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RESUMO

O projeto tem como objetivo investigar as relações entre instituições religiosas evangélicas e a Psicanálise. Verificou-se a existência de mais de 
vinte instituições religiosas evangélicas, entre seminários, igrejas e institutos bíblicos, que oferecem cursos teóricos e de formação em Psicanálise, 
inclusive com análise pessoal. Nosso objetivo é compreender como tais cursos se dão e como se articulam com a psicanálise. Nossa questão pode 
ser enunciada da seguinte forma: Como se dá a interface entre formação teológica e formação psicanalítica? Algumas outras questões são: O que 
é incorporado da psicanálise pelas instituições religiosas? O que é deixado de fora? Como são conduzidos esses cursos? Quem é o público que 
frequenta? Quem são os docentes? Quais os desdobramentos no cotidiano? Nosso objetivo é realizar uma pesquisa sobre esses cursos e 
formações, começando com uma análise e detalhamento de como se efetiva o ensino da psicanálise por esses institutos/seminários, 
investigando, em um segundo momento, a incorporação da psicanálise por algumas igrejas, principalmente as ligadas a esses seminários. De que 
maneira as igrejas modernas incorporam os pressupostos clínicos/teóricos psicanalíticos é o escopo de nossa pesquisa. Trabalhamos com a 
hipótese de que tais apropriações possuem uma ligação com a Modernidade e a posição social da religião cristã. Nossa metodologia está baseada 
em uma análise documental, na qual buscamos identificar por meio das informações das instituições religiosas disponíveis na Internet as 
estruturas da formação e dos cursos teóricas em Psicanálise, elaborando séries, organizando o material em grupamentos que nos facilitaram a 
compreensão do fenômeno que estudamos. Como a pesquisa está em andamento, nossas conclusões são parciais. Percebemos que a utilização 
dos instrumental teórico psicanalítico pelas instituições religiosas tem como objetivo dois movimentos: primeiro uma popularização da 
psicanálise para um público maior, segundo uma ligação entre o fenômeno religioso e os fenômenos psíquicos, na tentativa de ora favorecer as 
explicações religiosas sobre o sofrimento humano, ora as explicações religiosas. Nossa preocupação, como psicanalista, é de que as explicações 
religiosas venham a anular a vitalidade das explicações psicanalistas. Entretanto, vemos percebendo que há um movimento de filtragem dos 
pressupostos teóricos psicanalítico, neste sentido, as instituições lançam mão da parte teórica que lhes interessa, deixado de fora todos os 
constructos teóricos que podem questionar a validade da religião como uma explicação metafisica. A pesquisa continuará até julho de 2017 e está 
no âmbito da Iniciação Cientifica e ligada ao nosso estágio de pós-doutorado em Psicanálise na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um 
desdobramento previsto será o de ampliar os objetivos da pesquisa englobando, após julho de 2017, em uma nova pesquisa, os alunos do curso 
de Psicologia da Universidade Estácio de Sá e as relações entre suas pertenças religiosas e a formação acadêmica oferecida.
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