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· • Congresso da Associação Internacional
 da Psicologia da Religião  (IAPR)1

Congress of the International Association
of the Psychology of Religion (IAPR)

Geraldo José de Paiva2

Universidade de São Paulo

Resumo: O relato apresenta a estrutura científica do Congresso da Associação Internacional
de Psicologia da Religião (IAPR) realizado em Leuven, Bélgica, de 27 a 31 de agosto de
2006. São destacados os eixos estruturais da teoria e da metodologia que presidiram a
organização do evento. São apontados os temas de interesse comum aos estudiosos de
Psicologia da Religião e os temas mais vizinhos à preocupação dos pesquisadores
europeus. Apresenta-se a contribuição dos pesquisadores brasileiros presentes ao
Congresso, que se encaixou no eixo das perspectivas teóricas, porém com embasamento
empírico no campo da formação da identidade religiosa ou profissional. Relatam-se,
finalmente, os contatos conseguidos com centros importantes de pesquisa em Psicologia
da Religião, que ensejam ou consolidam intercâmbios institucionais. São descritos os
contatos com o Heythrop College, da Universidade de Londres, com o Departamento de
Filosofia e Psicologia da Religião, da Universidade de Groningen, e com o Centre de
Psychologie de la Religion, da Universidade de Louvain-la-Neuve.
Palavras-chaves: Psicologia da Religião, Associação Internacional de Psicologia da
Religião, Congressos Internacionais de Psicologia da Religião, Centros de Pesquisa em
Psicologia da Religião.]

Abstract: The Report presents the scientific structure of the Conference held at Leuven,
Belgium, 27-31 August 2006, sponsored by the International Association for the Psychology
of Religion (IAPR). Two structural axes organized the meeting: theoretical perspectives
and methodology. The various themes interesting the community of researchers in
Psychology of Religion all over the world as well as some themes interesting specifically
European psychologists of Religion are presented. Some special notice is given of the
contribution of Brazilian researchers attending the Conference: their contribution found
their place along the theoretical axis, with a basis on empirical research on the field of
religious or professional identity formation. The Report adds some information about the
personal contacts the author established with important centers of research on Psychology
of Religion, that allowed for initiating or strengthening institutional exchanges. The centers
of research contacted were the Heythrop College, of  the University of London, the
Department of Philosophy and Psychology of Religion, of the University of Groningen, and
the Centre de Psychologie de la Religion, of the University of Louvain-la-Neuve.

Keywords: Psychology of Religion, International Association for the Psychology of Religion,
International Conferences on Psychology of Religion, Research Centers on Psychology of
Religion.
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para a participação no Congresso.
2  Professor Titular do Instituto de Psicologia da USP:  Av. Prof. Mello Moraes, 1721, CEP 05508-
020,  e-mail: gjdpaiva@usp.br
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De 27 a 31 de agosto de 2006, realizou-se, nas dependências da Faculdade
de Psicologia da Universidade Católica de Leuven, Bélgica, a Conference da
Associação Internacional de Psicologia da Religião. É a segunda Conference
promovida pela Associação Internacional desde sua constituição formal em 2003,
na cidade de Glasgow, Escócia, que deu continuidade aos oito Simpósios trienais
anteriores, a cargo da então Associação dos Psicólogos Europeus da Religião
(Paiva, 2004). Esses Simpósios tiveram lugar em Nijmegen (Holanda, 1979,
1982, 1985 e 1988), Leuven (Bélgica, 1991), Lund (Suécia, 1994), Barcelona
(Espanha, 1997) e Sigtuna/Uppsala (Suécia, 2000).

A participação brasileira esteve a cargo de Marília Ancona-Lopez, da PUC/
SP e de Geraldo José de Paiva, da USP. Ambos viemos participando há mais
tempo dos Simpósios e Conferences da área, também com a preocupação de
retroalimentar não só nossos respectivos programas de pós-graduação como o
Grupo de Trabalho “Psicologia & Religião” da Associação Nacional de Pesquisa
e Pós-Graduação em Psicologia (ANPEPP),  que vem organizando, com
regularidade, os Seminários denominados “Psicologia e Senso Religioso”
(Massimi & Mahfoud, 1999; Paiva, 2001; Paiva & Zangari, 2004; Amatuzzi, 2005).
Marilia Ancona-Lopez participou de mesa-redonda dedicada ao lugar da religião
na relação terapêutica profissional, tema a que se vem dedicando há tempo
com a colaboração de pós-graduandos dos cursos de mestrado e de doutorado
em Psicologia Clínica da PUC/SP.

Minha participação deu-se na mesa-redonda intitulada “Perspectivas
teóricas”, em que apresentei o resumo de uma pesquisa relativa à constituição
pessoal e psicossocial da identidade religiosa de adultos católicos de ambos os
sexos, de instrução superior, profissionais de várias áreas, que vieram a abraçar
o budismo em alguma de suas vertentes. O título da apresentação, When
Christianity and Buddhism meet: Group-belonging, the imaginary and the
symbolic, syncretism and post-modernity, expressa as várias referências que
presidiram à pesquisa, a saber a inserção grupal, os processos de elaboração
pessoal mediante o imaginário e o simbólico, o sincretismo, enquanto
possibilidade de expansão da consciência, e a pós-modernidade como condição
suposta da vida contemporânea. A comunicação despertou interesse
principalmente em razão da substituição observada da relação com o Deus
pessoal do cristianismo pela relação com o divino impessoal do budismo e pela
consideração do sincretismo como um caminho positivo, e não exclusivamente
negativo, para a expansão da consciência religiosa. Talvez essa substituição do
divino pessoal pelo impessoal explique o particular interesse que a comunicação
produziu na equipe da Universidade de Bielefeld, na Alemanha, coordenada pelo
prof. H. Streib. Essa equipe, que integra O Research Center for Biographical
Study in Contemporary Religion daquela Universidade, há algum tempo vem
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pesquisando o processo contemporâneo de “desconversão”, isto é, do freqüente
abandono da filiação religiosa e da busca de nova afiliação por parte da chamada
geração dos seekers, pessoas nascidas depois da Segunda Guerra Mundial.
Particular interesse tem despertado a “desconversão” de pessoas convertidas
a modalidades fundamentalistas de religião.

Minha apresentação encaixou-se no tema perspectivas teóricas, um dos
mais destacados na Conference, que contou com três mesas-redondas
dedicadas ao tema, distribuídas em dois dias, e com a apresentação de dez
distintos pontos de vista teóricos. O Congresso, de fato, pautou-se principalmente
pela questão teórica e metodológica. Com efeito, além de uma plenary lecture,
de que falarei abaixo, e além das mesas-redondas mencionadas, houve quatro
outras mesas dedicadas a medidas da estrutura da religiosidade, e,
especificamente, ao desenvolvimento de escalas, uma outra a questões
metodológicas, e uma intitulada Passado e Futuro da Psicologia da Religião, de
cunho retrospectivo e prospectivo, que envolveu a discussão dos pressupostos
teóricos do passado e do futuro da disciplina. Naturalmente não estiveram
ausentes temas que hoje são de interesse geral, como a relação entre religião e
terapia, entre neurobiologia e religião, o enfrentamento religioso, a medida da
prática da oração e as relações entre religião e saúde.

Foram apresentados também temas de interesse mais específico da
Psicologia da Religião européia, como o fundamentalismo, o trabalho com
amostras não-cristãs, sobretudo islâmicas, comparações interculturais de
cognições e práticas religiosas, bem como comparações interconfessionais da
dimensão afetiva da religião, novas formas de religiosidade e vários
desdobramentos da aplicação da Escala de Crença (Belief) Pós-crítica,
desenvolvida pela Escola de Leuven.

Ao todo foram expostos, ao longo da Conference, nove conjuntos de quatro
mesas-redondas simultâneas. Evidentemente, essa distribuição impediu a
participação dos estudiosos na maior parte delas, e criou, por vezes, conflito de
interesse. Além das mesas-redondas, a Conference contou com quatro plenary
lectures. Deve-se ressaltar a pronunciada por Nicholas Gibson, da Universidade
de Cambridge, Expanding the methodological toolbox: Innovations in the
measurement of religious cognition e a exposta por Pehr Granqvist, da
Universidade de Uppsala, acerca do apego (attachment) e religião ao longo da
vida. Gibson propôs a mudança de ênfase nos instrumentos de pesquisa cognitiva
do conhecimento para o afeto, de modo a obviar aos inconvenientes de uma
mensuração apenas conceitual do objeto religioso, e a incluir explicitamente a
dimensão afetiva, implicada no conhecimento desse objeto. Granqvist
desenvolveu o modelo do apego ao longo da vida e não principalmente no
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processo de conversão, como já estudado em Psicologia da Religião. Abro aqui
um espaço para registrar o trabalho de Lucy Bregman, da Temple University,
que, em mesa-redonda dedicada a Religião e Terapia, abordou o papel da
Psicologia em relação à morte e ao luto. Em publicação recente (Bregman, 2001),
a pesquisadora já discutira um novo tipo de consciência em via de firmar-se nos
Estados Unidos, o movimento de conscientização da morte, e se interrogara
acerca das possibilidades e dos limites da intervenção psicológica na situação
de morte e luto. No Congresso, Bregman voltou a insistir em questões não
resolvidas em Religião, Espiritualidade e Psicologias do Luto. Finalmente, a
Conference reservou espaço para alguns pôsteres, geralmente preparados por
doutorandos. Fiz questão de percorrer todos eles e de conversar com seus
autores, ciente da importância, para o futuro da disciplina, do trabalho dos jovens
doutores e doutorandos.

A Conference de Leuven distinguiu-se das demais não tanto pelos temas
tratados que, na realidade, são continuamente retomados com as convenientes
modificações, mas sobretudo pelo número e pela múltipla proveniência dos
participantes. Estiveram presentes, com efeito, cerca de cento e setenta
pesquisadores, de regiões que nunca ou pouco se haviam feito representar.
Fizeram-se presentes, pela primeira vez ou depois de longa ausência, os
seguintes países: Austrália, Áustria, Canadá, Eslováquia, Eslovênia, França,
Grécia, Irlanda, Israel, Noruega, Portugal, Suíça, Tailândia e Turquia.

A participação na Conference ensejou, como previsto, a visita a alguns
centros de pesquisa em Psicologia da Religião. Assim, visitei o Heythrop College,
da Universidade de Londres, onde pude inteirar-me detalhadamente do Programa
de Mestrado em Psicologia da Religião, único da Europa. O Heythrop College,
cuja origem jesuítica remonta ao ano de 1614, é confiado à Companhia de Jesus,
mas desde 1971 faz parte da University of London, que confere os graus
acadêmicos. O currículo do Programa pareceu-me completo e bem estruturado.
Além de um módulo nuclear obrigatório, que discute crenças, valores e
experiência religiosos, conversão religiosa, características de personalidade,
orientação religiosa e preconceito, articula diversos outros módulos, que dizem
respeito a abordagens empíricas à Psicologia da Religião, Perspectivas
psicológicas do desenvolvimento religioso, Psicologia Profunda & Espiritualidade,
Psicologia Social da Religião, Hermenêutica e Psicologia da Religião, Saúde
Mental, Religião & Cultura, além de módulos secundários como Jung e os pós-
junguianos, Psicologias humanísticas e transpessoais & Religião. O corpo
docente é de alta qualificação, contando com a recente contratação de um
professor da Universidade de Oxford para o ensino do módulo obrigatório. Embora
confiado aos jesuítas, o Programa não é confessional, até mesmo por exigência
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da legislação comum que rege as Universidades inglesas. Acredito que, caso
venha-se a instituir entre nós, um Programa de Pós-Graduação específico na
área da Psicologia da Religião, a experiência de Heythrop será de grande valia.

Outro contato profícuo foi com os pesquisadores da Universidade de
Groningen, na Holanda. Trata-se de uma Universidade estatal, porém encravada
numa região profundamente calvinista dos Países Baixos. O encontro entre
culturas religiosas no próprio estudo da psicologia vem acontecendo, na
Universidade, a partir da estrutura do Programa, freqüentado quase
exclusivamente por alunos calvinistas e dirigido por importante pesquisador belga,
originário de Leuven, de filiação católica. Esse encontro tem ensejado pesquisas
empíricas inovadoras, como a realizada ao norte da Espanha, numa comunidade
católica de flagelantes e a pesquisa, em curso, acerca do declínio e da extinção
das penitências corporais (cilícios, flagelos e similares) nos mosteiros católicos,
com orientação da ascese para o que vem sendo denominado a unsought cross.
Além desses temas, o interesse do Programa é examinar a influência da cultura
secular na procura dos cursos superiores de teologia, identificar psicologicamente
o ponto médio da filiação religiosa entre o integrismo/fundamentalismo e uma
visão pós-cristã e produzir um novo Manual (Textbook) de Psicologia da Religião,
adequado aos dias de hoje, a partir de uma perspectiva européia. A busca da
religião moderada vem sendo empreendida junto com várias faculdades
européias de teologia e com a faculdade de teologia muçulmana de Bursa, na
Turquia. O Manual, coordenado pelo prof. Patrick Vandermeersch, estará concluído
no fim de 2007 e, provavelmente, conhecerá uma edição em inglês, além da
edição neerlandesa.

Estive também em Louvain-la-Neuve, cujo Centre de Psychologie de la
Religion continua dinâmico, com pesquisas concernentes ao altruísmo, à decisão
moral, ao encontro do cristianismo com a cultura islâmica dos imigrantes, ao
fundamentalismo político-religioso, à tendência ao sectarismo. Creio que um
bom índice da vitalidade do Centre foi a outorga, durante a Conference, a seu
Coordenador, prof. Vassilis Saroglou, do Prêmio Qüinqüenal André Godin, que
reconhece trabalhos de excepcional relevo no campo da Psicologia da Religião.

Em Leuven, naturalmente, mantive contato com o Centrum voor
Godsdienstpsychologie, fundado na década de 50 pelo prof. A.Vergote e dirigido
atualmente pelo prof. D. Hutsebaut. O Centrum continua com os estudos da
Escala de Crença Pós-Crítica, criada pelo grupo do prof. Hutsebaut, a qual vem
sendo pesquisada em diversos contextos culturais. É uma escala de natureza
cognitiva, isto é, não aborda a crença em sua dimensão dinâmica inconsciente.
A escala é construída a partir de dois eixos: inclusão/exclusão do transcendente
e interpretação literal/simbólica; da intersecção desses eixos criam-se quatro
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quadrantes: crença não crítica, crença pós-crítica (segunda ingenuidade),
agnosticismo e negação racional da crença. Exemplo de interação entre os
pesquisadores de Leuven e de Louvain-la-Neuve, a partir do conceito de crença
pós-crítica é o recente estudo do antigo Diretor do Centre de Psychologie de la
Religion de Louvain-la-Neuve, Jean-Marie Jaspard (2006) Signification
psychologique d´une lecture “fondamentaliste” de la Bible. Registre-se, de
passagem, a conveniência de estudos interculturais da Escala, uma vez que a
versão inglesa de Leuven traz no título a palavra belief, que poucos quilômetros
abaixo é substituída pela palavra “foi”...  Não sei avaliar os rumos do futuro próximo
do Centrum, uma vez que o prof. Hutsebaut aposentou-se ao concluir-se a
Conference e será sucedido pelo prof. J. Corveleyn, da Universidade de Leuven,
novo Presidente da Associação Internacional, estudioso da Psicologia da Religião,
porém sob o enfoque psicanalítico.

Notei, com pesar, a presença apenas discreta de pesquisadores da
Universidade de Nijmegen, tão atuante em todos os encontros anteriores. O
Departamento de Psicologia da Cultura e da Religião dessa Universidade tem
produzido, recentemente, estudos interessantes sobre a relação entre religião e
processos cerebrais e sobre novas formas de religiosidade numa Holanda varrida,
aparentemente, pela secularização. Talvez o fato de o diretor do Departamento,
prof. J. Janssens, ter assumido o encargo da direção da Faculdade tenha a ver
com esse recesso dos participantes de Nijmegen.

Ao contrário, a participação dos pesquisadores da chamada Escola Sueca
de Psicologia da Religião (Uppsala, Lund, na Suécia, Abo, na Finlândia, e Aarhus,
na Dinamarca) continuou notável. Além de estudos metodológicos interessados
em captar a subjetividade das experiências religiosas intensas, sobressaíram
pesquisas ordenadas ao redor dos desafios que a pós-modernização levanta,
na Suécia, para o clero, para os imigrantes e para a população em geral, no que
se refere às identidades religioso-culturais, ao exercício do culto e, em geral,
aos valores tradicionais.

Outro contato frutuoso foi mantido, ao longo do Congresso, com alguns
integrantes da Società Italiana di Psicologia della Religione. Esse é um dos
núcleos recentes mais ativos da área, e com ele a Psicologia da Religião no
Brasil tem mantido regular intercâmbio de pesquisadores. Por ocasião do
Congresso, foi disponibilizada a publicação bilíngüe (italiano e inglês) Religione:
cultura, mente e cervello. Nuove prospettive in Psicologia della Religione,
organizada por Mario Aletti, Daniela Fagnani e Germano Rossi. A publicação
consiste em trabalhos selecionados do X Congresso Internacional da Società,
realizado em Verona em 2004.
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Por ocasião dos contatos a que me referi, tive a oportunidade de oferecer
aos colegas pesquisadores algumas publicações do Grupo de Trabalho Psicologia
& Religião. Embora escritas em português, idioma desconhecido dos colegas,
tais publicações, sob forma de livros e artigos, materializam a produtividade de
nossos centros de estudo da área e facilitam seu reconhecimento internacional.

Para o progresso da Psicologia da Religião, seria desejável que mais
pesquisadores brasileiros se inscrevessem na International Association for
Psychology of Religion e participassem de seus congressos. A próxima
Conference, em 2008, está programada para Viena, na Áustria.  Os contatos
com a Associação podem ser feitos por intermédio de seu Secretário, Prof.
Sebastian Murken, da Universidade de Trier, Alemanha: smurken@mainz-online.de

Referências
• Aletti, M., Fagnani, D. & Rossi, G. (Orgs.). Religione: cultura, mente e cervello.

Nuove prospettive in psicologia della religione. Religion: culture, mind and
brain. New perspectives in psychology of religion. Torino, Centro Scientifico
Editore.

• Amatuzzi, M. M. (Org.) (2005). Psicologia e Espiritualidade. São Paulo:
Paulinas

• Bregman, L. (2001).  The death awareness movement: psychology as religion?
Em D. Jonte-Pace & W. B. Parsons (Orgs). Religion and Psychology:
Mapping the Terrain. Contemporary dialogues, future prospects.  London/
New York, Routledge.

• Jaspard, J.-M. (2006). Signification psychologique d´une lecture
“fondamentaliste” de la Bible. Revue théologique de Louvain, 37 (2), 200-216

• Massimi, M. & Mahfoud, M. (1999). Diante do Mistério. Psicologia e Senso
Religioso. São Paulo: Loyola

• Paiva, G.J.de (Org.) (2001) Entre Necessidade e Desejo. Diálogos da
Psicologia com a Religião. São Paulo: Loyola

• Paiva, G.J. de (2004). Psicologias da Religião na Europa, Revisitadas. Em
A.Holanda (Org.), Psicologia, Religiosidade e Fenomenologia. Campinas:
Alínea, 37-46

• Paiva, G. J. de & Zangari, W. (Orgs.) (2004). A Representação na Religião:
perspectivas psicológicas. São Paulo: Loyola

Enviado em: 02/09/2006 / Aceito em: 05/10/2006

Boletim Academia Paulista de Psicologia - Ano XXVI, nº 3/06: 38-44


