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RESUMO 

 

Esta pesquisa examinou, sob a ótica da Psicologia Social da Religião, à luz da 

perspectiva cognitiva, o conceito de conversão no Protestantismo histórico 

(presbiteriano, batista e pentecostal) e na Psicologia Social; conforme seu objetivo 

geral, observou se o termo conversão ainda é válido para se abordar a experiência 

religiosa de afiliação ao Protestantismo (histórico e pentecostal), ou se esse termo pode 

ser substituído por adesão. Buscou explicitar os fatores cognitivos e emocionais 

responsáveis pela conversão religiosa ao Protestantismo histórico, pelos adeptos de 

outras religiões, destacando os aspectos contra-intuivos, positivos e/ou negativos, 

envolvidos no processo da conversão, quais sejam cognições, experiências sensoriais 

(sensações, emoções etc.).  

Em face do objetivo geral, a partir da análise dos dados pode-se afirmar que o 

termo conversão é válido para expressar parte da experiência religiosa do 

Protestantismo histórico, aqui representando por sujeitos presbiterianos e batistas e 

também por sujeitos pentecostais da Assembleia de Deus e da Igreja Quadrangular. Do 

total dos sujeitos, considerando-se as próprias crenças do Protestantismo sobre 

conversão, 67 sujeitos, ou 67%, declaram-se convertidos em seus depoimentos. Do total 

de sujeitos convertidos 46 sujeitos, ou 41%, declararam-se convertidos na Igreja 

Presbiteriana; 35%, na Igreja Pentecostal e 24 % na Igreja Batista. 

 Quanto à religião onde ocorreu a afiliação por adesão: 46 % aderiram na Igreja 

Pentecostal; 27%, na Igreja Batista; 27%, na Igreja Presbiteriana. À luz dos resultados 

desta pesquisa, pode-se afirmar que a experiência de afiliação ao Protestantismo 

histórico e pentecostal, em São Paulo, carece de três termos para a sua compreensão: 

conversão, adesão e peregrinação. Como resultado desses termos, temos portanto, como 

afiliados ao Protestantismo e ao Pentecostalismo,  o convertido, o agregado e o 

peregrino. (HERVIEU-LÉGER, 1947, P. 81-107)  
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INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil vive uma efervescencia religiosa sem  precedentes. O crescimento das 

Igrejas evangélicas, e mesmo daqueles que se declaram sem religião, atesta esse fato, de 

acordó com as pesquisas realizadas pelos últimos dois Sensos, 2000 e 2010. 

Tradicionalmente, o Protestantismo alimenta seu crescimento por meio da conversão de 

fiéis. (VALE, 2002, p.5)   

 O tema da conversão vem despertando o interesse de pesquisadores no Brasil. 

Entretanto, as pesquisas sobre a conversão e adesão, no Protestantismo brasileiro, são 

escassas. Destacamos aqui o trabalho do pesquisador Edênio Vale
1
 Conversão: da 

noção teórica ao instrumento de pesquisa (VALE, 2002) e o artigo Conversão ao 

Pentecostalismo e alterações cognitivas e de identidade, de STADTLER (2002).
2
 Outra 

pesquisa importante é a realizada por Rafael Shoji
3
, Uma perspectiva analítica para os 

convertidos ao Budismo japonês no Brasil.  

 
O Brasil atravessa uma onda conversionista sem precedentes. O brasileiro 

médio nunca se distinguiu pela sua adesão a essa ou aquela igreja. Seu 

comportamento religioso sempre foi de tipo de "bricollage". A identidade 

religiosa do brasileiro costuma ser um mix por ele mesmo construído com 

materiais retirados de procedências bem diferenciadas, mas que para ele não se 

apresentam como contraditórias. A razão de tal fato talvez esteja no caráter 

majoritariamente cultural de um catolicismo popular tecido com materiais de 

várias culturas de base. Com a entrada das religiões protestantes, no século 

XIX, criaram-se parâmetros e exigências de pertença mais definidos. Também 

dentro da religião dominante – o catolicismo -- deram-se movimentos pastorais 

que levaram as elites religiosas deste agrupamento majoritário a uma maior 

consciência de pertença e, por vezes, a experiências diretas de conversão em 

massa. Manteve-se, no entanto, a tendência geral à bricolagem religiosa, que dá 

margem a uma organização mais livre da identidade religiosa pessoal. (VALE, 

p. 6) 

 

 A revisão da literatura esbarrou na falta de textos sobre o tema.  A fim de suprir 

esta lacuna, o autor lançou mão de textos em francês e inglês sobre o assunto, mas 

também bastante rarefeitos. A revisão da literatura estabeleceu-se ao redor do tema da 

                                                 
1
 Revista de Estudos da Religião, n. 2, 2002, p. 51-73. ISSN 1677-1222. Acesso em: 1º fev. 2011.  

2
 Idem. 

3
 Idem. 
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conversão religiosa por meio de uma pesquisa realizada entre convertidos ao 

Protestantismo histórico e pentecostal no Brasil. O tema da conversão religiosa é 

complexo e muito relevante atualmente, porque está ligado ao renascimento da religião 

como fenômeno social de massa, produzindo a revitalização religiosa contemporânea 

das grandes tradições religiosas. Trata se de um fenômeno bastante comum e intenso no 

Brasil contemporâneo, como bem demonstrou o Senso religioso de 2000.  

 O renascimento do tema está ligado à efervescência religiosa e espiritual que 

marcou a segunda metade do século XX e o inicio do século XXI, criando a 

necessidade de reflexão sobre a conversão e o espaço próprio para as pesquisas, neste 

campo, em ciências humanas e sociais.  

 A conversão tem uma história profunda, especialmente por que  a conversão 

precede o aparecimento de todas as grandes tradições religiosas, especialmente as 

monoteístas, e fornece um dos modos de expressão do encontro entre o homem e a 

divindade, seja na experiência individual, seja na étnica ou na coletiva. 

 
A riqueza do tema é também a sua dificuldade por tão variados ângulos de 

estudo que podem iluminar o fenômeno.  A revisão da literatura que, em 

ciências sociais, trata do fenômeno da conversão, destaca a falta de consenso 

sobre uma definição teórica do conceito e metodologia para seu estudo.  

Questionando a especificidade do conceito de conversão em relação ao 

conceito mais amplo de mudança social, alguns negam a mesma existência do 

tema da conversão como um objeto científico. A heterogeneidade de 

abordagens é, em parte, devida à diversidade de disciplinas que abordaram o 

assunto: historiadores, teólogos, sociólogos, psicólogos, antropólogos, cada um 

lançou seu próprio olhar sobre o fenômeno da conversão. (MOSSIÈRE, 2007, 

p. 2-3)  

 

 Esta pesquisa pretende examinar, sob a ótica da Psicologia Social da Religião, à 

luz da perspectiva cognitiva, o conceito de conversão no Protestantismo histórico e no 

Pentecostalismo; observar se o termo conversão ainda é válido para se abordar a 

experiência religiosa de afiliação ao Protestantismo histórico e ao Pentecostalismo ou, 

se este termo pode ser substituído por adesão; Buscar explicitar os fatores cognitivos e 

emocionais responsáveis pela conversão religiosa ao Protestantismo histórico e ao 

Pentecostalismo, destacando os aspectos contra-intuitivos, positivos e ou negativos, 

envolvidos no processo da conversão, como cognições, experiências sensoriais 

(sensações, emoções etc.).  
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Tais condições são as percepções desnorteadoras do entendimento, que se 

denominam „contra-intuições‟, a atribuição de causalidade a agentes 

intencionais ou não-intencionais e a orientação fornecida por transformações 

corporais que se reconhecem como emoções ou sentimentos. (PAIVA et al., 

2007)  

 

 

1. ORIGENS HISTÓRICO-SOCIAIS DO PROTESTANTISMO BRASILEIRO 

 No segundo quartel do século XIX, o Brasil começava a despertar os interesses 

econômicos e políticos da Europa e dos Estados Unidos da América, ocasião em que 

este último iniciou o envio sistemático de missionários protestantes para o país. O 

Protestantismo missionário, como se apresentava no Brasil, quer fosse britânico, 

escocês ou norte-americano, era Protestantismo ortodoxo, avivalista, conversionista, 

revigorado pelo Metodismo e pela ideologia das missões, como afirma Antônio Gouvea 

de Mendonça. (MENDONÇA 1995, pp.71-79)  

 

Para esse posicionamento dos primeiros psicólogos da religião, 

contribuiu, sem dúvida, o fato de o Protestantismo norte-americano estar 

passando, na virada do século XIX, por transformações culturais de peso. 

Verificava-se nos Estados Unidos uma mudança econômica de grande 

porte. Era a fase inicial da urbanização que trazia, por sua vez, um 

questionamento às igrejas constituídas e gerava um desprendimento das 

pessoas em relação às suas práticas e doutrinas. Daí o surgimento de um 

sem número de "seitas", marcadas pela convivência intensa dos membros, 

pelo ardor missionário e pelo sentido de um toque direto de Deus ou do 

sagrado. É neste instante cultural que tem início a atração ocidental mais 

explícita pelas mensagens que vinham, com cada vez maior intensidade e 

pregnância, do Oriente. (VALE, p. 3. Revista de Estudos da Religião n. 2,  

2002, pp. 51-73 ISSN 1677-1222. Acesso em: 1º fev. 2011).  

 

O Protestantismo brasileiro teve suas origens nos interesses comerciais de 

ingleses e norte-americanos, e no Calvinismo missionário pietista norte-americano do 

século XIX (MACIEL, 1972, p. 60-92; MENDONÇA, 1995, p. 213-234). Já em 1832, a 

recém-criada Sociedade Americana de Amigos dos Marítimos (American Seamen’s 

Friend Society), em virtude do grande número de navios americanos que aportava no 

Rio de Janeiro, decidira que aquele porto necessitava de um capelão protestante.  

(VIEIRA, 1980, p.61-62)  
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Os americanos, e em especial, os protestantes norte-americanos, eram 

representados no Brasil como pregoeiros do progresso científico e tecnológico, os 

heróis civilizadores (BASTOS. 1938). Os missionários reforçaram essa imagem e a 

veicularam em alguns meios intelectuais e políticos brasileiros. (FLETCHER, 1844; 

VIEIRA, 1980; GOMES, 1999). O Correio Mercantil de 17 de maio de 1855 publica 

uma notícia importante sobre uma exposição industrial realizada por Fletcher, 

missionário presbiteriano, no Rio de Janeiro. A exposição industrial, aberta ao público 

por dois dias, foi um sucesso. A Sociedade de Estatística reuniu-se no Museu durante o 

evento e seu presidente, o Visconde de Itaboraí, Inspetor Geral do recém-estabelecido 

Departamento de Educação Primária e Secundária, pediu a Fletcher para falar na 

reunião. Fletcher, nessa ocasião, ventilou seus planos e suas esperanças de ver o Brasil e 

os Estados Unidos mais intimamente unidos. 

Nas próximas linhas serão esboçadas algumas imagens do Protestantismo 

brasileiro, no panorama das abordagens de seus principais autores. As publicações sobre 

o Protestantismo brasileiro classificam-se até aqui em estudos de caráter histórico e 

estudos de caráter sociológico.  

 

1.1 Notas sobre as Origens do Movimento Pentecostal 

 O Pentecostalismo moderno tem sua origem na aridez da vida religiosa que, 

junto com as migrações do campo para áreas urbanas, retrata a conjuntura de 

transformações sociais que acompanhou a formação do proletariado inglês
4
, no final do 

século XVIII. Foi nesse contexto que surgiram numerosos movimentos de reavivamento 

religioso do tipo milenarista,
5
 com o propósito de conduzir os homens a uma conduta de 

perfeição, santidade e ética cristã. O movimento pentecostal moderno começou em 

Topeka, Kansas (EUA), como é conhecido hoje. Charles Parham começou, em 1900, 

                                                 
4
 Com o início da mecanização na Inglaterra, nasceu o proletariado industrial, formado por homens, 

mulheres e crianças que, com a notícia de que nas cidades grandes havia empregos disponíveis, para lá se 

dirigiam. Eram pessoas recrutadas entre os camponeses expu1sos das aldeias, soldados licenciados e sem 

emprego, e indigentes a cargo das paróquias, que, submetidos à disciplina férrea da fábrica, 

transformaram-se em simples apêndice da produção. 
5
 Para Prócoro Velasques Filho, a crença na época futura, denominada milênio, baseia-se na leitura 

descontextualizada da Bíblia. Mesmo assim, gerou duas tendências: o pós-milenismo, recessivo no meio 

protestante, que afirma que Cristo estabelecerá seu reino na Terra após o final do período chamado 

milênio; e o pré-milenismo, prevalecente entre os fundamentalistas, que aguardam o retorno de Cristo 

para antes do milênio. (MENDONÇA, A. G; VELASQUES FILHO, P.; op. cit., p. 125.) 
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com a Escola Bíblica Betel. Ao sintetizar a doutrina em torno da crença de falar em 

línguas estranhas, com a evidência do batismo com o Espírito Santo, concedeu 

identidade própria ao Pentecostalismo. (CAMPOS JR, 1975, p. 17-360)  

 As igrejas pentecostais surgiram como dissidência das igrejas históricas, 

herdeiras da Reforma Protestante do século XVI. Charles Parham, um pregador do 

movimento de Santidade, desanimado com sua própria aridez espiritual, alugou uma 

mansão em Topeka, Kansas, onde começou uma escola bíblica com cerca de 40 alunos
6
. 

Em seu primeiro e único ano de existência, alunos e professores se comprometeram a 

"buscar o poder que os capacitaria a enfrentar o desfio do novo século". Juntos, 

iniciaram uma espécie de curso intensivo das Escrituras e chegaram à conclusão de que 

falar em línguas era o sinal de que um cristão havia recebido o batismo no Espírito 

Santo. Na véspera de Ano Novo, uma de suas alunas, Agnes N. Ozmen, começou a orar 

em línguas. Dentro de poucos dias, muitos outros a seguiram na experiência. Embora as 

diferenças tenham se acentuado em razão da novidade evangélica entre os colegas de 

classe, quando a benção pentecostal caiu, a certeza de que estavam no caminho certo era 

a prova irrefutável: “o falar em outras línguas”. Entende-se que foi este fato que deu 

inicio ao Movimento Pentecostal do século XX. Tal foi a magnitude e impacto do 

movimento que, no final da primeira década, sabia-se de experiências pentecostais na 

Ásia, África, Europa e América Latina. O movimento pentecostal se multiplicara em 

vários lugares. (CAMPOS, 1996, p. 77-121) 

 No Brasil, o fenômeno pentecostal fincou suas raízes com a Congregação Cristã, 

em 1910, em São Paulo, fundada por Luigi Francescon
7
. De família católica, da 

província de Udine, na Itália, Francescon imigrou para os Estados Unidos em 1890, 

convertendo-se ainda jovem ao Protestantismo. Foi membro-fundador da Igreja 

Presbiteriana Italiana, em Chicago. Após receber a experiência do batismo com o 

Espírito Santo, recebeu uma profecia do Pastor William H. Durham para que levasse o 

Pentecostalismo à colônia italiana. Em março de 1908, diz Francescon, “o Senhor fez 

saber a mim e ao irmão G. Lombardi que deixássemos o nosso trabalho secular para nos 

dedicarmos inteiramente à Sua obra, pois Ele estava nos preparando para uma missão. 

Nessa época nos encontrávamos em má situação financeira e com seis filhos menores 

                                                 
6
 ˂http://www.answers.com/topic/charles-fox-parham˃. Acesso em: 03 nov. 2007. 

7
 ˂http://portoghese.lanuovavia.org/portoghese_testimonianza_conversione_01.htm˃. Acesso em: 03 nov. 

2007. 
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cada um; entretanto não tememos, certos de que o Senhor protegeria nossas famílias”.
8
 

A missão era a evangelização do mundo italiano; assim, dedicaram-se a viajar – 

Francescon, pelos Estados Unidos e Lombardi, para a Itália. Após algum tempo, quando 

em Chicago, receberam em 1909 uma “santa revelação”, dirigindo-os à Argentina e 

depois ao Brasil
9
.  

 Em março de 1910, Francescon e Lombardi chegaram a São Paulo, vindos da 

Argentina. O início não foi tão encorajador e, pouco depois, Lombardi voltou para a 

Argentina, enquanto Francescon foi a Santo Antônio da Platina, no Paraná, para visitar 

um italiano que conhecera em São Paulo. Lá, conseguiu conversões. Voltando a São 

Paulo, em junho de 1910, pregou em italiano na Igreja Presbiteriana do Brás, 

provocando um cisma na igreja. Em pouco tempo, a Igreja Congregação Cristã no 

Brasil estava formada, composta de presbiterianos, batistas, metodistas e alguns 

católicos.
10

 Francescon permaneceu em São Paulo até setembro do mesmo ano, quando 

partiu para o exterior. Com suas frequentes visitas, conseguiu estruturar a Igreja. 

Quando chegou ao Brasil, Francescon tinha quarenta e quatro anos e fez sua última 

visita ao país com 82 anos, morrendo em Chicago aos noventa e oito anos de idade. 

 As Assembleias de Deus no Brasil têm suas origens no reavivamento que 

alcançou quase todo o mundo no início do século XX, começando na América do Norte. 

Os envolvidos nesse reavivamento se diziam cheios do Espírito Santo, confirmando que 

o fato registrado no capítulo dois do livro de Atos dos Apóstolos, envolvendo os 

discípulos e seguidores de Jesus, em Jerusalém, durante a festa judaica do Pentecostes, 

ou seja, a chegada do Espírito Santo, foi o que originou o nome pentecostes, no início 

Igreja. Foi a semelhança dos acontecimentos, a glossolalia, nome dado à efusão de 

línguas diferentes ou estranhas aos que ouviram-nos, em Jerusalém, quando “todos que 

estavam no Cenáculo começaram a falar em outras línguas” (Atos 2:4), que o mesmo 

fato se repetiu. Os precursores do reavivamento do século XX também falaram em 

outras línguas, que não as suas originais, quando estavam reunidos em oração. Devido 

ao fenômeno, todos se consideraram batizados no Espírito Santo. Estas e outras 

manifestações sobrenaturais, tais como profecia, interpretação de línguas, libertações e 

curas miraculosas, tornaram-se comuns em meio ao movimento. (PRANDI, 1998). 

                                                 
8
 <http://www.sabetudo.net/ccb/ComoSurgioACongregacaoNoMundo.htm>.  Acesso em: 04 fev. 2007. 

9
  Idem. 

10
 Idem. 
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 Enquanto esse avivamento expandia-se e alcançava outras Cidades e Estados 

americanos, na cidade de South Bend, no Estado de Indiana, pouco distante de Chicago, 

Gunnar Vingren, de procedência sueca, dirigente e pastor da igreja Batista local, atraído 

pelas notícias do fenômeno que estava causando o avivamento em vários lugares, nos 

Estados Unidos, procurou saber a verdade dos fatos e dirigiu-se a Chicago. Diante da 

demonstração da evidência das línguas estranhas e dos milagres, ele creu e também 

recebeu o batismo no Espírito Santo (VINGREN, p. 25). A onda de avivamento estava 

contagiando a muitos e algum tempo depois Gunnar participou de uma convenção de 

igrejas batistas que haviam aderido ao Movimento Pentecostal, em Chicago.  

 Foi em Chicago, novembro de 1909, que se deu o encontro com outro jovem 

sueco, Daniel Berg (VINGREN, p. 28), que também fora batizado com Espírito 

Santo. Após os primeiros contatos, em uma reunião de oração, sentiram-se tocados por 

uma revelação que os enviava a um determinado lugar: “Pará” (VINGREN, p. 28). O 

local, desconhecido para todos os presentes à reunião, logo foi desvendado com uma 

busca à biblioteca à procura de um mapa que lhes indicasse onde o “Pará” estava 

localizado. Foi quando descobriram que se tratava de um Estado no norte do Brasil. O 

Brasil não era tão desconhecido na época dos acontecimentos, porém, pouco ou quase 

nada se sabia da região mencionada, pois os lugares comuns no Brasil eram o Rio de 

Janeiro, por ser a capital e o ponto turístico por excelência, o Amazonas, com sua 

substancial produção de borracha e outros lugares históricos. Portanto, segundo o 

entendimento de todos, tratava-se de um chamado de fé. 

 Após a aprovação do ministério para a viagem dos jovens suecos ao Brasil, 

ficou-se sabendo da existência de uma congregação (igreja) batista na capital do Estado 

do Pará, Belém. Assim, a igreja levantou uma oferta para auxiliar os missionários que 

partiam. Gunnar Vingren e Daniel Berg despediram-se da igreja e dos irmãos em 

Chicago e seguiram viagem com destino às terras desconhecidas.  

 No dia 5 de novembro de 1910, os missionários Daniel Berg e Gunnar Vingren 

deixaram Nova Iorque a bordo do navio "Clement" com destino a Belém do Pará. Berg 

e Gunnar Vingren, chegaram em Belém do Pará, em 19 de novembro de 1910
11

. Eles 

não tinham amigos ou conhecidos, na cidade de  Belém, e não traziam endereço de 

alguém que os acolhessem ou orientasse. Carregando suas malas, enveredaram por uma 

                                                 
11

 <http://www.sepoangol.org/gunnar.htm>. Acesso em: 03 nov. 2007. 
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rua. Ao alcançarem a praça, sentaram-se em um banco para descansar e aí fizeram a 

primeira oração em terras brasileiras. Seguindo a indicação de alguns passageiros com 

os quais tinham viajado, os missionários Gunnar Vingren e Daniel Berg hospedaram-se 

num modesto hotel, cuja diária completa era de oito mil réis. Em uma das mesas do 

hotel, o irmão Vingren encontrou um jornal que tinha o endereço do pastor metodista 

Justus Nelson. No dia seguinte foram procurá-lo e contaram-lhe como Deus os tinha 

enviado como missionários àquela cidade. Como Daniel Berg e Gunnar Vingren 

estivessem, até aquele momento, ligados à Igreja Batista na América (as igrejas que 

aceitavam o avivamento permaneciam com o mesmo nome), Justus Nelson os 

acompanhou à Igreja Batista em Belém e os apresentou ao responsável pela igreja, 

Raimundo Nobre. Os missionários passaram a morar nas dependências da igreja batista. 

Alguns dias depois, Adriano Nobre, que pertencia à igreja presbiteriana e morava nas 

ilhas, foi a Belém em visita ao primo Raimundo Nobre. Este apresentou os missionários 

a Adriano, que imediatamente mostrou-se interessado em ajudá-los a aprender falar o 

português
12

. (MARIANO, 1999; ROLIM, 1985)  

 

 

2. ESTUDOS DE CARÁTER HISTÓRICO SOBRE O PROTESTANTISMO 

BRASILEIRO  

 Leónard (1963) teceu algumas considerações sobre as relações entre o 

Protestantismo norte-americano e classe social na realidade brasileira. No entanto, sua 

obra não privilegia os aspectos sociológicos e antropológicos desta questão. Ela 

continua sendo uma referência obrigatória a todos aqueles que se iniciam no estudo do 

Protestantismo brasileiro.  

 A história de parte do Protestantismo reformado, da Igreja Presbiteriana, foi 

desenvolvida por Boanerges Ribeiro (1973; 1979; 1981; 1987; 1991) em diferentes 

obras, nas quais o autor aplica a teoria antropológica estruturalista  de Muller (1958), Os 

Elementos Basilares das Organizações  Humanas (7), e estabelece as relações entre a 

implantação da Igreja Presbiteriana e as condições sociais existentes  nos sistemas 

jurídicos, políticos e religiosos,  bem como na cultura brasileira do século XIX. Ele 

                                                 
12

< http://www.ministeriobethel.com.br/religioes/assembleia_de_deus.htm>. Acesso em 03 nov. 2007. 
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analisou ainda os processos culturais que acompanharam a implantação do 

Protestantismo no Brasil, destacando a contribuição protestante na mudança do sistema 

religioso, de religião oficial para liberdade de culto; mudança no sistema de ensino e 

presença de missionários injetando a pedagogia norte-americana, que proporcionava 

mais liberdade nas escolas por suas ideias, consideradas liberais para a época. 

 Em 1959, The United Presbyterian Centenary Commission publicou 

Presbiterianismo no Brasil, 1859-1959; HAHN (1989) escreveu a História do Culto 

Protestante no Brasil; MATOS (2004) publicou Os Pioneiros Presbiterianos do Brasil, 

1859-1900. 

          

 

3. ESTUDOS DE CARÁTER SOCIOLÓGICO 

 VIEIRA (1980) esclareceu a questão relacionada com a igreja católica, a 

maçonaria e o Protestantismo no Brasil, demonstrando que houve de fato certa 

cooperação entre elementos liberais maçônicos, republicanos, protestantes norte-

americanos e outros grupos minoritários, contra a hegemonia religiosa da Igreja 

Católica Apostólica Romana no Brasil até a proclamação da República. MACIEL 

(1972) escreveu sua tese de doutorado sobre a importação do pietismo  protestante para 

o  Brasil por meios das denominações batistas, metodistas e presbiterianas e as relações 

dessas denominações  com a ideologia dominante. 

 MENDONÇA (1995), utilizando a tipologia de WEBER (1979; 2004), escreveu 

uma história social do Protestantismo e demonstrou três proposições básicas sobre a 

implantação do Protestantismo de feição presbiteriana no Brasil. A primeira afirma que 

a inserção do Protestantismo brasileiro ocorreu num momento histórico propício, no 

qual a mensagem protestante representava os anseios liberais – progressistas para a 

sociedade de então – de parte significativa das camadas sociais. A segunda relaciona 

Protestantismo e classe social ao demonstrar que a aceitação da mensagem protestante 

ocorreu na camada “livre e pobre” da população rural marginalizada e 

descompromissada com os problemas sociais do país. A terceira tese do autor relaciona 

o percurso do movimento protestante com o período da chamada cultura cafeeira. Isto é, 

o crescimento da Igreja Protestante teria seguido a trilha do surto do café, especialmente 
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no sudeste. Além dessas contribuições, MENDONÇA (1984) percebeu a identificação 

das representações sociais do Protestantismo brasileiro com a ideologia do 

Protestantismo de missões norte-americanas, a qual o engendrou a dificuldade dessa 

ideologia de prosperar no Brasil, em virtude do choque produzido com a ideologia 

ibérica e católica dominante.  

        Mendonça e Velasques Filho (1990) analisaram as origens do Protestantismo de 

procedência missionária no Brasil, a partir das suas determinações teológicas e sócio-

históricas de origem norte-americana, e concluíram que o Protestantismo, como força 

modernizadora liberal, durou relativamente pouco e cedeu lugar a um movimento 

religioso de caráter fundamentalista e conservador, com implicações profundas sobre a 

ética e o comportamento do indivíduo e da comunidade, tal como a rejeição dos valores 

e da cultura nativa como forma de adesão à pregação dos missionários presbiterianos.  

 Boanerges Ribeiro (RIBEIRO, 1979) e Antônio Gouvêa de Mendonça 

(MENDONÇA, 1995) observaram que o Protestantismo brasileiro, em suas origens 

históricas, vem de duas matrizes: a) O Protestantismo de imigração, formado por 

imigrantes alemães e ingleses de confissão Luterana e Anglicana, especialmente nos 

estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina; b) O Protestantismo de matriz puritana, 

de missões, de natureza conversionista, abrangendo os presbiterianos, metodistas, 

congregacionais, batistas etc. Este autor acrescenta outra vertente, ainda não pesquisada 

no Brasil, e que se encontra de igual modo na gênese do Protestantismo brasileiro: é o 

Protestantismo de exílio, nos quais se incluem os presbiterianos sulistas norte-

americanos, que vieram para Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Americana, após a 

guerra da secessão.  

 Boanerges Ribeiro e Antônio Gouvêa Mendonça consideram como constituintes 

do Protestantismo brasileiro as denominações formadas pelo chamado Protestantismo 

histórico: luteranos, presbiterianos, anglicanos, congregacionais etc. É necessário 

considerar, todavia, que, a partir do primeiro quartel do século XX, esse Protestantismo 

ganhou novos atores, com o advento do Pentecostalismo, a versão moderna e emocional 

do Protestantismo. Já o Neo-Pentecostalismo, surgiu na segunda metade do século XX, 

como dissidência do primeiro. À semelhança de Pierre Bastian (BASTIAN) e Willian 

Read (READ), este autor considera que o termo Protestantismo brasileiro deve ser 

bastante elástico, para abarcar os pentecostais e neopentecostais, posto que considere 
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todos oriundos do mesmo útero gerador: o Protestantismo puritano norte-americano. 

 Esse Protestantismo de raiz missionária norte-americana é hegemônico na 

constituição do Protestantismo brasileiro. E, em solo pátrio, produziu uma religião 

formal, legalista, tristonha, depressiva, cuja maior característica é a importação de 

paradigmas comportamentais do modelo cultural dos Estados Unidos. The way of life 

torna-se o paradigma do ideal a ser atingido pelo crente (como é reconhecido o 

protestante no Brasil) e produz como consequência aqueles comportamentos 

estereotipados, como por exemplo, a ética da via negativa, quando o crente se torna 

conhecido exatamente pela lista de coisas que ele não faz: não bebe, não fuma, não 

dança, não joga etc. E o ódio e rejeição, quase que absoluta, a todas as expressões da 

cultura brasileira, como observado por Antônio Mendonça e Prócoro Velasques Filho. E 

a total condenação de toda e qualquer expressão corporal nos cultos e fora destes e, 

particularmente, o anátema daqueles aspectos ligados ao corpo e à sexualidade 

brasileira, como a sensualidade, o erotismo, o chamego e o xodó. 

 O Protestantismo brasileiro tem três grandes afluentes: o Protestantismo de 

exílio. Nesta categoria incluem-se os congregacionais e os presbiterianos confederados 

de Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Americana, no Estado de São Paulo, todos 

oriundos da derrota da Guerra da Sessão no sul dos Estados Unidos; o Protestantismo de 

imigração com os luteranos (PRIEN, 2001) e o Protestantismo de missões com os 

presbiterianos do norte dos Estados Unidos, os metodistas e os batistas. (REYLE, 1981; 

AZEVEDO, 1996) 

 A teoria das representações sociais, pela vertente de DURKHEIM (1989) e 

BERGER (1985), foi aplicada por RAMALHO (1976) e por GOMES (2000, 2000b, 

2003, 2006, 2008) no estudo das representações sociais do Protestantismo brasileiro.  

 RAMALHO (1976) pesquisou as relações significativas entre a prática 

ideológica mais abrangente do Protestantismo de missões norte-americano no Brasil e a 

influência destas, na educação brasileira entre 1870 e 1940. GOMES (2000) pesquisou a 

relação entre as imagens do Protestantismo histórico e suas representações, bem como a 

relação destas imagens com o ideal de progresso das elites paulistas da segunda metade 

do século XIX. Ainda GOMES (2000b), pesquisou como as representações do 

Protestantismo brasileiro do século XIX serviram de atração simbólica para a formação 

da mentalidade empresarial de São Paulo, entre 1870 e 1914. Em trabalho recente, 
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GOMES (2003) pesquisou as origens e as imagens do Protestantismo brasileiro do 

século XIX. GOMES (2008) também pesquisou as representações do corpo e da 

sexualidade no Protestantismo brasileiro.  

 Após a análise da literatura existente sobre o Protestantismo como fenômeno do 

campo religioso brasileiro, registra-se que os estudos sobre este tema até o presente 

momento não consideraram as variáveis de caráter psicológico que podem ser 

encontradas no comportamento e na experiência religiosa desse movimento. 

 

 

4. CRENÇAS SOBRE A CONVERSÃO, NO CRISTIANISMO. 

            O termo grego conversão é “metanoia” ou “metanoien”, traduzido por 

“arrepender-se”, “mudar de ideia”, “mudar de sentimento”, “mudar o modo de pensar e 

sentir”( MOULTON, 1977, p.266).  Etimologicamente, a raiz latina da palavra dá-lhe o 

sentido de “mudança, transformação. Conversio. Mutatio, onia. Mudança de costumes 

para o bem; voltar-se para” (FONSECA, 1861, p.159). Este termo comporta uma ideia 

de transformação, tanto no nível das crenças como no nível das práticas. A dimensão de 

mudança de percepção do mundo representa de resto o único consenso que os 

investigadores em ciências sociais estabelecem em torno do conceito. A conversão 

evoca “mudança de coração”, “um processo de mudança do senso de realidade”, ou 

ainda, “um deslocamento da consciência em seu sentido aterrador”.  

 No fim da Antiguidade Romana, converter-se significava mudar a forma como 

entendemos, valorizamos e vivemos no mundo. Tratava-se de um processo 

essencialmente cognitivo, principalmente levando a uma atitude de contemplação e 

misticismo.  Mais tarde, no mundo bíblico do antigo Israel e do Judaísmo, o ato da 

conversão adquiriu um novo significado e marcou a passagem de uma existência sem 

Deus, a uma vida de fé e fidelidade a Deus. Essa experiência conduz ao arrependimento 

e reconciliação do indivíduo, bem como a mudança no seu estilo de vida. As visões 

clássicas e bíblicas supõem que Deus é a fonte de mudança e desenvolvimento e que a 

conversão é mudança na forma como o indivíduo compreende e valoriza Deus e o seu 

mundo, vivendo de acordo com sua vontade (Finn, 1997).  Essa abordagem, contudo, é 

claramente influenciada pelo dogma cristão e não poderia explicar os fenômenos atuais 
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de conversão religiosa ditos mais exóticos, como a reversão no islamismo ou mesmo a 

conversão no budismo, bem como todas as crenças relacionadas com a "nebulosa 

mística esotérica" (Champion, 2000). William James, em sua clássica definição de 

conversão, relaciona a conversão a uma ação da graça divina sobre o convertido. 

Converter-se" – escreve ele – "regenerar-se, receber a graça, sentir a religião, 

obter uma graça, são tantas outras expressões que denotam o processo, gradual 

ou repentino, por cujo intermédio um eu até então dividido, e conscientemente 

errado, inferior e infeliz, se torna unificado e conscientemente certo, superior e 

feliz, em consequência de seu domínio mais firme das realidades religiosas. 

Isto, pelo menos, é o que significa a conversão em termos gerais, quer 

acreditemos quer não, que se faz mister uma operação divina direta para 

produzir uma mudança natural dessa ordem. (JAMES, 1995, p. 126)  

 

 O termo conversão é utilizado também para caracterizar a entrada em uma nova 

religião, capaz de transformar a cosmovisão do sujeito, mudar a identidade do converso 

e alterar sua relação com à realidade e ao mundo. No entanto, parece que a grande 

mudança que ocorre na natureza do convertido diz respeito à sua percepção de Deus, de 

si mesmo e do mundo.  Na verdade, o grau e o padrão de mudança de afiliação religiosa 

estão sujeitas a debate entre os autores.   

 

Alguns falam de uma transformação radical (Nock 1933), ou mesmo uma 

ruptura no sentido de uma reorganização fundamental do sistema de sentidos do 

indivíduo (Travisano individuais et al. 1970). Outros autores conceituam a 

conversão religiosa como uma mudança de ideologia ou "o deslocamento de um 

universo de discurso por outro ou, o predomínio de um universo de discurso 

anteriormente periférico ao status de uma autoridade primária" (Neve e 

Machalek, 1984, p. 170), ou uma “mudança de paradigma” (Austin-Broos 2003; 

Lacar 2001).  Para muitos, a conversão constitui mais um deslocamento gradual 

de crenças (Downton 1980, Long e Hadden 1983, Morrison 1992, Richardson 

1978, Suchman 1992) ou um processo múltiplo, cumulativo, que consiste em 

diferentes fases (Balch, 1980; Balch e Taylor, 1977; Greil e Rudy 1984, Rambo 

1993).  Finalmente, há quem a considere de maneira mais dinâmica como uma 

negociação permanente entre um estado anterior e um estado posterior 

(Bankston et al. 1981, 1971 Horton, 1975).  No entanto, a maioria dos 

pesquisadores reconhece que se trata de um ato eminentemente social que altera 

todas as relações sociais e influência a relação com a identidade, a comunidade, 

a etnia e estrutura social. (Buckser e Glazier, 2003; MOSSIÈRE, 2007, p. 7) 
 

 Recentemente, o termo adesão vem sendo utilizado em oposição ao conceito de 

conversão. Assim, o ato de adesão compreende qualquer forma de participação e 

assimilação em um movimento religioso, sem alteração sistemática do estilo de vida; ao 

contrário da conversão, que envolve mudança no sistema de valores e visão de mundo.  
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 Em contraste, a conversão indica transição para uma identidade proscrita do 

universo dos discursos anteriores da pessoa, “mudança que implica uma consciência de 

que uma grande mudança aconteceu, que o antigo estava errado e o novo é o certo” 

(Nock 1933, p. 6-7). Na conversão, a ideia de "consolidação", que envolve a adoção de 

um novo sistema de crenças ou de identidades, combina duas visões do mundo 

anteriores, mas contraditórias, enquanto a conversão marca uma descontinuidade na 

vida do convertido.  

A religião do Velho Testamento desconhecia a noção de conversão individual 

(VAN GRONINGEN 2003 e Êxodo 24). A religião do antigo Israel era coletiva (VON 

RAD, 1973). Existia, porém, o sentido de arrependimento moral e emocional que pode 

ser inferido pelas palavras “Nacham”, “Nipphal” e “Shubh” (Gen. 6:6,7; Êx. 32:14; ISm 

15:11 e KAUTZSCH, 1898).  A ideia de religião coletiva evoluiu com a Thorá para 

uma concepção peculiar de religião étnica (FILORAMO e PRANDI, 1999). O judeu 

nasce judeu, não precisa converter-se ao Judaísmo. (COHREN, 1967)  

No Novo Testamento, especialmente com o apóstolo Paulo, o conceito de 

religião coletiva evoluiu para o de aliança (Atos 2). O conceito de conversão toma, 

forma na patrística, a partir da experiência de Saulo na estrada de Damasco quando, 

segundo a narrativa de Lucas, Jesus de Nazaré o transforma em Paulo (Atos 9). Existem 

três palavras no Novo Testamento que dão sustentação à doutrina da conversão; são 

elas: Metanoia, Epistrophe, Metameleia (PEACE, 1999, 1978; IITm 2:25; IICor. 7:10.). 

Das três, a considerada a mais importante é Metanoia, que significa conhecer e mudar a 

mente a partir do conhecimento adquirido (BERKHOF, 1966 p. 573-576): “Em todos os 

seus aspectos metanoia inclui uma oposição consciente a condição anterior”. 

O conceito de conversão foi construído pouco a pouco. Ganhou força na 

Patrística, com as Confissões de Santo Agostinho, quando este narrou sua experiência 

de encontro com Deus (AGOSTINHO, 1984), no IV século da era cristã, ganhando 

contornos definitivos. As Confissões de Santo Agostinho é que, no Cristianismo, 

marcaram mais significativamente a definição de “conversão”.  O conceito é descrito 

como uma experiência espiritual e transcendente, mas também altamente subjetiva e 

íntima. Nesta experiência, o sujeito, ouvindo o chamado divino de forma subjetiva e 

pessoal, deixa o mundo e volta-se para Deus. Decobert (2001) observou que a 

conversão ao Cristianismo se expressa acima de tudo pela narração. As primeiras 
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mensagens sobre a conversão ao Cristianismo aparecem nas narrativas da Patrística; 

inscrevem-se na literatura dos mártires cristãos e associam o fenômeno com a paixão no 

sentido etimológico do termo, ou seja, uma experiência ou mesmo um sofrimento 

profundo, uma identificação total com a vida e obra do Cristo.  

A evolução do esquema narrativo da conversão segue, em certa medida, o 

processo de difusão e institucionalização do cristianismo. Os relatos são 

essencialmente testemunhos de um caminho para o cristianismo, cujas 

"Confissões de Santo Agostinho" constituem o protótipo. Eles giram em torno 

do papel da fé, da introspecção e do autocontrole. É com as primeiras tentativas 

de proselitismo que o estilo narrativo se desenvolve em torno de um pecado 

original gradualmente assimilado a um estado de crise. Ele traduz, então, uma 

ética da culpa.” (MOSSIÈRE, 2007, p. 5) 

            A Reforma e a Contrarreforma organizaram a conversão na teologia sistemática. 

Considerada até aqui como um ato sobrenatural de Deus, a conversão abre-se para dar 

lugar à mudança de atitude do convertido diante de si mesmo e de Deus.  (LUTERO, 

2008, p. 175, 20; CALVINO, 1967, p. 451)  

 O Protestantismo considera a conversão a partir da experiência do apóstolo 

Paulo no Caminho de Damasco (At. 9), considerado o modelo arquetípico dessa 

experiência e, segundo o modelo prefigurado por Santo Agostinho nas Confissões, um 

fenômeno sobrenatural e transcendental.  

Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, 

dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a 

fim de que, caso achasse alguns que eram do Caminho, assim homens como 

mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao 

aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e, 

caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me 

persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a 

quem tu persegues; mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te 

convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo 

a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então, se levantou Saulo da terra e, 

abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para 

Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. 

(At. 9:1-9, Biblia On Line, Tradução Almeida Revista e Aualizada, 

<http://www.bibliaonline.com.br/ra/44/9>. Acesso em: 02 fev. 2011) 
 

 Os estudos sobre a conversão desse ponto de vista, portanto, não consideram os 

aspectos sociais e históricos que podem se encontrar subjacentes às experiências da 

conversão.  
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 O mundo globalizado impõe o que BERGER (1997) denominou religião de 

mercado. A religião de mercado impôs novas nuances e novos contornos à conversão. 

Termos como adesão religiosa vêm sendo paulatinamente utilizados como sucedâneo 

da conversão, especialmente para se referir àquelas experiências religiosas que não se 

enquadram no paradigma cristão. (PAIVA, 2004)  

 Por outro lado, seja adesão religiosa seja conversão, esses termos aparecem 

associados ao trânsito religioso e à construção da identidade do sujeito. O mercado 

religioso oferece diversas opções para a construção de novas identidades àqueles 

sujeitos cujas identidades se encontram em transição, mutação A Reforma e a 

Contrarreforma sistematizraam a conversão na Teologia Sistemática. Considerada até 

aqui como ato sobrenatural de Deus, a conversão abre-se para dar lugar a mudança de 

atitude do convertido diante de si mesmo e de Deus  (LUTERO, 2008. P. 175, 20): 

 

Antes da sua conversão, Paulo, na verdade, falava com a mesma voz e língua, 

mas sua voz e língua eram, então, blasfêmias. por isso não podia falar nada a 

não ser blasfêmias e abominações contra Deus. Após sua conversão a sua carne, 

língua e voz eram as mesmas de antes e, absolutamente, nada havia mudado, 

mas a sua voz e língua já não falavam blasfêmias, mas palavras espirituais que 

consistiam em ações de graças e louvor a Deus e que vinha da fé e do Espírito 

Santo. „Se, portanto, ainda vivo na carne, não vivo à base ou segundo a carne, 

mas pela fé no Filho de Deus‟.  

 

 Calvino considerava a conversão como ato soberano de Deus sobre a vontade 

humana. Calvino incluiu, no termo conversão, o novo nascimento, que consiste em 

todos os aspectos relacionados com a ação de Deus e a resposta do homem a essa ação 

de Deus no coração humano. O homem, sob a influência da ação de Deus em sua vida, 

nasce de novo, nasce espiritualmente e volta-se para Deus. Este movimento é seguido 

de mudança de  atitude (CALVINO, 1967, p. 451): 

Primeiramente, ao denominamos conversão de vida a Deus, exigimos uma 

mudança, não somente das boas obras externas e sim câmbio na alma 

propriamente dita; de tal maneira que, despojados  do velho homem, produza 

frutos dignos de arrependimento
13

. 

 

 No Protestantismo histórico, a partir da tradição reformada, diversos autores 

estudaram a doutrina da conversão e formularam um modelo teológico para essa 

                                                 
13

 Tradução do autor. 
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experiência religiosa. De forma geral, a conversão no Protestantismo apresenta os 

seguintes elementos (HODGE, 1877; STRONG, 1907; BERKOFF, 1976):  

a) a conversão pressupõe uma ação sobrenatural de Deus; principia com a 

iluminação, ou seja, a ação do Espírito Santo no coração do homem, 

convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo;  

b) esse ato sobrenatural de Deus produz o novo nascimento que, segundo a 

crença protestante, é o nascimento espiritual para Deus por intermédio do 

Espírito Santo;  

c) a conversão tem lugar na consciência humana; embora carregada de 

elementos puramente subjetivos, a conversão envolve uma atitude 

consciente do homem;  

d) a conversão marca uma tomada de atitude diante da vida e de Deus; o 

homem consciente do seu pecado deixa o mundo e volta-se para Deus;  

e) a conversão produz mudança instantânea de vida, uma única vez, que não 

se repete ao longo da experiência religiosa do sujeito;  

f) a conversão geralmente nasce de uma crise aguda na existência do 

sujeito, embora existam conversões sem crise existencial. 

 

 No século XVIII (SPENER, 1985; ZINZENDORF, 1954) o Protestantismo 

desenvolveu o pietismo, movimento que alastrou-se pelas igrejas inglesas e norte-

americanas. Esse movimento pregava a necessidade de se viver um Cristianismo 

simples e prático. Converter-se significa nascer de novo. NICHOLS (1954; p. 176-177) 

descrevendo o ministério de Spener, afirma: 

 

Pregava sermões de caráter prático, fervoroso, simples, evitando aquele estilo 

rígido de oratória tão em moda na época. Insistia na verdade da regeneração, 

aquela mudança produzida no coração do homem de fé, pelo Espírito de Deus; 

insistia no fato de que ser nascido de Deus e levar uma vida de santidade e 

serviço, era infinitamente mais importante do que ter pontos de vista ortodoxos 

quanto à doutrina. 

 

 A partir do pietismo, sua matriz, o Protestantismo brasileiro, considera a 

conversão como atitude de rearmamento moral (KREIDER, 1999; HELM, 1986; 
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HAPPEL, WALTER, 1986; PEACE, 1999; LLOYD-JONES, 1974; PACKER, 1996). 

No entanto, o fenômeno da conversão, particularmente no Protestantismo de missões, 

manifesta aspectos bem mais profundos e radicais do que se poderia esperar. Trata-se de 

uma prática de fé, que tem seus fundamentos nas influências pietistas e moralistas, que 

ressurge sempre entre os grupos protestantes oriundos da Reforma religiosa do século 

XVI.  

 

Em suma, sob este prisma, a conversão é o fim da alternação (Berger), uma 

mudança brusca que implica na interrupção de certas dúvidas e 

questionamentos. Constata-se que a profunda comoção em que às vezes, a 

conversão se realiza, expressa o fim de vários tipos de anseios, de dúvidas e 

angústias, a esperança de que, daquele momento em diante, a mudança de rumo 

represente a solução dos problemas e uma maneira correta e adequada de se 

interpretar a vida. É a aquisição de categorias que permitam a segurança na 

conduta e nos procedimentos básicos. (MACIEL, 1988, p. 50) 

 

 Nos termos em que a conversão é posta e vivenciada pelo neoconverso, a 

mudança de atitude, frente à vida, pode significar rompimento com a cultura de origem, 

simplificação dos problemas da vida cotidiana com a perda gradativa de abertura para o 

novo, fechamento para novos relacionamentos, especialmente para aqueles que 

signifiquem novos sistemas simbólicos e religiosos, posto que todos os fatos devem 

estar crivados pelos novos preceitos adquiridos pela nova cosmovisão religiosa.  

 

 

5.  A CONVERSÃO NA PSICOLOGIA SOCIAL DA RELIGIÃO 

 A abordagem psicológica do fenômeno da conversão no campo religioso 

protestante brasileiro pode lançar luz sobre a dimensão psíquica dessa experiência. 

Nessa dimensão, pode contribuir para a compreensão dos afetos, as conexões 

denotativas das cognições, os desejos, grande parte dos conflitos pessoais, interpessoais 

e sociais, inclusive aqueles que têm como objeto a conversão em toda a sua dimensão: 

suas relações com as entidades sagradas selvagens ou domesticadas, com os estados 

alterados da consciência, com saúde, doença e construção da identidade do sujeito neste 

processo. 
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             O campo de interesse da Psicologia da Religião situa-se naquele espaço 

humilde e limitado, destinado à ocorrência dos fenômenos que acontecem no campo da 

consciência e do inconsciente. Os acontecimentos cujas crenças os situam no campo das 

parábolas em movimento, da supra-história, dos milagres propriamente ditos, ou seja, 

dos fenômenos ditos sobrenaturais e/ou transcendentes por imposição do método 

científico, permanecem inacessíveis aos estudos psicológicos. 

 No evento da conversão, o que interessa à Psicologia da Religião são aqueles 

acontecimentos sensoriais que se reportam às sensações, emoções, sentimentos, contra-

intuição, e as mudanças decorrentes desses fenômenos no comportamento do sujeito.  

 Assim os psicólogos (STARBUK, 1911; JAMES, 1902; JAMES, 1910) 

estudaram o fenômeno da conversão utilizando o método indutivo e procuraram 

compreender as diversas forças psicológicas que operam na conversão. A conversão 

para esses autores foi considerada como um processo natural e tão sujeito às leis 

ordinárias da psicologia como qualquer outro.  Outro aspecto que convém considerar do 

ponto de vista puramente psicológico, como apontou William JAMES (1902), refere-se 

ao fato de que a conversão é um comportamento humano que ocorre no campo das 

religiões e que, por outro lado, pode acontecer em espaços humanos estanhos às 

religiões, sendo, portanto, um comportamento que, no mais das vezes, não carece de 

eventos sobrenaturais e transcendentes para ocorrer. 

 William James (1842-1910), filósofo e psicólogo americano, é conhecido como 

um dos fundadores do pragmatismo americano, juntamente com Perce. Segundo James, 

a verdade deve ser definida como aquilo que tem êxito e traz o novo ao mundo. Esta é 

uma ideia que tem êxito, que se verifica e que é útil. O mesmo principio pragmático 

serve para o mundo moral: justo é o que é vantajoso para a nossa conduta.  É 

considerado um dos pais da psicologia americana, e seu livro Principles of Psychology, 

editado em 1890, é considerado um clássico. Em 1875, criou o primeiro laboratório de 

psicologia em Harvard e teve, dentre outros, Lee Thorndike e John Dewey como alunos. 

 Uma de suas teses centrais consiste em afirmar que a consciência é uma função 

biológica, que ela é ação sobre e no real, adaptação ativa a um meio que a influencia, 

mas que ela também modela (pois é operante). 

 James combina nesta obra a fenomenologia e o pragmatismo. A fenomenologia, 

definida como a ciência da experiência da consciência, ou seja, o exame do processo 
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dialético de constituição da consciência desde seu nível mais básico, o sensível, até as 

formas mais elaboradas da consciência de si que levariam finalmente à apreensão do 

absoluto. Isto é, o conhecimento como uma volta às coisas mesmas, aos fenômenos, 

aquilo que aparece à consciência, que se dá como seu objeto intencional. James deixa de 

lado a religião institucional para dedicar-se à compreensão da experiência religiosa 

individual. 

 
A religião, por conseguinte, como agora lhes peço arbitrariamente que a 

aceitem, significará para nós os sentimentos, atos e experiências de indivíduos 

em sua solidão, na medida em que se sintam relacionados com o que quer que 

possam considerar o divino. (JAMES, 1995, p. 31) 

 

 James opõe misticismo e racionalismo a fim de trazer a religião para o campo da 

filosofia. Diz ele: 

 

A opinião oposta ao misticismo, em filosofia; é a qualificada, às vezes, de 

racionalismo. O racionalismo incide em que todas as nossas crenças devem 

finalmente encontrar para si mesmas bases definíveis. Tais bases, para o 

racionalismo, consistem em quatro coisas: (1) princípios abstratos 

definidamente constatáveis; (2) fatos de sensação definidos; (3) hipóteses 

definidas baseadas nesses fatos; e (4) interferências definidas deduzidas 

logicamente umas das outras. Impressões vagas de algo indefinido.(JAMES, 

1995, p. 55) 

. 

 A concepção de James sobre a conversão aproxima-se da concepção da teológica 

do novo nascimento, embora sua ênfase sobre este fenômeno seja puramente 

psicológica. 

 

Converter-se, regenerar-se, receber a graça, sentir a religião, obter uma certeza, 

são outras tantas expressões que denotam o processo, gradual ou repentino, pôr 

cujo intermédio um eu até então dividido, e conscientemente errado, inferir e 

infeliz, se torna iniciado e conscientemente certo, superior e feliz, em 

consequência do seu domínio mais firme das realidades religiosas. Isso, pelo 

menos, é o que significa a conversão em termos gerais, quer acreditemos, quer 

ou não, que se faz mister uma operação divina direta parra produzir uma 

mudança natural dessa ordem. (JAMES, 1995, p. 126) 
 

 

James acredita que o individuo possui um limiar da consciência, abaixo da qual 

se encontra uma corrente poderosa de energia da mais diversa intensidade e qualidade. 

Dizer que alguém se converteu é afirmar que a energia religiosa assumiu o controle da 

sua personalidade. A conversão, portanto, associa-se a experiência mística. 
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Para James a conversão se associa à experiência mística e tem os mesmos 

componentes atribuídos a esse estado religioso que envolve a totalidade da 

pessoa. Pode irromper de modo súbito ou gradual e se conectar, 

psicologicamente, a uma maior ou menor intranquilidade ou inconsistência 

interna da pessoa. São vários os seus componentes: ela, quando profunda, é de 

alguma maneira "inefável"; é mais um estado de intuição da evidência tangível 

de um objeto igualmente inefável do que o resultado de uma penetração 

intelectual do mesmo. Não dura, além disto, muito longamente em seu estado 

de quase êxtase, mas é processada ao longo de um tempo psicológico que pode 

ser mais ou menos longo. Finalmente ela é uma experiência que não está sob o 

controle voluntário do sujeito, uma vez que resume e reassume suas vivências 

pregressas e é, nesse sentido, mais passiva que ativa. Para James a conversão, 

em especial quando repentina, implica quase necessariamente uma crise do 

universo interior do convertido, provocando por isto mudanças profundas na 

personalidade do convertido e repercutindo em seu comportamento exterior 

global. Parece que James a via como sendo uma irrupção de energias e 

motivações que não tinham maiores conexões com o meio cultural e as tensões 

da época. (VALE, Revista de Estudos da Religião n. 2, 2002, p. 51-73, ISSN 

1677-1222. Acesso em 1º fev.2011, p. 6) 

 

Atualmente, os psicólogos da religião vêm incorporando os aspectos imanentes 

ou secularizados da conversão em suas análises (SUCHMAN, 1992; 

LANGEWIESCHE, 1998). A conversão considerada sob esse ponto de vista deve 

incluir aqueles fatores culturais que podem agir como meios de atração simbólica sobre 

os convertidos, a força de coesão do grupo, e mesmos as mudanças que aconteceram no 

mercado religioso que podem interferir sobre a conversão e sobre o próprio conceito. 

Observa-se ainda nesses estudos que tomam a conversão cristã como paradigma, que o 

conceito de conversão não serve de modelo para religiões orientais, em que o termo 

adesão parece mais adequado para denominar a experiência de afiliação religiosa 

(PAIVA, 1999). Uma tipologia da conversão deve considerar que há três tipos 

diferentes dessa experiência: a) conversão que acontece no indivíduo que se converte de 

uma religião para outra; b) conversão que ocorre naquele sujeito que jamais pertenceu a 

uma tradição religiosa; c) reconversão ou reversão. (MOSSIÈRE, 2007, p. 10)  

O estudo psicológico da conversão cristã apontou alguns fatores comuns a esse 

evento: a) crise existencial que antecede essa experiência (JONSON, 1964); b) ruptura 

com o estilo de vida anterior à conversão (JONSON, 1964); c) mudança radical na 

cosmovisão e mesmo no estilo de vida do sujeito (JAMES, 1902); d) um estado 

paradoxal da consciência, que oscila entre os dois estados experimentados pelo 
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convertido: aquele antes da conversão e aquele outro depois desta. (MOSSIÈRE, 2007, 

d e 2007, p. 10) 

 

6. METODOLOGIA 

 

6.1 Objetivo geral 

O objetivo geral desta pesquisa consistiu em avaliar se o termo conversão ainda é 

válido para se abordar a experiência religiosa de afiliação ao Protestantismo (histórico e 

pentecostal) e/ou se esse termo pode ser substituído pelo conceito de adesão. Verificar, 

mediante pesquisa empírica, os conceitos que descrevem os processos psíquicos 

responsáveis pela experiência religiosa da conversão no Protestantismo (histórico e 

pentecostal).  

 

6.2 Objetivos específicos  

  Examinar, sob a ótica da Psicologia Social da Religião, à luz da perspectiva 

cognitiva, o conceito de conversão no Protestantismo (histórico e pentecostal) e na 

Psicologia Social.  

 Avaliar se o termo conversão ainda é válido para se abordar a experiência 

religiosa de afiliação ao Protestantismo (histórico e pentecostal) e/ou se esse termo pode 

ser substituído pelo conceito de adesão.  

 Analisar os fatores cognitivos e emocionais responsáveis pela conversão 

religiosa ao Protestantismo histórico, pelos adeptos de outras religiões, destacando os 

aspectos contra-intuivos positivos e/ou negativos envolvidos no processo da conversão, 

tais como cognições, experiências sensoriais positivas e ou negativas (sensações, 

emoções etc.) 

 Explicitar os fatores motivacionais que se encontram subjacentes à experiência 

de conversão e ou adesão. 
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6.3 Caracterização da amostra 

Sujeitos. Foram entrevistados 100 sujeitos convertidos ao Protestantismo 

(histórico e pentecostal), no Brasil, das Igrejas Calvinistas-Presbiterianas, Batistas e 

Pentecostais, da cidade de São Paulo. Foi considerado o grau de envolvimento dos 

sujeitos participantes para cada sujeito da pesquisa com suas respectivas denominações.  

 

 

 6.4. Instrumento 

 Foi construído e utilizado um questionário para atender aos objetivos do presente 

trabalho. O questionário foi elaborado depois de entrevistas abertas com 12 (doze) 

convertidos ao Protestantismo. Após a elaboração do questionário, o mesmo foi  

aplicado aos referidos sujeitos para validação e posteriormente foi  utilizado na coleta 

dos dados. Esse questionário foi constituído de questões abertas e fechadas. Os sujeitos 

foram convidados a relatar suas experiências de conversão, desde os motivos que os 

levaram a buscar tal experiência, o processo da experiência e o que aconteceu durante e 

após a conversão, em termos cognitivos, corporais, emocionais e o impacto da 

experiência de conversão na experiência do sujeito. 

Os sujeitos foram solicitados a relatar as perplexidades da ordem do 

conhecimento, que lhes despertaram esforços no sentido de solucionar a desorientação 

cognitiva e a recordar as possíveis repercussões corporais que acompanharam tanto o 

estado de perplexidade como o de sua solução no processo de conversão. Os relatos 

foram obtido a partir de entrevistas cujos itens de roteiro constam no anexo 1.  

Na construção do instrumento de pesquisa foram considerados os fatores 

arrolados por Edênio Vale (VALLE, 2002, p. 12): 

 atenção às circunstâncias sociais (macro e micro) que podem tanto obstruir 

quanto facilitar as conversões; atenção também às circunstâncias que 

influenciam de maneira direta a maneira de apresentação da religião: as formas, 

rituais e doutrinas que mais atingem as pessoas;  

 atenção às crises existenciais que a pessoa vive, espiritualmente falando; a vida 

humana transcorre normalmente dentro de certas normas convencionais que 

moldam o dia-a-dia das pessoas;  
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 atenção às buscas da pessoa: a insatisfação e a irrealização acabam levando 

anseios sentidos, mas nem sempre explicitados, de novas maneiras de pensar, 

sentir e comportar-se; nesta fase, o sofrimento interior conduz à interiorização e 

à reflexão;  

 atenção aos encontros com pessoas ou mensagens: é por essa época de sua 

evolução que a pessoa julga ter encontrado uma mensagem, um líder ou um 

grupo que vem responder ao que está buscando;  

 o compromisso: é este o momento da entrega ao grupo; é nele que se dá a 

ruptura com a vida anterior e o encaminhamento para uma opção nova de vida; 

 consequências: essas podem diferir de convertido a convertido, mas são visíveis 

a todos; há mudanças comportamentais facilmente perceptíveis.  

 

6.5 Procedimento  

 Inicialmente foram realizadas reuniões com os participantes da pesquisa que 

aplicaram os questionários a fim de se discutir a teoria e o que se buscava na pesquisa. 

Foram realizadas seis reuniões com o grupo de pesquisadores, a fim de treiná-los para a 

tarefa da entrevista. O grupo foi constituído de sete mestrandos do Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Religião, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Posteriormente foi realizado um levantamento junto às comunidades religiosas  

relacionadas à pesquisa,  nos municípios de São Paulo. Depois, entrou-se em contato 

com cada um dos voluntários da pesquisa, com o intuito de explicar os objetivos e os 

procedimentos da mesma, para finalmente realizar-se a entrevista.   

 Foram contatados inicialmente 824 sujeito; dos quais, 724 por e-mail; 70 

pessoalmente e 54 por telefone. Desse total, 110 sujeitos aceitaram participar da amostra 

e 110 responderam ao questionário. Seis foram descartados da pesquisa por que um 

declarou-se convertido ao ateísmo; três, ao Catolicismo e dois, ao Candomblé. Quatro 

sujeitos protestantes declararam desconhecer o que seja o fenômeno da conversão. 

Restaram, portanto, 100 sujeitos. Desses, 82 foram entrevistados pessoalmente e 18 

decidiram responder os questionários pela internet.  
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6.6 Tratamento dos dados 

 A história da pesquisa será contada inicialmente com todas as nuances 

importantes envolvidas. A análise dos resultados foi realizada de acordo com o modelo 

teórico formulado por BARDIN (1977), aplicado por GOMES (1995) em sua pesquisa 

sobre a práxis do psicólogo na comunidade. Os dados da entrevista foram submetidos a 

análise de face dos conteúdos. Inicialmente foi realizada a descrição do universo 

pesquisado; a seguir, foram demonstrados e analisados os dados referentes ao total da 

amostra. As entrevistas gravadas foram transcritas e submetidas a pré-análise, a fim de 

se identificar cada resposta e agrupá-las de acordo com sua unidade de significado, em 

uma grade ou código, conforme os temas ou assuntos fornecidos pelos sujeitos.  

A seguir, todas as respostas foram analisadas de acordo com a grade de 

categorização, e agrupadas em uma frequência estatística comum a cada grupo de 

respostas. Em seguida foram colocadas nos quadros de respostas ou gráficos 

apropriados, para serem demonstradas em gráficos capazes de possibilitar a análise 

qualitativa e quantitativa dos dados obtidos. Esta pesquisa seguirá as recomendações de 

PAIVA (2008). As respostas foram analisadas considerando-se as próprias crenças 

protestantes sobre o Protestantismo.  
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GRÁFICO 1 

Sujeitos por denominação religiosa 

 

A amostra ficou assim constituída: 41 presbiterianos, 35 pentecostais e 24 batistas. 

Isto corresponde a 41 % de presbiterianos; 35 % de pentecostais e 24 % de batistas.  

 

 

GRÁFICO 2 

Sujeitos por sexo 

 

Quando consideramos o gênero, a amostra foi constituída de 60 sujeitos do sexo 

masculino e 40, do sexo feminino; ou, 60 % de homens e 40 %  de mulheres.   
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GRÁFICO 3 

Sujeitos por nível de escolaridade 

 

Quanto ao nível de escolaridade dos sujeitos, 43 sujeitos, ou 43 %, com nível 

superior; 28 sujeitos, ou 28 %, com nível médio; 22 sujeitos, ou 22 %, com nível de 

pós-graduação; 7 sujeitos, ou 7%,  com nível fundamental. 

 

GRÁFICO 4  

Total de sujeitos por experiência de conversão e adesão 

 

Do total dos sujeitos, considerando-se as próprias crenças do Protestantismo sobre 

conversão, 67 sujeitos, ou 67%, declaram-se convertidos, em seus depoimentos; 33 

sujeitos, ou 33 % da amostra, declaram adesão ao Protestantismo.   
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GRÁFICO 5 

Religião de origem do sujeito antes da conversão ou adesão 

 

O espectro da amostra apresentou a seguinte caracterização para origem religiosa 

antes da conversão ou adesão: 50 sujeitos, ou 50%, declararam-se oriundos da Igreja 

Católica Apostólica Romana, antes da conversão ou adesão. 13 sujeitos, ou 13 %, 

declararam-se de origem pentecostal; 13 sujeitos, ou 13%, declararam-se originários 

da Igreja Presbiteriana; 9% declararam-se sem religião antes da conversão ou adesão; 

6 sujeitos, ou 6%, de origem batista; 3 sujeitos, ou 3%, de origem budista; 3 sujeitos, 

ou 3%, de origem espírita; 1 sujeito, ou 1%, declarou-se originário do candomblé; 1 

sujeito, ou 1%, originário das Testemunhas de Jeová; 1 sujeito, ou 1%, originário da 

Umbanda.  
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GRÁFICO 6 

Religião em que ocorreu a conversão 

 

Do total de sujeitos, 41 % declararam-se convertidos na Igreja Presbiteriana; 35%, na 

Igreja Pentecostal; 24%, na Igreja Batista.  

 

GRÁFICO 7 

Religião em que ocorreu a adesão 

 

Quanto à religião em que ocorreu a afiliação por adesão: 46% aderiram na Igreja 

Pentecostal; 27%, na Igreja Batista; 27%, na Igreja Presbiteriana.  
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GRÁFICO 8 

Conversão e adesão por sexo 

 

Do total de sujeitos, 58% são do sexo masculino e 42%, do sexo feminino. 

 

GRÁFICO 9 

Conversão e adesão por gênero masculino 

 

Do total de sujeitos masculinos, 60, 23% foram classificados como adesão e 77%, 

como conversão.     
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GRÁFICO 10 

Conversão e adesão por gênero feminino 

    

Do total de sujeitos do sexo feminino, 40, 40% foram classificados como adesão e 

60%, como conversão.  

 

GRÁFICO 11 

Conversão por gênero 

 

Do total de sujeitos declarados convertidos, 31% são do sexo feminino e 69%, do 

sexo masculino. 
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GRÁFICO 12 

Conversão por nível de escolaridade 

 

 

Quanto ao nível de escolaridade dos sujeitos declarados convertidos: 43% têm nível 

superior; 27%, nível médio; 21%, nível de pós-graduação; 9%, ensino fundamental.  

 

GRÁFICO 13 

Conversão por nível de escolaridade por gênero masculino 

 

Quanto aos sujeitos convertidos por nível de escolaridade, gênero masculino: 43% 

dos sujeitos têm nível superior; 24%, nível de pós-graduação; 22%, nível médio; 

11%, ensino fundamental. 



 

39 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA 

   

 

 

GRÁFICO 14 

Conversão por nível de escolaridade por gênero feminino 

 

Do total de convertidos de sujeitos do gênero feminino: 43% têm nível superior; 14%, 

nível de pós-graduação; 38%, nível médio e 5%, nível de ensino fundamental.  

 

 

GRÁFICO 15 

Adesão por nível de escolaridade por gênero masculino 

 

Do total de sujeitos do gênero masculino, que foram declarados adesão religiosa por 

nível de escolaridade: 43% têm nível superior; 29%, nível médio; 21%, nível de pós- 

graduação e 7%, nível de ensino fundamental. 
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GRÁFICO 16 

Adesão por nível de escolaridade por gênero feminino 

 

Do total de sujeitos do gênero feminino, que foram classificados como adesão 

religiosa por nível de escolaridade: 42% tem nível superior; 26 % tem nível de pós- 

graduação; 42% nível de ensino médio: nível de ensino fundamental: 0%.  

 

GRÁFICO 17 

Conversão por religião de origem 

   

Quanto à origem religiosa dos sujeitos convertidos: 51% é de origem católica; 15%, 

pentecostal; 13%, presbiteriana, 9%, sem religião; 4%, batista; 3%, budista; 3%, 

espírita;  2, candomblé; 1%, testemunha de Jeová.  
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GRÁFICO 18 

Conversão por religião de origem por gênero masculino 

 

Quanto aos sujeitos masculinos convertidos por religião de origem: 59% de origem 

católica; 18%, presbiteriana; 9% sem religião; 2%, pentecostal; 2%, espírita; 2%, 

candomblé; 4%, budista; 4%, batista. 

 

GRÁFICO 19 

Conversão por religião de origem por gênero feminino 

 

Quanto aos sujeitos convertidos, do sexo feminino: 43%, de origem pentecostal; 33%, 

católica; 9%, sem religião; 5%, presbiteriana; 5%, espírita; 5%, batista; 0%, budista; 

0%, candomblé. 
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GRÁFICO 20 

Adesão por religião de origem 

 

Quanto aos sujeitos que foram classificados como adesão religiosa, por religião de 

origem: 49% de origem católica; 12%, presbiteriana; 9%, sem religião; 9%, 

pentecostal; 9%, batista; 3%, budista; 3%, espírita; 3%, testemunha de Jeová; 0%, 

candomblé; 3%, umbanda.  

 

GRÁFICO 21 

Adesão por religião de origem por gênero masculino 

 

Quanto à origem religiosa dos sujeitos do sexo masculino, considerados adesão, por 

religião de origem: 64% de origem católica; 22%, batista; 7%, presbiteriana; 7%, sem 

religião; 0% candomblé; 0% espírita;  
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GRÁFICO 22 

Adesão por religião de origem por gênero feminino 

 

Quanto aos sujeitos femininos considerados por adesão, quanto à religião de origem: 

37% de origem católica; 16%, pentecostal; 16%, presbiteriana; 16%, sem religião; 

5%, espírita; 5%, budista; 5%, batista; candomblé 0%. 

 

GRÁFICO 23  

Motivação religiosa para a conversão 

 

Do total de sujeitos declarados convertidos, 18% apresentaram, como motivação 

religiosa para a conversão, o uso de drogas; 16%, busca de conhecimento religioso; 

13%, crise na adolescência; 10%, crise de saúde ou doença; 10%, crise familiar; 10%, 

crise existencial; 8% não encontraram motivo para a conversão; 6% apresentaram 

experiências anomalísticas ou sobrenaturais; 3% não declaram as razões; 2 % tiveram 

como motivação o exorcismo; 2% não apresentaram crise.  
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GRÁFICO 24 

Motivação religiosa para conversão por gênero masculino 

 

Do total de sujeitos masculinos convertidos, foram encontradas as seguintes 

motivações: 24% uso de drogas, ou drogadicção; 18%, busca de conhecimento 

religioso; 11%, crise na adolescência; 11%, crise de saúde ou doença; 9%, crise 

familiar; 9%, crise existencial; 4%, experiencia anomalística; 4%, sem motivo 

aparente; 4% não revelaram as razões da conversão; 2%, exorcismo; 2%, crise de 

identidade;  2% converteram-se sem crise.  

 

GRÁFICO 25 

Motivação religiosa para conversão por gênero feminino 

 

Do total de sujeitos femininos convertidos, foram encontradas as seguintes 

motivações: 19%, crise na adolescência; 14% crise familiar; 14%, crise existencial; 

14%, busca de conhecimento religioso; 14% não saberiam apontar os motivos da 

conversão; 10%, experiência anomalística; 5%, drogadicção. 



 

45 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA 

   

GRÁFICO 26 

Motivação religiosa para adesão 

 

As motivações para adesão foram: 19%, crise familiar; 18%, crise de saúde ou doença; 

15%, busca do conhecimento religioso; 12%, crise existencial; 3%, crise na adolescência; 

9% não apresentaram motivos para a adesão; 6%, necessidade de pertencimento; 6%, 

drogadicção; 6%, crise existencial; 6% não apresentaram crise.    

 

GRÁFICO 27 

Motivação religiosa para adesão por gênero masculino 

 

As motivações para adesão foram: crise familiar, 22%; crise de saúde ou doença, 15%; 

drogadicção, 14%; crise existencial, 14%; não revelaram a motivação, 14%; crise na 

adolescência, 7%.; busca de conhecimento religioso, 7%; sem crise como motivação, 7%. 
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GRÁFICO 28 

Motivação religiosa para adesão por gênero feminino 

 

As motivações foram: crise de saúde, 21%; busca pelo conhecimento religioso, 21%; 

crise familiar, 16%; instinto gregário, 11%; crise existencial, 10%; pertencimento, 11%; 

sem crise como motivação, 5%; não revelaram a motivação, 5%.  

 

 

GRÁFICO 29 

Contra-intuição pelo total da amostra 

 

Sobre a experiência de contra-intuição, 91% experimentaram esse fenômeno; 9%, não. 
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GRÁFICO 30 

Porcentagem de contra-intuição por gênero masculino 

 

Do total de sujeitos masculinos, 90% experimentaram a contra-intuição; 10%, não. 

 

GRÁFICO 31 

Porcentagem de contra-intuição por gênero feminino 

 

Do total de sujeitos femininos, 92% experimentaram a contra-intuição; 8%, não.  
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GRÁFICO 32 

Conversão com contra-intuição 

 

Do total de sujeitos convertidos, 95 % experimentaram a contra-intuição; 5%, não. 

 

GRÁFICO 33 

Conversão com contra-intuição por gênero 

 

Dos sujeitos que experimentaram a contra-intuição: 68% são sujeitos masculinos e 32%, 

sujeitos femininos.  
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GRÁFICO 34 

Conversão com contra-intuição por gênero masculino 

 

Quanto ao processo de contra-intuição no gênero masculino na experiência de conversão,  

93%, experimentaram; 7%, não. 

 

GRÁFICO 35 

Conversão com contra-intuição por gênero feminino 

 

Quanto ao processo de contra-intuição no gênero feminino na experiência de conversão,  

95%, experimentaram; 5%, não. 
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GRÁFICO 36 

Adesão com contra-intuição 

 

Do total de sujeitos classificados como adesão, 85% vivenciaram o processo de contra-

intuição e 15%, não. 

 

GRÁFICO 37 

Adesão com contra-intuição por gênero 

 

Do total de sujeitos classificados como adesão, 61% são do sexo masculino e 39%, do 

sexo feminino. 
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GRÁFICO 38 

Adesão com contra-intuição por gênero masculino 

 

 

Do total de sujeitos do sexo masculino, classificados como adesão, 79% vivenciaram a 

contra-intuição no processo de conversão e 21%, não. 

 

GRÁFICO 39 

Adesão com contra-intuição por gênero feminino 

 

Do total de sujeitos do sexo feminino, classificados como adesão, 89% vivenciaram a 

contra-intuição no processo de conversão e 11%, não. 
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GRÁFICO 40 

Reorientação cognitiva 

 

Do total de sujeitos, 96% experiemantaram o processo de reorientação cognitiva  e 4%, 

não. 

 

GRÁFICO 41 

Reorientação cognitiva por gênero masculino 

 

Do total de sujeitos do sexo masculino, 95% apresentaram indícios de reorientação 

cognitiva; 5%, não. 
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GRÁFICO 42 

Reorientação cognitiva por gênero feminino 

 

Do total de sujeitos do sexo feminino, 97% apresentaram indícios de reorientação 

cognitiva; 3%, não. 

 

GRÁFICO 43 

Conversão com reorientação cognitiva 

 

Do total de sujeitos convertidos, 96 % apresentaram indícios de reorientação cognitiva; 

4%, não. 
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GRÁFICO 44 

Conversão com reorientação cognitiva por gênero 

 

Do total de sujeitos que apresentaram indícios de reorientação cognitiva, 68% são do sexo 

masculino e 32%, do sexo feminino. 

 

GRÁFICO 45 

Conversão com reorientação cognitiva por gênero masculino 

 

Do total de sujeitos convertido,s do sexo masculino, 93% apresentaram indícios de 

reorientação cognitiva; 7%, não. 
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GRÁFICO 46 

Conversão com reorientação cognitiva por gênero feminino 

 

Do total de sujeitos convertidos, do sexo feminino, 97% apresentaram indícios de 

reorientação cognitiva; 3%, não. 

 

GRÁFICO 47 

Adesão com reorientação cognitiva 

 

Do total de sujeitos classificados como adesão, 97% apresentaram indìcios de 

reorientação cognitiva;  3%, não. 
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GRÁFICO 48 

Adesão com reorientação cognitiva por gênero 

 

Do total de sujeitos classificados como adesão, que apresentaram indícios de reorientação 

cognitiva: 56% são do sexo feminino; 44%, do sexo masculino. 

 

GRÁFICO 49 

Adesão com reorientação cognitiva por gênero masculino 

 

Do total de sujeitos do sexo masculino classificados como adesão, 100% apresentaram 

indícios de reorientação cognitiva; 0%, não. 
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GRÁFICO 50 

Adesão com reorientação cognitiva por gênero feminino 

 

Do total de sujeitos do sexo feminino classificados como adesão, 100% apresentaram 

indícios de reorientação cognitiva; 0%, não. 

 

 

6.7 Cuidados éticos em pesquisa com seres humanos.  

 A pesquisa é submetida aos rigores da ética em pesquisa com seres humanos. Os 

sujeitos, para participarem da pesquisa, assinam um termo de consentimento livre e 

esclarecido, no qual consta a autorização e também lhes assegura o sigilo dos dados 

obtidos e a devolutiva dos resultados alcançados em forma de relatório, que lhes é 

encaminhado posteriormente. (Anexo 2)  

 

 

7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Foram verificadas as frequências estatísticas simples para os dados a seguir: 

 Sujeitos por denominação religiosa. O total da amostra ficou assim constituído: 

41 presbiterianos, 35 pentecostais e 24 batistas. Isto corresponde a 41% de 

presbiterianos; 35% de pentecostais e 24% de batistas. (Gráfico 1) 
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 Sujeitos por sexo. Quando consideramos o gênero, a amostra foi constituída de 

60 sujeitos do sexo masculino e 40 do sexo feminino; ou, 60% de homens e 40% 

mulheres (Gráfico 2)   

 Sujeitos por nível de escolaridade. Quanto ao nível de escolaridade, 43 sujeitos, 

ou 43% com nível superior; 28 sujeitos, ou 28% com nível médio; 22 sujeitos, ou 22%, 

com nível de pós-graduação; 7 sujeitos, ou 7%, com nível fundamental (Gráfico 3)  

 Total de sujeitos por experiência de conversão e adesão. Do total dos sujeitos, 

considerando-se as próprias crenças do Protestantismo sobre conversão, 67 sujeitos, ou 

67%, declaram-se convertidos em seus depoimentos; 33 sujeitos, ou 33% da amostra, 

declaram adesão ao Protestantismo (Gráfico 4)   

 Religião de origem do sujeito antes da conversão ou adesão. O espectro da 

amostra apresentou a seguinte caracterização para origem religiosa antes da conversão 

ou adesão: 50 sujeitos, ou 50%, declararam-se oriundos da Igreja Católica Apostólica 

Romana antes da conversão ou adesão; 13 sujeitos, ou 13%, declararam-se de origem 

pentecostal; 13 sujeitos, ou 13%, declararam-se originários da Igreja Presbiteriana; 9 

sujeitos, ou 9%, declararam-se sem religião antes da conversão ou adesão; 6 sujeitos, ou 

6%, de origem batista; 3 sujeitos, ou 3%, de origem budista; 3 sujeitos, ou 3%, de 

origem espírita; 1 sujeito, ou 1%, do Candomblé; 1 sujeito, ou 1%, das testemunhas de 

Jeová; 1 sujeito, ou 1%, da Umbanda. (Gráfico 5)   

 Religião em que ocorreu a conversão. Do total de sujeitos, 41%, declararam-se 

convertidos na Igreja Presbiteriana; 35%, na Igreja Pentecostal e 24%, na Igreja Batista 

(Gráfico 6)  

 Religião em que ocorreu a adesão. Quanto à religião onde ocorreu a afiliação 

por adesão: 46 % aderiram na Igreja Pentecostal; 27 % na Igreja Batista; 27 % na Igreja 

Presbiteriana. (Gráfico 7)  

 Conversão e adesão por sexo. Do total de sujeitos, 52 % são do sexo masculino 

e 42%, do sexo feminino. (Gráfico 8)  

 Conversão e adesão por gênero masculino. Do total de sujeitos do sexo 

masculino, 60, 23% sujeitos foram classificados como adesão e 77%, como conversão. 

(Gráfico 9)            
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 Conversão e adesão por gênero feminino. Do total de sujeitos do sexo feminino 

(40), 40 % foram classificados como adesão e 60%, como conversão. (Gráfico 10) 

 Conversão por gênero.  Do total de sujeitos declarados convertidos, 32% são do 

sexo feminino e 69%, do sexo masculino. (Gráfico 11)  

 Conversão por nível de escolaridade. Quanto ao nível de escolaridade dos 

sujeitos declarados convertidos: 43% têm nível superior; 27%, nível médio; 21%, nível 

de pós-graduação; 9%, de ensino fundamental. (Gráfico 12)  

 Conversão por nível de escolaridade por gênero masculino. Quanto aos sujeitos 

convertidos por nível de escolaridade, gênero masculino (43), 5% têm nível superior; 

24%, nível de pós-graduação; 22%, nível médio e 11%, ensino fundamental. (Gráfico 

13)  

 Conversão por nível de escolaridade por gênero feminino. Do total de 

convertidos de sujeitos do gênero feminino, 43% têm nível superior; 14%, nível de pós-

graduação; 38%, nível médio e 5%, nível de ensino fundamental. (Gráfico 14)  

 Adesão por nível de escolaridade por gênero masculino. Do total de sujeitos 

declarados na categoria de adesão religiosa, por nível de escolaridade, do gênero 

masculino: 43% têm nível superior; 29%, nível médio; 21%, nível de pós-graduação e 

7%, nível de ensino fundamental. (Gráfico 15) 

 Adesão por nível de escolaridade por gênero feminino. Do total de sujeitos do 

gênero feminino classificados como adesão religiosa, por nível de escolaridade: 42% 

têm nível superior; 26%, nível de pós graduação; 42%, nível de ensino médio: 0%,nível 

de ensino fundamental:. (Gráfico 16) 

 Conversão por religião de origem. Quanto à origem religiosa dos sujeitos 

convertidos: 51% são de origem católica; 15%, pentecostal; 13%, presbiteriana; 9% se 

declaram sem religião; 4% são de origem  batista; 3%, budista; 3%, espírita;  2%, do 

Candomblé; e 1%, testemunha de Jeová. (Gráfico 17)  

 Conversão por religião de origem por gênero masculino. Quanto aos sujeitos 

masculinos convertidos, por religião de origem, temos: 59% de origem católica; 18%, 

presbiteriana; 9%, sem religião; 2% são de origem  pentecostal; 2%, espírita; 2%, do 

Candomblé; 4%, de origem budista; 4%, batista. (Gráfico 18)  
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 Conversão por religião de origem por gênero feminino. Quanto aos sujeitos 

convertidos do sexo feminino, temos: 43% de origem pentecostal; 33%, católica; 9%, 

sem religião; 5%, de origem presbiteriana; 5%, espírita; 5%, batista; 0%, budista; 0%, 

do Candomblé. (Gráfico 19)  

 Adesão por religião de origem. Quanto ao sujeitos classificados como adesão 

religiosa, por religião de origem, temos: 49% de origem católica; 12%, presbiteriana; 

9%, sem religião; 9%, pentecostal; 9%, batista; 3%, budista; 3%, espírita; 3%, 

testemunha de Jeová; 0%, do Candomblé; 3%, da Umbanda. (Gráfico 20)  

 Adesão por religião de origem por gênero masculino. Quanto à origem religiosa 

do sujeitos do sexo masculino considerados adesão, por religião de origem, temos; 64%, 

de origem católica; 22%, batista; 7%, presbiteriana; 7%,  sem religião; 0%, do 

Candomblé; 0%, espírita.  (Gráfico 21)  

 Adesão por religião de origem por gênero feminino. Quanto aos sujeitos 

femininos considerados por adesão, quanto à religião de origem, temos: 37%, de origem 

católica; 16 %, pentecostal; 16%, presbiteriana; 16%, sem religião; 5%, de origem 

espírita; 5%, budista; 5%, batista e  0%, do Candomblé. (Gráfico 22)  

 Motivação religiosa para a conversão. Do total de sujeitos declarados 

convertidos, 18% apresentaram, como motivação religiosa para a conversão, o uso de 

drogas; 16%, busca de conhecimento religioso; 13%, crise na adolescência; 10%, crise 

de saúde ou doença; 10%, crise familiar; 10%, crise existencial; 8% não encontraram 

nenhum motivo para a conversão; 6% apresentaram experiências anomalísticas ou 

sobrenaturais; 3% não declararam as razões; 2% tiveram como motivação o exorcismo; 

2% não apresentaram crise. (Gráfico 23)  

 Motivação religiosa para conversão por gênero masculino. Do total de sujeitos 

masculinos convertidos, foram encontradas as seguintes motivações: 24%, uso de 

drogas ou drogadicção; 18%, busca de conhecimento religioso; 11%, crise na 

adolescência; 11%, crise de saúde ou doença; 9%, crise familiar; 9%, crise existencial; 

4%, experiência anomalística; 4% converteram-se sem motivo aparente; 4% não 

revelaram as razões; 2%, exorcismo; 2%, crise de identidade;  2% conveteram-se sem 

crise. (Gráfico 24)  
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  Motivação religiosa para conversão por gênero feminino. Do total de sujeitos 

femininos convertidos, foram encontradas as seguintes motivações: 19%, crise na 

adolescência; 14%, crise familiar; 14%, crise existencial; 14%, busca de conhecimento 

religioso; 14% não saberiam apontar os motivos da conversão; 10%, experiência 

anomalística; 5%,  drogadicção. (Gráfico 25)  

 Motivação religiosa para adesão. As motivações para adesão foram: 19%, crise 

familiar; 18%, crise de saúde ou doença; 15%, busca do conhecimento religioso; 12%, 

crise existencial; 3%, crise na adolescência; 9% não apresentaram motivos para a 

adesão; 6%, necessidade de pertencimento; 6%, drogadição; 6%, crise existencial;  não 

apresentaram crise, 6%.  (Gráfico 26)  

 Motivação religiosa para adesão por gênero masculino. Quanto à motivação 

para adesão religiosa por gênero masculino: 22%, crise familiar; 15%, crise de saúde ou 

doença; 14%, uso de drogas ou drogadicção; 14%, crise existencial; 14% não revelaram 

a motivação;  7%, crise na adolescência; 7%, busca de conhecimento religioso; 7%, sem 

crise como motivação. (Gráfico 27)  

 Motivação religiosa para adesão por gênero feminino. Motivação religiosa para 

adesão do gênero feminino da amostra tem os seguintes resultados: 21%, crise de saúde; 

21%, busca de conhecimento religioso; 16%, crise familiar; 11%, instinto gregário; 

10%, crise existencial; 11%, pertencimento; 5%, sem crise como motivação; 5% não 

revelaram a motivação. (Gráfico 28)  

 Contra-intuição pelo total da amostra. Sobre a experiência de contra-intuição: 

91%, experimentaram esse fenômeno; 9%, não. (Gráfico 29)  

 Contra-intuição por gênero masculino. Do total de sujeitos masculinos, 90%, 

experimentaram a contra-intuição; 10%, não. (Gráfico 30) 

 Contra-intuição por gênero feminino. Do total de sujeitos femininos, 92%, 

experimentaram a contra-intuição; 8%, não. (Gráfico 31)  

 Conversão com contra-intuição. Do total de sujeitos convertidos, 95% 

experimentaram a contra-intuição; 5%, não. (Gráfico 32) 

 Contra-intuição por gênero. Quanto a fenômeno da contra-intuição por gênero: 

68% são sujeitos masculinos; 32%, sujeitos femininos. (Gráfico 33)  
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 Conversão com contra-intuição por gênero masculino. Quanto ao processo de 

contra-intuição, no gênero masculino, na experiência de conversão; 93%, 

experimentaram; 7%, não. (Gráfico 34)  

 Conversão contra-intuição por gênero feminino. Quanto ao processo de contra-

intuição por gênero feminino no processo de conversão, 95%, experimentaram; 5%, 

não. (Gráfico 35)  

 Adesão com contra-intuição. Do total de sujeitos clasificados como adesão, 85% 

vivenciaram o processo de contra-intuição; 15%, não. (Gráfico 36)  

 Adesão com contra-intuição por gênero. Quanto ao total de sujeitos 

classificados como adesão, 61% são do sexo masculino; 39%, do sexo feminino. 

(Gráfico 37)  

 Adesão com contra-intuição por gênero masculino Do total de sujeitos do sexo 

masculino classificados como adesão, 79% vivenciaram a contra-intuição no processo 

de conversão; 21%, não. (Gráfico 38)  

 Adesão com contra-intuição por gênero feminino. Do total de sujeitos do sexo 

feminino classificados como adesão, 89% vivenciaram a contra-intuição no processo de 

conversão; 11%, não. (Gráfico 39)  

 Reorientação cognitiva . Do total de sujeitos da amostra, 96 % experiemantaram 

o processo de reorientação cognitiva;  4%, não. (Gráfico 40)  

 Reorintação cognitiva por gênero masculino. Do total de sujeitos do sexo 

masculino, 95% apresentaram indicios de reorientação cognitiva; 5%, não. (Gráfico 41)  

 Reorientação cognitiva por gênero feminino. Do total de sujeitos do sexo 

feminino,  97% apresentaram indicios de reorientação cognitiva; 3%, não. (Gráfico 42)  

 Conversão com reorientação cognitiva. Do total de sujeitos convertidos 96 % 

apresentaram indícios de reorientação cognitiva. 4 % não. (Gráfico 43)  

 Conversão com reorientação cognitiva por gênero. Do total de sujeitos  da 

amostra,  68% dos sujeitos do sexo masculino apresentaram indícios de reorientação 

cognitiva; e 32%, dos sujeitos do sexo feminino. (Gráfico 44)  
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 Conversão com reorientação cognitiva por gênero masculino. Do total de 

sujeitos convertidos, do sexo masculino, 93% apresentaram indícios de reorientação 

cognitiva; 7%, não. (Gráfico 45)  

 Conversão com reorientação cognitiva por gênero feminino. Do total de sujeitos 

convertidos, do sexo feminino, 97% apresentaram indícios de reorientação cognitiva; 

3%, não. (Gráfico 46)  

 Adesão com reorientação cognitiva. Do total de sujeitos classificados como 

adesão, 97% apresentaram indícios de reorientação cognitiva; 3%, não. (Gráfico 47)  

 Adesão com reorientação cognitiva por gênero. Do total de sujeitos 

classificados como adesão, que apresentaram indícios de reorientação cognitiva: 56% 

são do sexo feminino; 44%, do sexo masculino. (Gráfico 48)  

 Adesão com reorientação cognitiva por gênero masculino. Do total de sujeitos 

do sexo masculino, classificados como adesão:  100% apresentaram indícios de 

reorientação cognitiva; 0%, não. (Gráfico 49)  

 Adesão com rerientação cognitiva gênero feminino. Do total de sujeitos do sexo 

masculino, classificados como adesão: 100% apresentaram indícios de reorientação 

cognitiva; 0%, não .(Gráfico 50)  

 

8. CONCLUSÃO 

 

 O objetivo geral desta pesquisa consistiu em avaliar se o termo conversão ainda 

é válido para se abordar a experiência religiosa de afiliação ao Protestantismo (histórico 

e pentecostal) e/ou se esse termo pode ser substituído pelo conceito de adesão. A partir 

da análise dos dados, pode-se afirmar que sim. O termo conversão é válido para 

expressar parte da experiência religiosa do Protestantismo histórico, aqui representado 

por sujeitos Presbiterianos e Batistas, e também por sujeitos pentecostais da Assembleia 

de Deus e da Igreja Quadrangular. Do total dos sujeitos, considerando-se as próprias 

crenças do Protestantismo sobre conversão, 67 sujeitos, ou 67%, declaram-se 

convertidos em seus depoimentos (Gráfico 4). Do total de sujeitos convertidos, ou 41%, 
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declararam-se convertidos na Igreja Presbiteriana; 35%, na Igreja Pentecostal e 24%, na 

Igreja Batista (Gráfico 6).  

 Por outro lado, o termo conversão por si só já é não suficiente para expressar a 

experiência religiosa de afiliação ao Protestantismo histórico e ao Pentecostalismo, 

posto que 33 sujeitos, ou 33% da amostra, declaram apenas adesão ao Protestantismo 

(Gráfico 4).   

 Quanto à religião onde ocorreu a afiliação por adesão: 46 % aderiram na Igreja 

Pentecostal; 27%, na Igreja Batista; 27%, na Igreja Presbiteriana (Gráfico 7). À luz dos 

resultados desta pesquisa, pode-se afirmar que a experiência de afiliação ao 

Protestantismo histórico e pentecostal em São Paulo carece de três termos para a sua 

compreensão: conversão, adesão e peregrinação. Como resultado destes termos, temos, 

portanto, como afiliados ao Protestantismo e ao Pentecostalismo, o convertido, o 

agregado e o peregrino. (HERVIEU-LÉGER, 1947, p. 81-107)  

Pode-se concluir do acima dito que o pesquisador não deve ver a 

conversão e a pertença desde categorias classificatórias calcadas em 

comportamentos externos, como faziam alguns dos primeiros sociólogos 

da religião, mas como uma realidade psicossocial complexa da qual faz 

parte integral o itinerário pessoal do convertido. O esforço, as 

contradições e avanços das pessoas são momentos integrantes do 

processo maior. É‟ por essa razão que Geraldo José de Paiva, em sua 

leitura da "religião dos cientistas” [15], se diz impressionado com uma 

observação que encontrou em um livro de François Dolto sobre a "fé 

nômade": é a palavra "itinerário". Julgo tal termo apto para designar o 

que Vera Andrada quis pesquisar nos sujeitos por ela entrevistados. Seu 

objetivo era o de descobrir o "itinerário" ou "jornada" pessoal deles no 

interior da galáxia budista. O termo "itinerário" tem uma conotação 

psicológica com um tipo de inquietação e busca anterior que Paiva chama 

de "inquieta itinerância". Não pode ser desvinculado da vivência 

eminentemente pessoal que o convertido tem da própria experiência de 

encontro/desencontro com o que, por vezes, de modo intuitivo e confuso, 

está buscando. Escreve Paiva, neste sentido: "O vocábulo (itinerário) 

sugere caminho, etapas, movimento, paradas, retomadas, possíveis 

retornos, transumâncias, desvios de rota e, eventualmente, o fim da 

jornada”. Com essa palavra quero, então, indicar que, no 

encontro/desencontro do cientista [nos casos estudados por Andrada, do 

convertido] com a religião, não há um roteiro predeterminado e nem um 

termo necessário, ficando a pesquisa aberta, com a possibilidade de 

novos desdobramentos. (VALLE, 200, p. 6)  
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 Esta pesquisa analisou as relações do termo conversão, na Psicologia Social da 

Religião, à luz da perspectiva cognitiva com o conceito de conversão no Protestantismo 

(histórico e pentecostal). Podemos afirmar que, no pensamento de William James, o 

termo conversão, na Psicologia Social, aproxima-se e muito do conceito de conversão 

oriunda da teologia cristã. Esse dado é corroborado por Edênio Vale (VALE 2002). A 

concepção de James sobre a conversão aproxima-se da concepção da teológica do novo 

nascimento, embora sua ênfase sobre este fenômeno seja puramente psicológica. 

Para James a conversão se associa à experiência mística e tem os mesmos 

componentes atribuídos a esse estado religioso que envolve a totalidade 

da pessoa. Pode irromper de modo súbito ou gradual e se conectar, 

psicologicamente, a uma maior ou menor intranquilidade ou 

inconsistência interna da pessoa. São vários os seus componentes: ela, 

quando profunda, é de alguma maneira "inefável"; é mais um estado de 

intuição da evidência tangível de um objeto igualmente inefável do que o 

resultado de uma penetração intelectual do mesmo. Não dura, além disto, 

muito longamente em seu estado de quase êxtase, mas é processada ao 

longo de um tempo psicológico que pode ser mais ou menos longo. 

Finalmente ela é uma experiência que não está sob o controle voluntário 

do sujeito, uma vez que resume e reassume suas vivências pregressas e é, 

nesse sentido, mais passiva que ativa. Para James a conversão, em 

especial quando repentina, implica quase necessariamente uma crise do 

universo interior do convertido, provocando por isto mudanças profundas 

na personalidade do convertido e repercutindo em seu comportamento 

exterior global. Parece que James a via como sendo uma irrupção de 

energias e motivações que não tinham maiores conexões com o meio 

cultural e as tensões da época. O mesmo se diga com relação à biografia 

do sujeito: essa era considerada, sim, por James, mas, para ele, o peso da 

experi6encia de conversão estava era na presença avassaladora do 

sagrado na pessoa em crise. (VALE 2002, p. 7)  

 

         Esta pesquisa analisou aqueles os fatores cognitivos e emocionais responsáveis 

pela conversão religiosa ao Protestantismo histórico, pelos adeptos de outras religiões, 

destacando os aspectos contra-intuivos positivos e ou negativos envolvidos no processo 

da conversão, como cognições, experiências sensoriais positivas e/ou negativas, tais 

como sensações, emoções.  
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[...] a pertença equivale a uma „disposição psico-sociológica‟; deve ser 

concebida como „uma estruturação estável dos processos perceptivos, 

motivacionais e emocionais‟ que são exercidos pelo novo membro 

inserção em relação a esse seu grupo de inserção. (VALE, 2002, p.7) 

 

 Informamos que, para o total da amostra considerada, a experiência de contra-

intuição foi pregnante para 91%; os demais 9% não o experimentaram (Gráfico 29). 

Porcentagem de contra-intuição pelo gênero masculino. Do total de sujeitos 

masculinos, 90% experimentaram contra-intuição; 10%, não (Gráfico 30). Porcentagem 

de contra intuição quanto ao gênero feminino. Do total de sujeitos femininos, 92% 

experimentaram a contra-intuição; 8%, não (Gráfico 31). Conversão e contra-intuição.  

Do total de sujeitos convertidos, 95% experimentaram a contra-intuição; 5%, não 

(Gráfico 32). Contra-intuição por gênero (Gráfico 33).  Quanto a fenêmeno da contra-

intuição por gênero: 68% dos sujeitos masculinos experimentaram a contra-intuição e 

32% dos sujeitos femininos também. Conversão com contra intuição no gênero 

masculino. Quanto ao processo de contra-intuição no gênero masculino na experiência 

de conversão, 93% o experimentaram; 7%, não (Gráfico 34).  Conversão contra 

intuição por gênero feminino. Quanto ao processo de contra intuição por gênero 

feminino no processo de conversão, 95% o experimentaram e 5%, não (Gráfico 35).  

 Esta pesquisa explicitou também os fatores motivacionais que se encontram 

subjacentes à experiência de conversão e ou adesão. Do total de sujeitos declarados 

convertidos, 18% apresentaram, como motivação religiosa para a conversão, o uso de 

drogas;16%, a busca de conhecimento religioso;  13%, crise na adolescência; 10%, crise 

de saúde ou doença; 10%, crise familiar; 10%, crise existencial; 8% não encontraram 

nenhum motivo para a conversão; 6% apresentaram experiências anomalísticas ou 

sobrenaturais; 3% não declaram as razões; 2% tiveram como motivação o exorcismo; 

2% não apreentaram crise. (Gráfico 23)  

 Do total de sujeitos masculinos convertidos foram encontradas as seguintes 

motivações: 24%, uso de drogas ou drogadicção; 18%, busca de conhecimento 

religioso; 11%, crise na adolescência; 11%, crise de saúde ou doença; 9%, crise 

familiar; 9%, crise existencial; 4%, experiencia anomalística; 4% converteram-se sem 
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motivo aparente; 4% não revelaramu as razões da conversão; 2%, exorcismo; 2%, crise 

de identidade;  2% converteu-se sem crise. (Gráfico 24)  

  Motivação religiosa para conversão para o gênero feminino. Do total de 

sujeitos femininos  convertidos foram encontradas as seguintes motivações: 19%, crise 

na adolescência; 14%, crise familiar; 14%, crise existencial; 14%, busca de 

conhecimento religioso; 14%  não saberiam apontar os motivos da conversão; 10%, 

experiência anomalística; 5%,  drogadicção. (Gráfico 25)  

 Motivação religiosa para adesão. A motivação para adesão foram: 19%, crise 

familiar; 18%, crise de saúde ou doença; 15%, busca do conhecimento religioso; 12%, 

crise existencial; 3%, crise na adolescência; 9% não apresentaram motivos para a 

adesão; 6%, necessidade de pertencimento; 6%, drogadicção; 6%, crise existencial; 6% 

não apresentaram crise. (Gráfico 26)  

 Motivação para adesão religiosa gênero masculino. Quanto à motivação para 

adesão religiosa por gênero masculino:  22%, crise familiar; 15%, crise de saúde ou 

doença; 14%, uso de drogas ou drogadicção; 14%, crise existencial; 14% não revelaram 

a motivação; 7%, crise na adolescência; 7%, busca de conhecimento religioso; 7%, sem 

crise como motivação. (Gráfico 27)  

 Motivação religiosa para adesão por gênero feminino. Têm-se os seguintes 

resultados: 21%, crise de saúde; 21%, busca de conhecimento religioso; 16%, crise 

familiar; 11%, instinto gregário; 10%, crise existencial; 11%, pertencimento; 5%, sem 

crise como motivação; 5% não revelaram a motivação. (Gráfico 28)  

 Outros dados foram levantados e apresentados neste relatório; porém, serão 

discutidos posteriormente, visto que não fazem parte do escopo deste trabalho. Foram 

apresentados aqui para auxiliar outros pesquisadores na tarefa de deslindar este 

complexo universo do convertido, do peregrino, do agrado na experiência de afiliação 

ao Protestantismo histórico e pentecostal.  

 Registramos também que temos consciência dos limites de uma pesquisa desta 

natureza, que fica mais propensa a ser classificada como um estudo de caso. Por outro 

lado, registramos que a exiguidade de tempo do contrato de pesquisa doze meses (1 

ano) não nos permitiu resultados mais abrangentes. Deixamos para outros 

pesquisadores, portanto, esta tarefa.  
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ANEXO 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DA PESQUISA 

 

Você, adepto da religião Protestante, de uma denominação do Protestantismo 

Histórico, está sendo convidado a participar da pesquisa “Conversão e Identidade no 

Protestantismo Histórico Brasileiro: uma leitura a partir da Psicologia Social da 

Religião e da Psicologia Cognitiva”. O objetivo e justificativa deste projeto visam 

analisar, mediante pesquisa empírica, os conceitos que descrevem os processos 

psíquicos responsáveis pela experiência religiosa da conversão ao Protestantismo 

Histórico.  

A pesquisa almeja compreender também os processos relacionados às 

experiências cognitivas, sensoriais e/ou sentimentos positivos/negativos. Caso você 

aceite participar, será necessário responder uma entrevista cujas perguntas, subjetivas, 

são pertinentes ao conteúdo abordado.  

Caso tenha algum desconforto emocional ao tentar responder alguma questão, 

terá liberdade para retirar o seu consentimento e não participar da pesquisa, bem como 

terá acesso a todas as informações que precisar, tanto antes como no decorrer da 

entrevista. 

Pela sua participação na pesquisa, você não receberá qualquer valor em dinheiro, 

mas terá a garantia de que todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa 

não serão de sua responsabilidade. Seu nome não aparecerá em qualquer momento da 

pesquisa, pois você será identificado por numerais. 

Os dados coletados serão utilizados na produção de artigos e de um livro sobre 

Conversão no Protestantismo Brasileiro, realizado pelo Dr. Antônio Máspoli de Araújo 

Gomes, Pesquisador Líder. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

Eu, _____________________________________________________________, 

li o esclarecimento acima e compreendi a finalidade da pesquisa e qual o procedimento 

a que serei submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do 

estudo. Eu entendi que sou livre para interromper a minha participação a qualquer 

momento, que não terei despesas e que não receberei dinheiro por participar da 

pesquisa. 

Assim, autorizo a utilização do material obtido a partir da minha participação 

apenas para fins científicos e acadêmicos, ficando claro que meus dados pessoais serão 

mantidos em sigilo, tendo meus direitos garantidos pela ética profissional. 

Posso pedir esclarecimentos ao Pesquisador pelo telefone (11) 2114-8460 / 

7111-5506, a qualquer momento. 

 

Eu concordo em participar da pesquisa. 

 

         

São Paulo, .......... de ................................. de 2010. 

 

Assinatura do Pesquisado 

 

Número de Identidade 

Assinatura do Pesquisador Número de Identidade 

CRP 47.317-9 

Telefone de contato do Pesquisador 

(11) 2114 8460 / 7111 5506 

Em caso de dúvida em relação a esse documento, você pode entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie, pelo telefone 

(11) 2114 8144. 
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ANEXO 2 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Nome:  

Sexo:     1.  feminino               2.  . masculino 

Idade:  

Nível de Escolaridade: 

1. Ensino fundamental incompleto – entre 1º e 4º ano 

2. Ensino fundamental incompleto – entre 5º e 8º ano 

3. Ensino fundamental completo – 1º ao 8º ano 

4. Ensino médio incompleto (antigo colegial)  

5. Ensino médio completo (antigo colegial) 

6. Ensino superior incompleto (faculdade) 

7. Ensino superior completo (faculdade) 

8. Pós-Graduação 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1) Descreva sua experiência de conversão. 

2) Antes de sua conversão, você pertencia a outra religião? Se sim, qual.  

3) O que mudou em sua vida a partir de sua experiência de conversão? 

4) Em seu processo de conversão, houve alguma experiência com o Sagrado (de  

5) Como era seu estado emocional antes e como ficou depois da conversão? 

6) Como era seu estado de saúde antes e como ficou depois da conversão? 

7) Como você percebe a si mesmo após esses anos de pertença à religião atual? 

8) O que foi determinante na sua escolha de permanência na religião atual? 

9) Como a conversão afetou sua vida como um todo? 
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ANEXO 3 – GRÁFICO CONSOLIDADA DOS DADOS COLETADOS 

 

N0 SEXO IDADE 
NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE 

RELIGIÃO DE 

ORIGEM 

RELIGIÃO DE 

CONVERSÃO / 

ADESÃO 

MOTIVAÇÃO 

RELIGIOSA 

TRANSFORMAÇÃO 

RELIGIOSA 

CONTRA-

INTUIÇÃO 

REORIENTAÇÃO 

COGNITIVA 

CONVERSÃO ADESÃO SIM NÃO SIM NÃO 

1 Masculino 58 Pós Graduação  Sem Religião Presbiteriana Crise Adolesc. X 

 

X 

 

X 

 
2 Feminino 44 Pos Graduação Católica Pentecostal Crise Familiar X 

 

X 

 

X 

 
3 Feminino 57 Pós Graduação  Presbiteriana Batista Crise Familiar X 

 
X 

 
X 

 
4 Feminino 43 Superior Pentecostal Batista Crise Adolesc.  X 

 

X 

 

X 

 
5 Masculino 45 Superior Católica Pentecostal Creise Existenc. X 

 

X 

 

X 

 
6 Masculino 26 Superior Católica Batista Crise Existenc. X 

 

X 

 

X 

 
7 Feminino 21 Superior Pentecostal Batista Crise Adolesc.  X 

 

X 

 

X 

 
8 Feminino 62 Superior Católica Pentecostal Doença 

 

X X 

 

X 

 
9 Feminino 26 Superior Pentecostal Pentecostal Conhecimento R. 

 
X X 

 
X 

 
10 Feminino 32 Superior Pentecostal Pentecostal Crise Existenc. 

 
X X 

 
X 

 
11 Feminino 48 Superior Pentecostal Pentecostal  Sem Motivação X 

 

X 

 

X 

 
12 Feminino 34 Médio Pentecostal Pentecostal Crise Existenc. X 

 

X 

 

X 

 
13 Feminino 32 Médio Pentecostal Pentecostal Doença X 

 

X 

 

X 

 
14 Masculino 29 Médio Testemunha de Jeová Pentecostal Doença 

 

X X 

 

X 

 
15 Feminino 32 Médio Pentecostal Pentecostal Doença 

 
X X 

 
X 

 
16 Masculino 35 Médio Pentecostal Pentecostal Doença X 

 
X 

 
X 

 
17 Feminino 28 Médio Pentecostal Pentecostal Crise Existenc. X 

 

X 

 

X 

 
18 Masculino 45 Superior Batista Pentecostal Crise Familiar X 

 

X 

 

X 

 
19 Masculino 35 Superior Católica Pentecostal Crise Familiar 

 

X X 

 

X 

 
20 Feminino 36 Superior Católica Pentecostal Crise Familiar 

 

X 

 

X X 

 
21 Masculino 42 Superior Candomblé Pentecostal Crise de Ident. X 

 
X 

 
X 

 
22 Masculino 40 Superior Católica Pentecostal Conhecimento R. X 

 

X 

 

X 

 
23 Feminino 27 Superior Budista Pentecostal Conhecimento R. 

 

X X 

 

X 

 
24 Feminino 29 Superior Presbiteriana Presbiteriana Pertecimento 

 

X X 

 

X 

 
25 Feminino 34 Médio Católica Pentecostal Pertecimento 

 

X X 

 

X 
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26 Masculino 28 Médio Católica Pentecostal Crise Adolesc.  X 

 

X 

 

X 

 
27 Masculino 65 Pós Graduação  Presbiteriana Presbiteriana Conhecimento R. X 

  
X X 

 
28 Masculino 27 Médio Católica Presbiteriana Crise Familiar X 

  
X X 

 
29 Masculino 40 Médio Católica Presbiteriana Drogadito 

 
X 

 
X X 

 
30 Masculino 23 Médio Católica Presbiteriana Drogadito X 

 

X 

 

X 

 
31 Masculino 59 Médio Católica Presbiteriana Drogadito 

 

X X 

 

X 

 
32 Masculino 50 Superior Católica Presbiteriana Crise Familiar 

 

X 

 

X X 

 
33 Feminino 50 Fundamental Católica Presbiteriana Conhecimento R. X 

  

X X 

 
34 Masculino 50 Médio Católica Pentecostal Drogadito X 

 
X 

 
X 

 
35 Masculino 17 Fundamental Católica Presbiteriana Drogadito X 

 
X 

 
X 

 
36 Masculino 85 Médio Católica Presbiteriana Conhecimento R. X 

 

X 

 

X 

 
37 Masculino 26 Superior Católica Presbiteriana Doença X 

 

X 

 

X 

 
38 Masculino 69 Médio Católica Presbiteriana Doença 

 

X X 

 

X 

 
39 Masculino 48 Médio Católica Presbiteriana Crise Existencial X 

 

X 

 

X 

 
40 Masculino 45 Fundamental Católica Presbiteriana Drogadito X 

 
X 

 
X 

 
41 Masculino 42 Médio Católica Presbiteriana Drogadito X 

 

X 

 

X 

 
42 Masculino 65 Superior Católica Presbiteriana Doença X 

 

X 

 

X 

 
43 Feminino 30 Médio Católica Presbiteriana Conhecimento R. X 

 

X 

 

X 

 
44 Masculino 52 Fundamental Católica Presbiteriana Drogadito X 

 
X 

 
X 

 
45 Feminino 45 Superior Católica Presbiteriana Crise Familiar X 

 
X 

 
X 

 
46 Masculino 67 Pós Graduação  Católica Presbiteriana Conhecimento R. X 

 

X 

 

X 

 
47 Masculino 56 Superior Católica Presbiteriana Crise Existencial X 

 

X 

 

X 

 
48 Masculino 50 Superior Presbiteriana Presbiteriana Doença X 

 

X 

 

X 

 
49 Masculino 28 Superior Presbiteriana Presbiteriana Doença X 

 

X 

 

X 

 
50 Masculino 29 Superior Católica Presbiteriana Crise Familiar X 

 
X 

  
X 

51 Masculino 40 Médio Católica Presbiteriana Conhecimento R. X 
 

X 
 

X 
 

52 Masculino 55 Fundamental Espírita Pentecostal 

Exorc 

ismo X 

 

X 

  

X 

53 Masculino 38 Superior Sem Religião Presbiteriana Crise Adolesc. X 

 

X 

 

X 

 
54 Masculino 58 Pós Graduação  Católica Presbiteriana Sem motivo X 

 
X 

  
X 
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55 Feminino 31 Pos Graduação Católica Presbiteriana Sem motivo X 

 

X 

 

X 

 
56 Masculino 48 Pós Graduação  Presbiteriana Presbiteriana Crise Adolesc. X 

 
X 

 
X 

 
57 Masculino 48 Pós Graduação  Presbiteriana Presbiteriana Crise Adolesc, X 

 
X 

 
X 

 
58 Masculino 28 Superior Presbiteriana Presbiteriana Crise Adolesc 

 
X X 

 
X 

 
59 Masculino 57 Pós Graduação  Católica Presbiteriana Conhecimento R. 

 

X X 

 

X 

 
60 Feminino 56 Pos Graduação Católica Batista Conhecimento R. 

 

X 

 

X 

 

X 

61 Masculino 56 Fundamental Católica Pentecostal Crise Familiar 

 

X 

 

X X 

 
62 Masculino 56 Superior Católica Pentecostal Crise Familiar X 

  

X X 

 
63 Feminino 36 Médio Pentecostal Pentecostal Anomalística X 

 
X 

 
X 

 
64 Feminino Ad Médio Umbanda Pentecostal Conhecimento R. 

 
X X 

 
X 

 
65 Feminino Ad Médio Sem Religião Pentecostal Conhecimento R. X 

 

X 

 

X 

 
66 Feminino Ad Médio Católica Pentecostal Crise Familiar 

 

X X 

 

X 

 
67 Feminino Ad Médio Sem Religião Pentecostal Doença 

 

X X 

 

X 

 
68 Feminino Ad Médio Católica Pentecostal Doença X 

 

X 

 

X 

 
69 Feminino Ad Médio Sem Religião Pentecostal Doença 

 
X X 

 
X 

 
70 Masculino 85 Fundamental Católica Presbiteriana Drogadito X 

 
X 

 
X 

 
71 Feminino 28 Superior Espírita Pentecostal Crise Existencial 

 

X X 

 

X 

 
72 Masculino 74 Superior Batista Batista Nenhum 

 

X X 

 

X 

 
73 Masculino 52 Superior Católica Batista Drogadito X 

 

X 

 

X 

 
74 Masculino 61 Pós Graduação  Católica Pentecostal Conhecimento R. X 

 

X 

 

X 

 
75 Feminino 46 Superior Sem Religião Batista Crise Familiar 

 
X X 

 
X 

 
76 Masculino 43 Pós Graduação  Sem Religião Batista Conhecimento R. X 

 
X 

 
X 

 
77 Masculino 56 Superior Sem Religião Batista Sem motivo X 

 

X 

 

X 

 
78 Feminino 40 Superior Sem Religião Batista Sem motivo X 

 

X 

 

X 

 
79 Feminino 62 Superior Católica Presbiteriana Crise Existencial X 

 

X 

 

X 

 
80 Feminino 38 Superior Pentecostal Batista Crise Adolesc. X 

 

X 

 

X 

 
81 Masculino 39 Superior Batista Batista Sem crise  

 

X X 

 

X 

 
82 Feminino 35 Pos Graduação Católica Batista Sem crise  

 
X X 

 
X 

 
83 Masculino 62 Superior Católica Batista Anomalística X 

 

X 

 

X 

 



 

83 

 

84 Masculino 46 Pós Graduação  Católica Batista Inst. Gregário 

 

X X 

 

X 

 
85 Feminino 46 Pos Graduação Presbiteriana Presbiteriana Inst. Gregário 

 
X X 

 
X 

 
86 Masculino 49 Superior Budista Batista Drogadito X 

 
X 

 
X 

 
87 Masculino 38 Pós Graduação  Presbiteriana Presbiteriana Sem crise  X 

 
X 

 
X 

 
88 Feminino 28 Médio Espírita Pentecostal Drogadito X 

 

X 

 

X 

 
89 Masculino 23 Médio Católica Presbiteriana Drogadito X 

 

X 

 

X 

 
90 Masculino 38 Pos Graduação Presbiteriana Presbiteriana Nenhum X 

 

X 

 

X 

 
91 Masculino 27 Superior Batista Pentecostal Conhecimento R. X 

 

X 

 

X 

 
92 Feminino 21 Superior Batista Batista Anomalística X 

 
X 

 
X 

 
93 Feminino 38 Superior Pentecostal Batista Crise Adolesc X 

 
X 

 
X 

 
94 Masculino 39 Superior Batista Batista Nenhum 

 

X X 

 

X 

 
95 Feminino 35 Pos Graduação Católica Batista Nenhum 

 

X X 

 

X 

 
96 Masculino 62 Superior Católica Batista Anomalística X 

 

X 

 

X 

 
97 Masculino 46 Pos Graduação Católica Batista Inst. Gregário 

 

X X 

 

X 

 
98 Feminino 46 Pos Graduação Presbiteriana Presbiteriana Inst. Gregário 

 
X X 

 
X 

 
99 Masculino 49 Superior Budista Batista Drogadito X 

 
X 

 
X 

 
100 Masculino 38 Pos Graduação Presbiteriana Presbiteriana Nenhum X 

 

X 

 

X 

  

 


