouvir as entusiásticas 
considerações do Dr. Pargament acerca do conjunto de 
trabalhos apresentados, dentre as quais cabe ressaltar a sua 
enfática recomendação de que é preciso que os pesquisa-
dores brasileiros divulguem mais suas próprias pesquisas, 
tanto quanto possível também na língua inglesa, pois assim 
estarão contribuindo para que o restante do mundo (mesmo 
os países tradicionalmente hegemônicos, como é o caso do 
seu próprio país) possa aprender com eles.

Ao encerrar o evento, os organizadores comunicaram 
publicamente que o próximo Seminário, a ser realizado em 
2012, ocorrerá em Brasília, capital do país, e cuja organização 
estará a cargo da própria autora desta notícia.
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