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Tendo como referência o conflito que surge na adolescência entre ciência e fé, e que é 

agravado posteriormente quando o aluno ingressa na universidade, Miranda (1979) realizou 

estudo na área da Psicologia da Religião, analisando o problema da crença, da ansiedade e o da 

avaliação dos conceitos: Deus, vida, morte, dinheiro, profissão e enfermidade entre 

universitários. O foco do estudo centra-se na ansiedade e nas atitudes em sujeitos universitários 

que tivessem conotações que poderiam refletir influência religiosa. A população alvo foi 

composta por alunos da graduação da Universidade de São Paulo, sendo 50 sujeitos católicos, 50 

evangélicos e 50 incrédulos. Em cada grupo 50% dos sujeitos eram do sexo masculino e 50% 

feminino. O estudo teve como objetivos: a) verificar possíveis diferenças entre os grupos em 

relação a variável ansiedade, b) verificar se os grupos cristãos apresentam atitudes mais positivas 

na avaliação dos conceitos, e c) buscar possíveis relações entre o nível de ansiedade e a avaliação 

dos conceitos. 

Dentre os resultados do estudo, a autora, constatou que o grupo evangélico apresenta 

menor nível de ansiedade do que os outros grupos. Resultado em consonância com os dados de 

Glass (1970) segundo os quais, os indivíduos que praticam regularmente suas crenças religiosas 

são menos ansiosos e mais seguros. Dentre os conceitos avaliados, Deus foi qualificado 

positivamente pelos grupos católicos e evangélicos, sendo que, o grupo evangélico apresentou 

media mais alta e positiva na avaliação de Deus. Já o grupo incrédulo, colocou os atributos de 

Deus, próximos à neutralidade. 
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