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RESUMO. O presente estudo centra-se na relação entre a orientação moral de cada 

indivíduo e a sua religiosidade, sendo o objectivo primordial da investigação verificar 

se os indivíduos que revelam um maior índice de religiosidade apresentam uma 

orientação deontológica ou processualista, em contraste com a teleológica ou 

consequentualista daqueles que manifestam um menor índice no que respeita ao 

sentimento religioso. Outros objectivos foram visados, como aquilatar as diferenças 

entre os géneros relativamente à orientação moral deontológica, à orientação moral 

teleológica e à religiosidade, apreciar a relação entre a religiosidade e a socialização e 

ainda analisar a proximidade dos constructos de religiosidade e de espiritualidade.  

A investigação contemplou uma amostra composta por 206 participantes, 103 de 

cada um dos sexos. Os participantes encontravam-se a frequentar o 11.º e o 12.º anos 

do ensino secundário e o ensino superior, em instituições situadas na Área 

Metropolitana de Lisboa. Foram utilizados três instrumentos de medição, que agora se 

expõem. O Teste de Orientação Moral (TOM), que tem por objectivo a avaliação de 

duas orientações morais, que reflectem a distinção entre a moralidade deontológica ou 

processualista e a moralidade teleológica ou consequentualista; o Questionário sobre a 

Vivência Espiritual e Religiosa (QVER), para medir o nível de religiosidade dos 

indivíduos e, por fim, a escala So, da CPI, que permite a mensuração do nível de 

socialização.  

No que refere aos resultados, o estudo aponta para a existência de uma relação 

positiva, estatisticamente significativa, baixa, entre a religiosidade e a orientação moral 

deontológica ou processualista e para a existência de uma relação negativa entre a 

religiosidade e a orientação moral teleológica ou consequentualista. Relativamente às 

diferenças entre os géneros no que refere à orientação moral, apurou-se que as 

mulheres obtêm cotações mais elevadas que os homens na orientação moral 

deontológica ou processualista, enquanto os homens apresentam cotações mais 

elevadas que as mulheres na orientação moral teleológica ou consequentualista. Os 

resultados não apoiaram a existência de uma relação positiva significativa entre a 

religiosidade e a socialização. Os resultados da investigação confirmaram a existência 

de diferenças significativas entre os géneros no que refere à religiosidade. As mulheres 

apresentaram cotações mais elevadas do que os homens no âmbito da vivência 

religiosa. Finalmente, de acordo com os resultados encontrados, a religiosidade e a 

espiritualidade apresentam-se como conceitos próximos. 

 

Palavras-chave: orientação moral deontológica, orientação moral teleológica, 

religiosidade, espiritualidade, diferenças de género, socialização. 
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ABSTRACT. The present study is centered on the relation between the moral 

orientation of each individual and its religiousness, and the main aim of this 

investigation is to verify if the individuals that reveal higher rate of religiousness 

present a deontological or processualist orientation in contrast with the teleological or 

consequentialist orientation of those who reveal a low rate in what it concerns with 

religious living. This investigation presents other aims such as to examine the 

differences between gender relatively to the deontological moral orientation, the 

teleological moral orientation and the religiousness, to observe the relation between 

religiousness and socialization and also to analyze the similarity of the constructs of 

religiousness and spirituality.  

The investigation had 206 participants, 103 females and 103 males. The 

participants were in the high school, precisely in the 11
th

 and 12
th

 grades, and also 

from University, in institutions situated around the Metropolitan Area of Lisbon. Three 

instruments of measurement were used: (a) the Test of Moral Orientation, for the 

purpose of evaluating two moral orientations, that reflect the distinction between the 

deontological morality and the teleological morality; (b) the Questionnaire of Spiritual 

and Religious Living, to measure the level of religiousness of the individuals; finally, 

(c) the scale SO, of the CPI, that allows the measurement of the socialization rate. 

The results show some evidence of a positive, statistically significant, low, 

relationship between the religiousness and the deontological moral orientation and also 

of a negative relationship between the religiousness and the teleological moral 

orientation. In what concerns the differences in the moral orientation between genders, 

it was concluded that the women obtain higher scores than the men in the 

deontological or processualist moral orientation, while men present higher scores than 

women in the teleological or consequentialist moral orientation. The results didn’t 

show evidence of a significant relationship between the religiousness and the 

socialization. Evidence was found supporting the hypothesis of significant differences 

between genders concerning the level of religiousness. The women presented higher 

scores than the men in what it relates to the religious living. Finally, results support the 

hypothesis of perception of similarity of the concepts of religiousness and spirituality. 

 

Key-words: deontological moral orientation, teleological moral orientation, 

religiousness, spirituality, gender differences, socialization. 
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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUÇÃO 

No dealbar de um novo milénio, o mundo ocidental apresenta-se como um 

espaço mergulhado numa série de dúvidas em relação ao seu rumo político, social e 

demográfico. Esta encruzilhada é igualmente marcada pela indefinição no que respeita 

ao papel dos valores na vida dos homens, especialmente os de natureza religiosa, 

espiritual e ética. Esta incerteza decorre de uma série de mutações históricas que 

encontram as suas raízes no movimento iluminista de setecentos e na explosão 

industrial da segunda metade dessa mesma centúria. Em consequência destas 

mudanças, o Ocidente encontra-se hoje espartilhado entre as crenças religiosas que os 

nossos antepassados nos legaram e uma fé quase inabalável nos méritos do laicismo e 

do cientismo, fenómenos que são decorrentes do efervescente período das revoluções 

liberais norte-americana e francesa e do pioneiro movimento industrializador inglês. 

Por isso, o homem ocidental contemporâneo divide-se entre a sua herança cristã, 

imbuída de certezas e valores absolutos, e a modernidade tecnológica, que assenta 

numa perspectiva relativista do progresso científico, facto que é hoje dominante. 

Porém, apesar de todos os avanços técnicos que desde a Revolução Industrial 

têm transfigurado o nosso mundo, a religiosidade e a espiritualidade permanecem 

como fenómenos relevantes nas sociedades contemporâneas do Ocidente, envolvendo 

um número considerável de indivíduos num contexto onde as velhas rotinas convivem 

com a tecnologia presente em quase todos os domínios da existência. Por isso mesmo, 

o materialismo que define os nossos dias não conseguiu apagar esse papel no 

quotidiano dos homens, ainda que os conceitos e as práticas religiosas se tenham 

substancialmente alterado desde o Século XIX. No entanto é importante sublinhar que 

o Século XX contestou de forma incisiva a espiritualidade, porquanto a ciência foi 

submetida a uma visão positivista e naturalista, o que significou a desconsideração da 

espiritualidade humana como assunto relevante para a investigação científica (Miller 

& Thoresen, 2003). 
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Decorrente do que foi anteriormente explicitado, o recuo da influência da religião 

no século há pouco findo, principalmente no que refere à sua vertente reguladora das 

relações sociais e dos comportamentos de natureza privada, não significou o seu ocaso. 

Este facto pode ser comprovado por um número não despiciendo de investigações que, 

principalmente na década de noventa, têm enfatizado os contributos da religiosidade e 

da espiritualidade para o quotidiano dos homens, sendo possível testemunhar esse 

papel num vastíssimo campo de actividades humanas (Hill & Pargament, 2003). Nesta 

perspectiva, interessa compreender a importância da religiosidade no mundo actual, 

nomeadamente no que respeita ao seu contributo para a definição dos valores e das 

opções morais dos indivíduos. 

O pensamento moral ou ético de um determinado grupo ou sociedade prende-se 

ao conhecimento e à reflexão sobre o seu papel no seio do quotidiano dos seres 

humanos. Num percurso que teve início há mais de dois mil anos, importa apreender 

como o conhecimento foi sendo sucessivamente matizado e enformado pelos diversos 

contextos civilizacionais que foram ocupando e marcando o espaço ocidental. Assim, 

interessa agora lançar um olhar panorâmico à pluralidade de concepções históricas do 

que significa o conhecimento. 

Antes de mais, é relevante sublinhar que a história intelectual do Ocidente foi 

durante muito tempo marcada pela convicção de que é possível alcançar o 

conhecimento objectivo, tanto no plano epistemológico, como no moral. Apesar deste 

ponto transversal no que respeita à objectividade do conhecimento, a sua natureza tem 

conhecido diversas acepções, facto que decorre das transformações que o pensamento 

ocidental sofreu ao longo dos períodos clássico, medieval, moderno e contemporâneo. 

De forma sucinta, serão agora abordadas essas diferenças, como aparecem em Kurtines 

& Gewirtz (1984). 

Durante a antiguidade clássica, o mundo era visto como um produto das forças 

naturais, funcionando a razão como pedra angular da crença na possibilidade de se 

atingir o conhecimento absoluto. Decorrente desta mundividência, a corrente 

dominante do pensamento moral assumia a existência de padrões morais objectivos, o 
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que significa que as concepções intelectuais clássicas de moralidade eram naturalistas, 

objectivas e racionais. 

No período medieval, a corrente dominante do pensamento ocidental era 

claramente transcendental na sua orientação e a humanidade era dominada pela 

procura do conhecimento da verdade transmitida pela revelação divina. O 

conhecimento divino era absoluto e, de acordo com esta orientação epistemológica, as 

concepções de moralidade assumem a existência de padrões morais objectivos. 

Contudo, o pensamento moral medieval tende a ser bastante mais espiritual que 

naturalista, enfatizando de forma incisiva o papel da fé em detrimento da razão. Neste 

sentido, aquele pensamento colocava no centro das suas reflexões a vida depois da 

morte e a espiritualidade, emergindo a relação com Deus e a ideia de salvação como 

factores essenciais de toda a existência dos indivíduos. 

O Renascimento foi um período de transição entre aquela visão vincadamente 

teológica e o mundo moderno, cuja principal corrente de pensamento difere 

significativamente dos períodos clássico e medieval. Neste sentido, as concepções 

modernas de moralidade afastaram-se da transcendência que tinha caracterizado a 

Idade Média, tendendo a inflectir para uma concepção naturalista. Tal como os 

filósofos clássicos, os pensadores da modernidade tendem a ver a ética e a moralidade 

como parte do mundo natural, conquanto lhes reservem uma importância diferente. 

Com a ascensão da ciência moderna, que tem sido considerada a mais significativa 

revolução intelectual em toda a história do Ocidente, as concepções de moralidade 

tendem para o relativismo, bem como para o naturalismo. 

 O pensamento da ciência moderna rejeita a possibilidade de alcançar o 

conhecimento absoluto, o que significa que a verdade científica é marcada pela 

contingência e pela precariedade, ideias longínquas do conceito de absoluto. Esta 

perspectiva relativista da ciência teve uma influência decisiva nas transformações do 

pensamento ocidental no que respeita aos fundamentos da moralidade, ainda que o 

cepticismo não seja uma realidade exclusiva deste período. 

Apesar desta preponderância científica, a última década do século passado foi 

marcada pela renovação do interesse pelos temas religiosos e espirituais, facto 
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expresso no afã de investigadores que têm desbravado novos territórios que dizem 

respeito à função da religiosidade e da espiritualidade no mundo ocidental 

contemporâneo. De acordo com estudos recentes, tem sido possível estabelecer uma 

conexão entre religião e espiritualidade e várias vertentes da nossa vivência, 

nomeadamente aquelas que respeitam aos comportamentos dos indivíduos, conquanto 

essa ligação não seja ainda bem entendida pelos investigadores. Esta articulação 

extravasa as formas tradicionais de enquadrar o fenómeno religioso, habitualmente 

percepcionado pelos índices de frequência dos locais de culto e não pela sua influência 

em diversos campos do quotidiano dos seres humanos (Hill & Pargament, 2003).  

Neste contexto da articulação entre religião e espiritualidade e os 

comportamentos e as práticas dos indivíduos, a investigação evidencia uma relação 

próxima entre o respeito pelos códigos de natureza religiosa e as atitudes dos 

indivíduos que se assumem como religiosos. O Decálogo exemplifica bem uma dessas 

fontes de orientação comportamental. Na realidade, muitos crentes perspectivam-no 

como um texto repleto de instruções a seguir, o que expressa o tremendo impacto que 

a religião pode ter na experiência quotidiana dos seres humanos (Geyer & Baumesteir, 

2005). 

1.1 Contexto Teórico do Presente Estudo 

A capacidade de optar e de fazer escolhas respeita unicamente à espécie humana, 

ou, dito de outra forma, a capacidade de pensar e agir moralmente pertence em 

exclusivo aos seres humanos (Geyer & Baumeister, 2005). No âmbito desta 

prerrogativa humana observamos as acções que revelam preocupação com os nossos 

interlocutores, ou seja, com os semelhantes que connosco interagem diariamente. Esta 

é a questão central da moral, que ao longo da história sempre ocupou um lugar 

privilegiado entre os pensadores, sendo o tema principal da teorização ética. Neste 

sentido, a moral contempla um conjunto de regras, de costumes e preceitos a respeito 

de comportamentos e de condutas, que podem ser consideradas válidas e éticas, quer 

de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para grupos ou pessoa 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comportamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conduta
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
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determinada, estabelecidas e aceites pelas comunidades humanas durante certos 

períodos de tempo (Ferreira, 1999). Portanto, o termo moral relaciona-se com os 

valores que regulam a conduta do ser humano e com os comportamentos que 

conduzem ao desenvolvimento da vida individual e social. 

Kant, criador da primeira teoria ética deontológica, definida como a ética do 

dever pelo dever, pretendeu discriminar as regras do que é certo e do que é errado 

moralmente, utilizando um princípio moral de universalizabilidade de máximas. 

Segundo este princípio, a acção moral é aquela que pode ser expressa por uma lei 

moral universal, observável e seguida por todos os seres humanos. A lei moral é uma 

lei que se impõe por si mesma a todos os seres racionais, sendo por isso intrínseca à 

razão. Acrescente-se que, para Kant (1797/2005), “a ética não pode estender-se para 

além dos limites dos deveres do homem para consigo próprio e para com os outros 

homens” (p. 457). Nesse sentido, a religião está fora dos limites da ética, porque “pode 

conter deveres especiais que não são procedentes apenas da razão universalmente 

legisladora” (p. 452). 

É nesta perspectiva da fundamentação de uma ética independente da religião que 

se enquadra o presente estudo. Sublinhe-se, no entanto, que esta temática extravasa 

largamente o que se pretende com uma tese de mestrado, razão pela qual este trabalho 

se irá restringir à verificação da relação da moralidade com a religiosidade de cada 

indivíduo. Importa, portanto, verificar se, na perspectiva dos crentes, os seus princípios 

éticos são independentes da sua religiosidade. 

Em consonância com o teor da presente dissertação, é relevante perscrutar o 

interesse que as temáticas religiosa e espiritual têm suscitado no seio do pensamento 

ocidental. Essa averiguação permite atestar um novo impulso no que refere ao seu 

estudo, facto que tem ocupado uma pluralidade de investigadores de áreas diversas. O 

elemento central destes trabalhos é a relação que tem sido possível estabelecer entre o 

quotidiano dos indivíduos e os fenómenos religioso e espiritual, ainda que essa 

articulação não seja completamente perceptível para a investigação. No entanto, é 

sabido que esta relação não assenta nas habituais premissas de enquadramento do tema 

religioso. Na verdade, estas encontram a sua substância nas taxas de frequência dos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade
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serviços religiosos e não no impacto que a religião tem no quotidiano dos seres 

humanos (Hill & Pargament, 2003).  

Nesta linha, a religião parece estar relacionada com alguns comportamentos e 

atitudes de natureza moral, conquanto alguns estudos expressem, entre si, resultados 

contraditórios. Essa ligação entre religião e moral é perceptível nas áreas do abuso de 

estupefacientes, da promiscuidade e do abuso sexual, da violência doméstica e da 

criminalidade, porquanto o índice de prevalência destes comportamentos é menor nos 

indivíduos religiosos. Acrescente-se que esta articulação nem sempre se revela 

incisiva, não obstante se apresente razoavelmente consistente (Spilka, Hood, 

Hunsberger & Gorsuch, 2003). 

Partindo desta nova forma de percepcionar a questão religiosa, à presente 

investigação interessam os contributos que referem o papel da moralidade no 

quotidiano dos seres humanos, percebendo como esta se articula com a religiosidade 

ou a espiritualidade. Neste âmbito, a literatura que se ocupa da ética refere que os 

indivíduos podem manifestar dois tipos de orientação moral, a deontológica ou 

processualista e a teleológica ou consequentualista (Azevedo, 1988). A orientação 

moral deontológica ou processualista tem por base a rectidão das acções, das normas 

ou do processo, enquanto a orientação moral teleológica ou consequentualista encontra 

suporte na ética sobre os fins e os resultados dos actos humanos, o que pressupõe a 

ponderação do bem e do mal que resultam das acções. 

Os dados do estudo de Azevedo (1988) sobre as diferenças na orientação moral 

entre os sujeitos do sexo masculino e do sexo feminino face a conflitos do dever moral 

revelaram uma relação significativa entre o género feminino e a orientação moral 

deontológica ou processualista. Neste sentido, o autor do estudo aponta para o facto de 

os indivíduos do sexo feminino nortearem as suas acções por premissas que ancoram 

num repertório de normas que redundam na rectidão dos comportamentos no que 

respeita à interacção com os outros. O autor sugere a hipótese de estes resultados 

advirem do facto de as mulheres auto-regularem a sua conduta por uma moralidade 

mais conservadora ou rigorosa, o que pode estar relacionado com aspectos de natureza 

social, nos quais, como já foi referido, a religião desempenha um papel relevante. Por 
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isso, e decorrente dessa hipótese, os indivíduos do sexo feminino apresentariam 

resultados superiores aos do sexo masculino no que respeita à tomada de decisões que 

envolvam uma maior preocupação com os meios, e não apenas com os fins em si 

mesmos, facto que pode estar ligado aos diferentes níveis de aceitação das regras de 

funcionamento social revelados pelos dois sexos. Neste contexto, o autor sugere que os 

resultados obtidos pelo sexo feminino se podem relacionar com um maior índice de 

socialização por parte das mulheres. Importa ainda referir que os resultados do mesmo 

estudo mostraram uma relação significativa entre o género masculino e a orientação 

moral teleológica ou consequentualista, facto que pode ser explicado pelo menor 

índice de socialização revelado pelos indivíduos do género masculino. Neste sentido, 

note-se que o estudo de Azevedo (1988) apontou para uma relação negativa 

significativa entre a orientação moral teleológica ou consequentualista e a socialização. 

Decorrente do que foi exposto, esta investigação apresenta como problema o 

papel dos sentimentos de religiosidade e de espiritualidade experimentados pelos 

indivíduos no contexto do mundo ocidental contemporâneo, focalizando-se o estudo na 

forma como os sentimentos referidos se relacionam com a orientação moral de cada 

ser humano. Face ao que foi afirmado, o trabalho desenvolvido procura entender como 

se articulam aqueles fenómenos que pertencem ao território da fé e do sagrado com a 

orientação moral teleológica ou com a orientação moral deontológica. 

1.1.1 Objectivo do Estudo 

No seio de um planeta partilhado por muitos e diversos seres vivos, a espécie 

humana é a única que apresenta a importante característica do livre arbítrio, o que lhe 

permite fazer as suas opções, escolhendo assim o seu caminho. Neste processo emerge 

a questão da moral, factor decisivo para a conduta do indivíduo face a todos aqueles 

que o rodeiam. No contexto do pensamento iluminista, irrompem as reflexões de Kant, 

que pretendeu evidenciar de forma clara a distinção entre o que é certo e o que é 

moralmente errado, construindo um princípio moral de universalização de máximas, 

na qual a acção moral é aquela que pode ser expressa por uma lei moral universal, 

observável e seguida por todos os seres humanos. Esta universalidade da lei moral 
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pressupõe a sua imposição a todos os seres humanos, o que significa que ela é 

intrínseca à razão humana. Em contraste a posição kantiana coloca a religião fora do 

território da ética, porquanto aquela pode apresentar certos deveres que não tem apenas 

origem na razão, verdadeira legisladora universal (Kant, 1797/2005). 

Neste contexto, a presente investigação encontra fundamento na ideia da possível 

existência de uma ética independente da religião, para a qual concorre a orientação 

moral dos indivíduos, que podem apresentar dois tipos de orientação moral, a 

deontológica e a teleológica. De forma sucinta, refira-se que a primeira se foca na 

rectidão dos actos, das normas e do processo, enquanto a segunda está centrada na 

fundamentação da ética sobre os fins e resultados dos actos humanos, o que pressupõe 

a ponderação do bem e do mal que resultam das acções. 

Decorrente do explicitado, o presente estudo pretende verificar se existe uma 

relação entre a vivência de sentimentos de natureza religiosa por parte dos seres 

humanos e a sua orientação moral. Assim, a investigação parte da hipótese de que os 

indivíduos que revelam um maior índice de religiosidade apresentam uma orientação 

deontológica, em contraste com a teleológica daqueles que manifestam um menor 

índice no que respeita ao factor religioso. Na sequência desta hipótese emerge como 

objectivo verificar se existe uma relação positiva entre o índice de religiosidade e a 

socialização. Ainda no âmbito destes fenómenos, é pretensão do estudo apurar se as 

mulheres revelam índices de maior religiosidade que os homens e examinar a 

proximidade dos constructos de religiosidade e de espiritualidade. Acrescente-se a 

possibilidade do estudo verificar se os resultados obtidos por Azevedo (1988) na 

sociedade norte-americana estão em concomitância com os resultados a obter na 

sociedade portuguesa contemporânea. 

1.1.2 Organização do Trabalho 

A presente dissertação de mestrado está estruturada de acordo com os 

pressupostos científicos que presidem à realização e à organização de um trabalho 

desta natureza. Partindo desta premissa, é objectivo desta secção aludir com 

perspicuidade às diversas partes que asseguram a coerência do estudo desenvolvido, 
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facto relevante para a inteligibilidade de toda a informação nele expressa. Por isso, a 

organização do trabalho emerge como um ponto decisivo para o rigor que deve definir 

uma investigação deste tipo, porquanto a correcção daquela se constitui como um 

arrimo indispensável à prossecução dos objectivos desenhados. Decorrente do que foi 

expresso, descrevem-se então as diferentes partes que estruturam o presente estudo.  

Assim, o trabalho integra seis capítulos. A dissertação principia com esta 

introdução, na qual se insere o contexto teórico do estudo, que pretende evidenciar, 

ainda que de forma sucinta, alguns factos que decorrem do devir histórico, 

enfatizando, em particular, a questão da religiosidade e da espiritualidade no mundo 

ocidental. Na explanação do contexto teórico, encontramos pontos que referem ao 

objectivo do estudo, bem como esta parte relativa à estruturação do trabalho. O 

segundo capítulo aborda os conceitos de orientação moral e de religiosidade, partindo 

ulteriormente para a sua relação com a socialização, o género e a orientação de papéis 

sexuais. Divide-se em sete secções, nas quais se apresenta o enquadramento teórico 

destes temas e as hipóteses teóricas que escoram o trabalho desenvolvido. O terceiro 

capítulo centra-se na revisão da literatura e pretende evidenciar alguns estudos de 

natureza empírica que mais directamente se relacionam com a presente investigação. 

Este capítulo integra cinco secções que respeitam aos estudos relacionados com a 

orientação moral deontológica e a orientação moral teleológica, com a religiosidade, 

com a relação entre orientação moral e religiosidade, com as ligações entre 

religiosidade, género e socialização, dedicando-se a última das secções às conclusões 

dos estudos empíricos revistos. O quarto capítulo integra a metodologia apresentada 

em três secções, que focam aspectos como a caracterização do presente estudo e dos 

participantes, os instrumentos da investigação e o método relativo à recolha de dados. 

Neste sentido, aqui é feita a descrição dos métodos e dos procedimentos utilizados no 

decorrer do trabalho. Seguidamente, é apresentado o quinto capítulo, no qual são 

mostrados os resultados. Nele é contemplada a exposição e a análise dos dados, 

verificando-se a sua consonância com as hipóteses de estudo desenhadas. No sexto e 

derradeiro capítulo desta dissertação, apresenta-se a discussão e a conclusão. Aqui 

considera-se, em primeiro lugar, a discussão dos resultados do estudo, seguindo-se, 
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naturalmente, a exposição das conclusões gerais que resultam do presente trabalho de 

investigação. 

 



CAPÍTULO 2 

2 ORIENTAÇÃO MORAL E RELIGIOSIDADE 

O presente capítulo pretende explicitar os conceitos de orientação moral e de 

religiosidade. Sublinhe-se que por razões que adiante serão esclarecidas no presente 

enquadramento não se faz a distinção entre religiosidade e espiritualidade. A estrutura 

deste capítulo assenta em sete secções, as quais se passam a enunciar. A primeira 

secção contempla aspectos relativos à moralidade do direito e à moralidade do bem, 

aborda os conceitos éticos de Kant, foca as questões da deontologia e da teleologia e 

centra-se na moral do cuidar e a moral da responsabilidade. Na segunda secção, 

sublinham-se aspectos respeitantes à evolução dos conceitos de espiritualidade e de 

religiosidade, destacando-se uma panorâmica retrospectiva dos diversos 

enquadramentos que os fenómenos tiveram ao longo do Século XX. Neste ponto, é 

importante destacar o enfoque dado pela psicologia nesta sucessão de abordagens. A 

terceira secção respeita às ligações entre a moral e a religiosidade, pretendendo-se aqui 

verificar a relação entre a religiosidade e alguns comportamentos dos indivíduos, 

denotadores das suas opções morais. A quarta secção refere à relação entre 

religiosidade e socialização, abordando o contributo dos diferentes agentes 

socializadores na definição das crenças religiosas individuais. A quinta secção 

contempla a relação entre religiosidade e género, analisando-se aqui as diferenças 

entre os homens e as mulheres relativamente à religiosidade. A sexta secção aborda a 

orientação de papéis sexuais, apresentando-se algumas conceptualizações de 

masculinidade e de feminilidade. Finalmente, o segundo capítulo encerra-se com a 

explicitação do objectivo que subjaz à concretização do presente estudo. 

2.1 Orientação Moral  

O conceito de orientação moral tem sido alvo do afã investigador de filósofos e 

psicólogos da moralidade, sendo quase sempre referenciada a identificação de duas 

orientações distintas no desenvolvimento moral dos indivíduos. No entanto, existe uma 
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variedade de designações para esta dualidade de conceitos, facto que decorre dos 

múltiplos sentidos em que têm sido estudados. Importa então expor alguns exemplos 

dessa pluralidade. 

 Os estudos desenvolvidos por Hoffman (1970) focam-se em dois tipos de 

orientação moral interna, as quais foram designadas de convencional e de humanista. 

A primeira é caracterizada por ser uma estrutura moral vincadamente centrada no 

respeito pelas normas institucionais, enquanto a segunda é marcada pela preocupação 

com as consequências que podem advir de um determinado comportamento, revelando 

esta perspectiva um cuidado na interacção com os outros. A investigação de Birnbaum 

(1972) trilha o mesmo caminho, identificando uma orientação moral definida por uma 

maior flexibilidade e outra caracterizada por uma maior rigidez. De acordo com o 

explicitado, estes autores trabalharam conceitos próximos das orientações deontológica 

ou processualista e teleológica ou consequencialista (Azevedo, 1988).  

 Na linha desta dualidade, Lourenço (2002), ao abordar as questões relativas às 

fases, níveis e estágios de desenvolvimento moral, menciona a temática da orientação 

moral no contexto da teoria piagetiana. O autor relaciona o conceito de orientação 

moral com a capacidade que os indivíduos apresentam na avaliação e na resolução do 

que constitui um problema moral. Na linha piagetiana distinguem-se dois tipos de 

orientação moral, a heterónoma, radicada na obediência, no constrangimento e no 

respeito unilateral e a autónoma, centrada na cooperação e no respeito mútuo (Piaget, 

1932). De referir o paralelismo que o autor faz entre esta dualidade e as orientações 

deontológica ou processualista e teleológica ou consequencialista. 

Azevedo (1988) descreve a orientação moral como uma opção pessoal baseada 

num sistema de valores, que o sujeito considera para assegurar as suas escolhas 

morais. Decorrente desta conceptualização, o autor define a orientação moral com base 

em quatro características. Primeira, a orientação moral refere-se ao sistema de valores 

que o sujeito utiliza na justificação ética das suas escolhas morais, o que expressa uma 

filosofia ética pessoal, suportada por princípios, regras e crenças, e que é caracterizada 

por diversos níveis de abstracção, estruturação e consistência. Segunda, a orientação 

moral está relacionada com escolhas e decisões morais, ainda que a mesma escolha 
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moral possa reflectir orientações morais diferentes. O indivíduo pode combinar 

motivos que conduzem a certas acções, que têm a posteriori a sua justificação. 

Terceira, a orientação moral está relacionada com a realização ou acção, podendo ser 

detectada nos tipos de conteúdo do raciocínio moral. Quarta, os estádios de 

desenvolvimento de Piaget ou de Kohlberg não são considerados orientações morais, 

porque não foi demonstrado que a transição de níveis ou estádios estivesse 

estritamente associada à orientação moral.  

2.1.1 Moral do Direito ou Moral da Justiça versus Moral do Bem ou Moral do 

Cuidar 

A identificação exacta da natureza do domínio da ética e a articulação deste com 

o domínio não ético têm suscitado alguma controvérsia entre os diversos autores que 

se propuseram abordar esta temática. Tal facto vem demonstrar a relevância e a 

pertinência da reflexão intelectual focada no campo da ética e das suas relações. 

Segundo Broad (1930), o campo da ética encontra expressão numa determinada 

terminologia, da qual fazem parte palavras como bem, mal, certo, errado, dever, 

obrigação e suas outras sinónimas. Estes conceitos têm sido agrupados de diversas 

formas, facto que tem significado a emergência de diferentes dicotomias e 

ambivalências no que respeita à orientação moral. É possível identificar estas 

polaridades em diversos autores: justo versus bom, direito versus virtude, deveres de 

obrigação estrita versus deveres de obrigação alargada, deveres perfeitos versus 

deveres imperfeitos, deveres negativos versus deveres positivos, moralidade da justiça 

e do direito versus moralidade do cuidar e da responsabilidade, moralidade deôntica 

versus moralidade aretaica e orientação moral deontológica versus orientação moral 

teleológica (Azevedo, 1988). 

No âmbito destas diversas dicotomias, os conceitos de direito e de bem 

apresentam-se como as duas principais alternativas na definição dos fundamentos 

essenciais para a organização do domínio da moralidade (Edel, 1973). O conceito de 

direito remete para a organização jurídica que rege a vida quotidiana dos indivíduos, 

encontrando expressão nos normativos e nas instituições que fazem parte dos estados, 
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enquanto o conceito de bem respeita à demanda de certos objectivos, característica 

intrínseca aos seres humanos.  

No domínio conceptual, interessa igualmente examinar o conceito de moral da 

responsabilidade, também denominado de moral do cuidar, conforme foi proposto por 

Carol Gilligan nas pesquisas que desenvolveu sobre as diferenças que existem entre as 

mulheres e os homens nas suas formas de percepcionarem e experienciarem o 

quotidiano. A obra da autora sublinha a existência de vozes distintas entre o género 

feminino e o masculino no modo como são conceptualizadas as relações interpessoais. 

O trabalho por si desenvolvido radica no pressuposto de que o modo como os 

indivíduos verbalizam diferenciadamente as suas vivências é significativo, 

acrescentando que a linguagem por si utilizada e as conexões estabelecidas revelam 

como vêem o mundo e o modo como agem (1982). 

A sua obra constituiu uma contestação às teorias clássicas do desenvolvimento 

moral, particularmente àquelas que foram desenhadas por Freud, Piaget, Betelheim, 

McClland e Kohlberg. Segundo estes autores, existe uma via de desenvolvimento 

moral adequada a todos os indivíduos, via essa que decorre do padrão seguido pelos 

sujeitos do sexo masculino e que tem como substância a moral da justiça e do direito. 

Significa isto que o imperativo moral dos homens se centra no respeito pelos direitos 

dos outros, ou seja, naquilo que é justo, sem interferência das circunstâncias. De 

acordo com este modelo, as mulheres pareciam manifestar problemas no seu 

desenvolvimento moral, facto que minimizava o nível moral atribuído ao sexo 

feminino. 

 Em contraponto com o que se passava no sexo masculino, o trabalho de Gilligan 

refere que o imperativo moral que rege os indivíduos do sexo feminino seria um 

mandato para cuidar, o que significa um enfoque na responsabilidade de discernir e 

apaziguar os conflitos e os problemas que se desenrolam no mundo. Esta preocupação 

traduz a relutância que as mulheres apresentam em magoar os outros, o que significa a 

consciência no que refere às suas obrigações e aos seus deveres para com os 

interlocutores. Tal facto revela o cuidado em agir de acordo com as circunstâncias e 

com os contextos, para tal ponderando as decisões a tomar e os possíveis 
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desenvolvimentos que possam decorrer dessas mesmas opções. Este sentido ético do 

cuidar e da responsabilidade ancora na preocupação com a harmonia das relações 

humanas e com o contexto dos conflitos morais emergentes. 

De acordo com o que foi anteriormente exposto, a autora afirmou a existência de 

uma dupla orientação moral essencialmente dicotómica, denominando-as de moral da 

justiça e de moral do cuidar. Por isso, é importante referir que o trabalho por si 

desenvolvido parece indiciar a existência de uma relação entre a primeira e a moral do 

direito e a segunda e a moral do bem, conexão que é assumida no âmbito da realização 

da presente dissertação.  

2.1.2 Conceitos Éticos Kantianos 

Para além dos constructos de direito e de bem, um terceiro emerge decorrente da 

definição do domínio da moralidade, o conceito de virtude. No estudo da moral, Kant 

(1797/2005) distingue a doutrina do direito da doutrina da virtude. 

De acordo com o autor, a primeira centra-se na virtude da justiça ou do direito, 

enquanto a segunda está focada na virtude da ética. Conceptualmente, entende-se por 

doutrina do direito “o conjunto das leis para as quais é possível uma legislação 

externa” (p. 41). Tal facto refere às leis que consubstanciam normas marcadas pela 

ideia do que é certo para o outro. Neste ponto importa referir que na doutrina do 

direito, 

deixa-se ao arbítrio de cada um decidir-se que fim quer propor-se para a sua acção. Mas 

a máxima da acção está determinada à priori: ou seja, a máxima segundo a qual a 

liberdade do agente há-de poder coexistir com a liberdade de qualquer outro, de acordo 

com a lei universal (p. 286). 

Por isso, a doutrina do direito acaba por limitar o alvedrio dos indivíduos. Em 

contraponto, a doutrina da virtude considera uma acção como um dever e, 

simultaneamente, aponta o próprio dever como um incentivo. “O conceito de dever 

está directamente relacionado com a lei . . . , age de tal modo que a máxima da tua 

acção se possa converter numa lei universal; só que na ética esta lei é pensada como a 

lei da própria vontade” (p. 297). Neste sentido, a legislação ética parte da vontade 

interna do indivíduo, facto que pode redundar na convergência com as leis jurídicas, 
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conquanto isso não signifique a possibilidade de qualquer tipo de coerção sobre a 

vontade interna do sujeito. Neste âmbito, o filósofo germânico afirma que “a doutrina 

do direito e a doutrina da virtude não se distinguem pois tanto pelos seus diferentes 

deveres como pela diferença da legislação, que liga um ou outro móbil com a lei” (p. 

29). Portanto, a legislação jurídica pressupõe móbiles externos à vontade do indivíduo, 

enquanto a ética é aquela que nunca pode ser externa, pois ancora num motivo interno 

para a acção. 

Para uma melhor explicitação das questões que referem à doutrina do direito e à 

doutrina da virtude, Kant fez a distinção entre deveres do direito, também 

denominados de jurídicos ou de obrigação estrita, e deveres éticos, igualmente 

chamados de virtude ou de obrigação vaga. Os primeiros referem à obrigação de cada 

sujeito agir numa determinada direcção, sustentando-se esta acção na ideia do que é 

certo para o outro. Neste contexto, a actuação dos indivíduos é circunscrita pelos 

normativos jurídicos, o que reduz o horizonte das suas acções. Tal facto significa que 

estes deveres são externos ao sujeito. Desta limitação advém a terminologia de deveres 

de obrigação restrita, porquanto as leis jurídicas não definem apenas o princípio das 

acções, mas também as acções em si mesmo. De forma contrastante, os deveres éticos 

não são suportados por incentivos externos, pois eles são o próprio móbil para a acção. 

Estes deveres fornecem apenas máximas para a acção dos sujeitos, sendo, por isso, 

também denominados de obrigação vaga. Kant concretiza esta ideia afirmando que 

se a lei somente pode ordenar a máxima das acções e não as próprias acções, isto é um 

sinal de que deixa uma margem (latitudo) ao livre arbítrio para o cumprimento 

(observância), quer dizer, não pode indicar com precisão como e com que grau de 

intensidade se deve realizar a acção com vista ao fim que é simultaneamente dever (p. 

298).  

Para além da já observada distinção entre deveres do direito e deveres éticos, o 

pensador alemão fez ainda a diferenciação entre deveres perfeitos e deveres 

imperfeitos. Os primeiros são aqueles em que o alvedrio dos indivíduos é circunscrito, 

uma vez que dizem respeito a actos que podem ser omitidos ou praticados ou referem-

se aos fins, sendo que os fins definem quais os actos que devem ser omitidos. Estes 

deveres centram-se precisamente no objecto, o que lhes confere a possibilidade de 
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serem inteiramente concretizados. Em antítese, os deveres imperfeitos são os que 

consentem uma ampla latitude na escolha do caminho e na extensão do qual o fim 

deve ser perseguido. Os deveres imperfeitos centram-se nos fins sem apontar uma 

acção específica, não podendo ser inteiramente concretizados, uma vez que são sempre 

susceptíveis de aperfeiçoamento. 

A dicotomia entre a doutrina do direito e a doutrina da virtude, entre os deveres 

jurídicos e os deveres éticos, os de obrigação estrita e os de obrigação lata e os deveres 

perfeitos e deveres imperfeitos parece, de certa forma, expressar a distinção básica 

entre o certo e o bem. Esta distinção, presente nas teorias clássicas filosóficas, foi 

proposta por Broad (1930) com a denominação de deontologia versus teleologia, 

conceitos que serão abordados na próxima secção. 

2.1.3 Orientação Moral Deontológica e Orientação Moral Teleológica 

Os termos deontologia e teleologia são frequentemente usados na ética como 

paradigmas ou classes das teorias sobre a moral. O Grande Dicionário da Língua 

Portuguesa define deontologia como a ciência dos deveres (Machado, 1991a) e 

teleologia como a doutrina das causas finais (Machado, 1991b), o que está em 

consonância com as dicotomias anteriormente apresentadas que referem ao certo e ao 

bem. 

O termo deontologia foi avançado pelo inglês Jeremy Bentham (1816/1992), 

palavra de raiz grega composta por dois vocábulos deon ou deontos, que significa o 

que é obrigatório ou o que se deve fazer, e logos, que significa discurso ou tratado. O 

filósofo anglo-saxónico foi uma figura de primeiro plano da reforma utilitarista, que 

preconizava que a finalidade última de qualquer acção apenas poderá residir na 

máxima satisfação que dela seja susceptível de obter. Neste sentido, o útil emerge 

como o processo de almejar a máxima quantidade dessa felicidade. Por isso, Bentham 

(1817/1992) faz assentar a sua teoria da moral no tema do hedonismo e o seu conceito 

de deontologia vai justamente entroncar na propensão dos seres humanos em 

demandarem o prazer e, concomitantemente, em recusarem a dor. Segundo o autor, a 

deontologia refere-se ao campo da arte e da ciência que visa exponenciar a felicidade 



18 

 

no âmbito das ideias e da acção, sendo esses processos autónomos face ao poder da lei 

e dos governos. Na actualidade, a acepção proposta por Bentham é utilizada para 

denominar a ética em geral, particularmente a ética profissional. No entanto, esta 

interpretação parece contradizer o significado da expressão deontologia quando 

comparada com o sentido da designação teleologia (Azevedo, 1988), que importa 

explicitar.  

O termo teleologia foi introduzido no latim moderno por Christian Wolff a partir 

do grego teleios, que significa final, e logos, que significa discurso ou tratado. Wolff 

(1728/1983) propôs a palavra teleologia para classificar o campo da filosofia natural 

que aborda os fins ou causas finais. Nesse sentido, o vocábulo surgiu em oposição ao 

mecanicismo, doutrina segundo a qual toda a realidade natural tem uma estrutura 

semelhante à de uma máquina. Esta comparação antagónica conduziu a um processo 

de significação controverso do termo no seio da comunidade filosófica do Século XIX. 

O conceito original foi recuperado na actualidade no domínio da biologia, da 

engenharia relativa às comunicações e da cibernaútica para designar os propósitos e os 

objectivos estruturais ou sistemáticos (Azevedo, 1988). 

Apesar das divergências mencionadas, no que respeita ao domínio da ética 

parece existir consenso relativamente aos significados de deontologia e de teleologia. 

Broad (1930) definiu as teorias deontológicas como as que assentam em proposições 

éticas da forma. Aquelas definem como deve ser uma acção para ser sempre certa (ou 

errada) em qualquer circunstância, independentemente das consequências que 

produzam. Em antítese, as teorias teleológicas apoiam-se no certo e no errado de uma 

acção, que é sempre determinado pela tendência de produzir certas consequências, as 

quais são intrinsecamente boas ou más. Frankena (1969) corroborou este aspecto das 

teorias teleológicas, ao afirmar que um juízo acerca do que é recto ou justo ou da 

obrigação de uma acção ou de uma regra implica o cômputo do bem sobre o mal 

produzido. As teorias deontológicas não apontam o princípio da maximização do bem 

sobre o mal como o último critério da moralidade, porquanto consideram outros 

factores que podem fazer de uma acção ou de uma norma certa ou obrigatória. 
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Ponderam determinadas características do acto em si próprio em detrimento das suas 

consequências. 

Esta duplicidade de teorias tem gerado uma terminologia pluriforme no campo 

da filosofia e da moral. Anscombe (1958) associou sob a designação de 

consequencialistas os utilitaristas clássicos, como Sidgwick, e os filósofos moralistas 

ingleses posteriores, que defenderam a impossibilidade de avaliar o malefício de uma 

acção sem recorrer à observação das suas consequências negativas. Nesta perspectiva, 

a autora considera que as posições consequencialistas são incompatíveis com a ética 

judaico-cristã, que impõe determinadas proibições, quaisquer que sejam as 

consequências que advenham dessas normas. Neste sentido, matar um inocente é 

sempre errado, independentemente dessa opção se revelar a mais adequada em 

determinado contexto. Na esteira de Anscombe, Bennett (1965) designa de 

conservadores os indivíduos que adoptam o princípio de que é sempre errado tomar 

certas atitudes, quaisquer que sejam os resultados dessa posição intransigente. Neste 

âmbito, Nowell-Smith (1966, citado em Azevedo, 1988) designa de moralidade 

hebraica a aceitação da existência de princípios morais sem excepção. Na mesma 

linha, Beardsmore (1969) considera que a atitude católica está em concordância com 

aquela orientação moral. 

Decorrente destas conceptualizações, Azevedo (1988) propôs o neologismo 

processualismo como sinónimo de deontologia, por falta de uma palavra de origem 

latina referente ao termo, em oposição a consequencialismo. O autor fundamentou a 

utilização desta nomenclatura no pressuposto de que os deontologistas estão 

particularmente focados nos deveres morais e nos princípios, revelando uma maior 

preocupação que os teleologistas ou consequencialistas com o processo que visa 

atingir um objectivo. 

A dicotomia deontologia versus teleologia será usada no presente trabalho para 

expressar uma dualidade nas teorias morais, bem como uma dualidade na orientação 

moral que tem a sua génese nessas teorias, tais como foram explicitadas por Broad e 

Frankena. Em consonância com Azevedo (1988), teleologia será usada como sinónimo 

de consequencialismo e deontologia como sinónimo de processualismo. 
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2.2 Religiosidade ou Espiritualidade 

A religiosidade e a espiritualidade são fenómenos integrantes da experiência 

humana, participando dela desde os primórdios da humanidade. Por isso, tais factos 

são transversais a um espectro alargado de manifestações humanas, o que significa a 

sua participação em realizações tão dignas como a arte, a música, a poesia e a criação 

cultural, em exercícios tão relevantes como o sacrifício, a devoção, a contemplação e a 

moralidade, mas também em momentos tão abjectos como os conflitos e as guerras. 

Nos últimos cem anos, esta relevância da religiosidade e da espiritualidade no trajecto 

da humanidade tem sido objecto de estudos aturados das ciências sociais, ainda que a 

intensidade deste interesse tenha variado ao longo da centúria (Zinnbauer & 

Pargament, 2005). 

Decorrente deste enfoque nos âmbitos da religiosidade e da espiritualidade, não 

tem sido possível a consensualidade entre os especialistas na definição destes 

conceitos. Na verdade, a sua sobreposição tem sido uma realidade marcante entre os 

crentes e no seio da comunidade científica tal discussão tem promovido um conjunto 

de investigações que espelha essa falta de perspicuidade.  

Para clarificar os conceitos de religiosidade e de espiritualidade, importa 

descrever os significados etimológicos dos vocábulos religião e espírito. No que 

respeita ao primeiro, a sua origem latina é atestada pela palavra religio, que, segundo 

Cícero, deriva de relegere, que significa reler ou observar cuidadosamente, referindo-

se aos deveres a cumprir para com os deuses (Cícero, 106-43 a.C/2003). Um outro 

autor latino, Lactâncio, associa o termo religio a religare, que remete para uma ligação 

com a transcendência (Houaiss, 2003b). O vocábulo espírito procede do termo spiritus 

(Houaiss, 2003a), tradução latina do hebraico ruach, que significa sopro de vida, 

alento, energia, dinamismo. Neste sentido, o espírito apresenta-se como o que dá vida 

ao ser humano (Gonçalves & Coimbra, 2003). 

Após a clarificação etimológica dos termos religião e espírito, interessa agora 

compreender o enquadramento dos fenómenos da religiosidade e da espiritualidade, 

realçando a sua percepção do ponto de vista da psicologia. Assim, parte-se, em 
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primeiro lugar, à explicitação de alguns aspectos significativos do conceito de 

religiosidade, passando-se ulteriormente ao da espiritualidade. 

A religiosidade é um elemento central da vivência quotidiana dos seres humanos, 

facto que tem justificado uma abordagem diversificada por um conjunto alargado de 

indivíduos, cujo enfoque pode ser observado desde a Antiguidade Pré-Clássica. No 

entanto, e apesar da pluralidade de informação posta à disposição das ciências sociais, 

qualquer tentativa de definição universalmente significante do conceito afigura-se 

bastante problemática. Se é verdade que pode ser observado algum consenso na 

abordagem do património judaico-cristão ou acerca das tradições islâmicas, o mesmo 

já não se verifica quando se estudam as religiões asiáticas, africanas, polinésias ou 

outras de algumas regiões menos conhecidas da Europa e da América, integrando-se 

aqui as tradições religiosas dos povos nativos dos Estados Unidos da América ou do 

Canadá. 

A concepção de religião pode abarcar o sobrenatural, o teísmo, o deísmo, o 

ateísmo, o monoteísmo, o politeísmo, divindades finitas ou infinitas, podendo incluir 

práticas, crenças e rituais que desafiam qualquer tentativa de definição. Mesmo 

considerando somente as religiões mais difundidas, a diversidade de experiências é 

imensa, parecendo impossível encontrar uma característica que seja comum a todas 

(Spilka et al., 2003). 

A psicologia é uma das áreas científicas que se tem interessado de forma mais 

incisiva pelo estudo do fenómeno religioso. Do ponto vista histórico, o seu interesse 

pelo tema é contemporâneo do nascimento da própria disciplina. Neste ponto, assinale-

se o pioneirismo de G. Stanley Hall (1904, 1917), Edwin Starbuck (1899), William 

James (1902/1960) e Georges Coe (1900), autores que dedicaram parte significativa 

das suas carreiras a estudar os aspectos psicológicos da religiosidade (Zinnbauer & 

Pargament, 2005). 

Este interesse primordial da psicologia pela temática religiosa conheceu um 

declínio significativo a partir de meados dos anos vinte, desinteresse que se prolongou 

até aos anos sessenta. Esta marginalização radicou numa multiplicidade de factores, 

entre os quais emergem a definição de uma psicologia científica seguindo o modelo da 
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física, a emancipação da psicologia face à área da filosofia e uma certa tendência dos 

psicólogos para se demarcarem de temas tidos por intocáveis, precisamente pelo facto 

de serem considerados demasiado filosóficos ou teológicos. Apesar deste período 

marcado pelo desinteresse no assunto religioso, refira-se o trabalho de Freud e Jung 

como grandes teóricos da religião no contexto de uma tentativa de explicação da 

natureza humana. No entanto, a sua abordagem não foi significativa no que refere à 

investigação quantitativa que hoje é tida como essencial. 

A partir dos anos sessenta a psicologia conheceu um novo impulso, facto que é 

explicado por uma multiplicidade de causas. Neste prisma, assinale-se a agitação 

social que varreu a referida década, o que mobilizou os psicólogos para uma nova 

abordagem a fenómenos como a violência, a agressividade, o preconceito e a 

sexualidade. Decorrente deste novo enfoque, a religião emerge como uma das mais 

poderosas forças sociais a operar desde o início da humanidade, não revelando 

quaisquer sinais de desvanecimento no que respeita ao seu papel central. 

Face ao que foi afirmado, a psicologia da religião reencontrou a sua relevância 

no último quarto de século, facto exposto na pluralidade de obras, revistas, artigos de 

jornal e conferências dedicadas à temática. Esta relevância ganhou uma nova 

visibilidade com o estabelecimento de departamentos dedicados à psicologia da 

religião, como é o caso da fundação, em 1976, da Division 36 Psychology of Religion, 

da American Psychological Association (APA), (Emmons & Paloutzian, 2003). 

Na esteira deste novo impulso no seio da psicologia da religião, emerge como 

inovador o contributo de Fowler (1981) com a sua teoria sobre os estádios da fé. 

Fowler propôs uma teoria desenvolvimental, de base estrutural, composta por seis 

estádios, com base num novo conceito de fé. No seu trabalho, a fé assume-se como 

uma dimensão global dos indivíduos, dando significado aos seus pensamentos, às suas 

acções e às suas esperanças. Neste sentido, a fé constitui uma característica universal 

de todos os seres humanos, independentemente da religião que cada um professa, ou 

ainda da própria opção entre religião, agnosticismo ou ateísmo. O autor sintetiza esta 

ideia com a afirmação de que os seres humanos estão capacitados desde o nascimento 

para a fé. 
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Após a exposição de alguns pontos relevantes do fenómeno religioso, importa 

agora perspectivar aqueles que se apresentam como igualmente significativos para a 

conceptualização da espiritualidade. Neste contexto, é importante sublinhar que se a 

aceitação do facto religioso no seio da psicologia data da década de setenta, o 

enquadramento da espiritualidade no mesmo âmbito é mais recente. Na verdade, este 

fenómeno tornou-se um tópico relevante para os círculos da psicologia a partir do ano 

de 1988, quando a citada APA indexou o termo espiritualidade à sua base de dados 

informática. 

Com a concretização deste facto, a década de noventa assistiu a um debate sobre 

o significado dos conceitos de religiosidade e de espiritualidade. É igualmente 

importante aludir a que esta última passou a desempenhar um papel central no 

quotidiano, tornando-se um assunto primordial no âmbito da psicologia da religião 

(Emmons & Paloutzian, 2003). 

Apesar deste incremento, o tema tem sido recorrentemente abordado ao longo da 

história. Num enfoque claramente contemporâneo, Tillich (1968), definiu, no seu 

estudo clássico sobre a base afectiva e cognitiva da fé, a espiritualidade como o 

derradeiro interesse dos indivíduos, constituindo-se como um elemento central na sua 

existência quotidiana. A espiritualidade é igualmente observada como um processo 

através do qual os seres humanos reconhecem a pertinência de orientarem a sua 

existência para algo de natureza não material, que extravasa a própria finitude dos 

indivíduos (Martin & Carlson, 1988). Comummente, o fenómeno espiritual é descrito 

como uma demanda por um significado que promova a unidade com o transcendente, 

exponenciando assim o potencial que radica nos seres humanos (Pargament, 1997). 

Esta pluralidade de significados revela exactamente o carácter difuso e pouco 

claro da definição de espiritualidade no seio da comunidade científica. Este facto 

suscita mesmo o entendimento de que a palavra espiritualidade não passa de uma 

alternativa ao uso corrente do termo religiosidade, o que é demonstrado por estudos 

que evidenciam a utilização comum das duas palavras como sinónimos. 

Apesar desta dificuldade, nos últimos anos foi possível percepcionar a 

emergência de correntes que afirmam a distinção entre os dois conceitos. Neste 
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sentido, enfatiza-se a sua relação próxima em detrimento da convergência de 

significados. Este reenquadramento conceptual decorre, em grande parte, da distinção 

tradicional entre ser religioso e ser espiritual (Spilka et al., 2003). Importa agora 

compreender de forma mais detalhada a evolução destes conceitos. 

2.2.1 A Ligação entre Espiritualidade e Religiosidade  

A investigação sobre os significados da religiosidade e da espiritualidade ocupa, 

desde há mais de um século, os especialistas. William James (1902/1960) distinguiu a 

existência de uma primeira experiência directa e imediata com a divindade de uma 

outra, de carácter secundário, que diz respeito à vivência institucional inerente à 

tradição religiosa, ainda que integrasse estas duas experiências no âmbito da 

religiosidade. Mais recentemente, o significado da palavra religião foi alvo de uma 

redefinição, referindo-se aos pressupostos e às ideias dos sistemas religiosos (Wulff, 

1996, citado em Hill & Pargament, 2003), enquanto o termo espiritualidade remete 

para o lado pessoal e subjectivo da vivência religiosa, o que tem como consequência a 

polarização entre religiosidade e espiritualidade, ou seja, entre uma vertente 

essencialmente institucional e doutrinária e uma outra marcada pela fé e pela 

introspecção do crente (Hill & Pargament, 2003).  

Neste sentido, perspectivam-se duas abordagens distintas, uma de natureza 

substantiva e outra designada de funcional. No que refere à primeira, a religiosidade é 

substantivamente associada à formalidade que decorre da prática das crenças 

religiosas, ou seja, da vertente institucional da fé humana. Em contraste, a 

espiritualidade ancora numa visão funcional que suscita nos indivíduos a demanda de 

um sentido para a sua existência, ou seja, essa funcionalidade está intimamente 

relacionada com a procura da verdade universal. Assim, sublinha-se a ideia de uma 

dicotomia entre a religião, matizada pela institucionalidade e pela objectividade, e a 

espiritualidade, tintada pela pessoalidade e pela subjectividade, o que significa a 

distinção entre os elementos sociais e organizacionais da primeira e os princípios 

íntimos e transcendentais da segunda. Ainda neste âmbito, a religiosidade é entendida 

como um conjunto de crenças, práticas, actividades e rituais que remetem para a esfera 
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da tradição, enquanto, a espiritualidade é estribada num contexto mais lato da 

experiência humana, que se articula com um conjunto de preocupações de natureza 

transcendental. Esta polarização é igualmente evidenciada pelo testemunho daqueles 

que se afirmam religiosos e dos que expressam a sua espiritualidade. Os primeiros 

referem a sua ligação ao contexto institucional, enquanto os segundos sublinham que 

as suas práticas almejam uma ligação próxima com a transcendência. Apesar desta 

distinção entre os dois conceitos, importa fazer notar que o sagrado se encontra no 

centro da acção dos dois constructos (Zinnbauer & Pargament, 2005). 

Esta separação apresenta problemas que têm sido evidenciados por diversos 

autores. Antes de mais, é relevante sublinhar que esta polarização está relacionada, por 

um lado, com a visão técnica dos especialistas e, por outro, com a utilização popular 

dos termos, o que significa que essas diferenças continuarão a persistir. Outra questão 

importante nesta concatenação é expressa na circunscrição da religiosidade ao 

contexto social, apartando-se das experiências individuais dos crentes. Esta perspectiva 

ignora o facto de uma grande parte das religiões assentarem na fé, nos 

comportamentos e nas emoções dos indivíduos. Na mesma linha, é polémico afirmar a 

espiritualidade como um fenómeno meramente pessoal, pois não é possível contornar 

o cadinho cultural em que o facto espiritual emerge. Nesta perspectiva, é impossível 

isolar a espiritualidade dos factores sociais, surgindo esta numa espécie de vácuo, 

desprovida de qualquer espécie de contaminação. Assim, Wuthnow (1998, citado em 

Hill & Pargament, 2003), por exemplo, refere que esta divisão entre os âmbitos 

institucional e pessoal não atende ao facto de todas as manifestações de espiritualidade 

ancorarem num contexto social. 

Outra crítica levantada é que esta bifurcação redunda na ideia de que a religião é 

algo de negativo, enquanto a espiritualidade está imbuída de uma carga positiva, 

acabando esta visão por prejudicar a sã convivência entre as duas partes (Pargament, 

2002). De acordo com esta dicotomia, a religiosidade é rotulada como um espaço 

marcado por doutrinas ultrapassadas e por instituições cerceadoras do potencial 

humano. Ao invés, a espiritualidade é observada sublimemente, exprimindo o que de 

mais elevado os indivíduos possuem. Decorrente deste contraste, a religiosidade é 
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associada ao dogma e à couraça institucional das organizações religiosas e a 

espiritualidade é sublinhada pela experiência da proximidade com a transcendência, 

lidando com o sentido último da existência humana.  

Esta óptica maniqueísta levanta problemas relevantes, porquanto a relação entre 

a religiosidade e os aspectos negativos referidos e a conexão entre a espiritualidade e 

os pontos positivos igualmente descritos não se apresenta linear. De facto, a vertente 

organizacional da religião promove o auxílio aos mais desfavorecidos, o que não 

significa uma acção desprezível por parte da instituição, tida, como já observado, por 

limitadora do espírito humano. Nesta perspectiva, é também importante afirmar que a 

visão ingénua da espiritualidade como fenómeno identificado com o bem ignora o 

potencial malévolo da vivência espiritual. O fundamentalismo, expresso no terrorismo 

e nos suicídios em massa, é um aspecto limite dessas experiências ascéticas que 

marcam a contemporaneidade. Ignorar este continente sombrio do fenómeno não 

permite que se trace uma imagem fidedigna e completa do mesmo. 

Ainda no âmbito destas críticas, é relevante acrescentar que a maior parte dos 

crentes experimenta o fenómeno da espiritualidade no contexto institucional das 

igrejas, tendo muitas dificuldades em distinguir os dois fenómenos (Zinnbauer et al., 

1997). Isto é corroborado por estudos que revelam o facto de a maior parte dos 

indivíduos participantes se assumir como religiosa e espiritual, sem quaisquer 

ambiguidades entre os dois conceitos. Por isso, apartá-los enferma a sua própria 

compreensão e vivência quotidiana (Zinnbauer & Pargament, 2005). 

Face a estas diversas perspectivas evidenciadas pela investigação, Emmons e 

Paloutzian (2003) referem a importância de se encontrar um denominador que permita 

um consenso no que respeita ao significado central dos constructos e da sua medição. 

No entanto, este entendimento conceptual não pode ignorar a diversidade de 

sentimentos religiosos e espirituais que existem no planeta. Por isso, uma definição 

universal destes fenómenos redunda na marginalização das idiossincrasias de algumas 

minorias. Tal facto vem sublinhar a importância de se atentar às diferenças conceptuais 

que respeitam à heterogeneidade dos fenómenos religiosos e espirituais (Moberg, 

2002). 
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Ainda no âmbito da análise conceptual, emerge como controverso o processo de 

compreensão de um fenómeno que assenta num único nível de estudo, o que significa 

a redução daquele ao que é presumido como essencial. O problema deste reducionismo 

é, muitas vezes, a perda de informação dos mais diversificados âmbitos. Para que seja 

possível contornar as dificuldades que decorrem das investigações reducionistas, é 

essencial perceber o conceito de nível de análise, o que pressupõe a interligação entre 

informação de diversa proveniência. 

Neste sentido, o processo de definição da religiosidade e da espiritualidade pode 

desenvolver-se a partir de diferentes níveis de análise, entre os quais se integram o 

individual, o social, o cultural e o global. A marginalização de alguns destes níveis em 

benefício de um pode traçar um quadro incompleto do fenómeno estudado. A título de 

exemplo, refira-se que os indivíduos que se consideram espirituais e não religiosos, ou 

seja, que aceitam essa dimensão espiritual individualista em detrimento da religião, 

podem ver as suas convicções avaliadas à luz dos níveis de análise social e 

institucional. Por isso mesmo, o facto mais relevante é que os diferentes níveis de 

análise não são incompatíveis, evitando as falhas que decorrem do modelo 

reducionista. 

Outro aspecto relevante para a compreensão da complexidade das relações entre 

a religiosidade e a espiritualidade é aquele que apresenta como elemento central o 

estudo quantitativo dos comportamentos observados nos crentes. Esta visão 

contabilística dos fenómenos não permite a percepção da verdadeira dimensão da 

experiência religiosa e espiritual. Por isso, é decisivo o desenvolvimento de uma 

investigação marcada pelo rigor científico, facto que permitirá uma abordagem que 

possa captar a riqueza e a diversidade destes fenómenos, ambos centralizados, como já 

foi observado, na questão do sagrado (Zinnbauer & Pargament, 2005). 

Face a todos estes contributos que decorrem das múltiplas investigações 

desenvolvidas a partir da década de noventa, actualmente entende-se que a 

religiosidade e a espiritualidade são constructos próximos (Hill et al., 2000). Esta 

familiaridade encontra substância na própria definição de espiritualidade, que se 

apresenta sempre como limitada e datada, que é perspectivada como uma demanda do 
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sagrado, ou seja, um processo de busca individual do divino (Pargament, 1997), 

integrando-se no plano mais alargado da vivência religiosa dos seres humanos (Hill et 

al., 2000). Por isso, o sagrado emerge como o denominador comum dos fenómenos da 

espiritualidade e da religiosidade, assumindo um papel central no percurso de muitos 

indivíduos ao longo das suas vidas. Nesta óptica, o sagrado funciona como o elemento 

convergente entre aqueles que se apresentam mais próximos da visão institucional, ou 

seja, religiosa, e os que se afirmam mais distantes da perspectiva hierárquica, 

manifestando uma maior propensão para o usufruto de uma relação mais 

individualizada com a divindade (Hill & Pargament, 2003).   

Decorrente do que foi exposto, o conceito de sagrado toma a forma de constructo 

nuclear, que é transversal à religiosidade e à espiritualidade, o que significa a partilha 

de uma essência que as aproxima, em vez de as fracturar e fazer divergir para campos 

diferentes. É a própria substância do conceito de sagrado que suscita a afirmação da 

religiosidade e da espiritualidade como fenómenos únicos e irrepetíveis no seio de 

todos aqueles que fazem parte da experiência quotidiana dos indivíduos (Zinnbauer & 

Pargament, 2005). Em consonância com o que foi explicitado e partindo da assunção 

que os crentes não distinguem claramente os conceitos de religiosidade e de 

espiritualidade, o presente estudo assume esta proximidade e fará uso exclusivamente 

do termo religiosidade.  

2.3 A Relação entre Orientação Moral e Religiosidade 

Existe um grande consenso entre as várias confissões religiosas sobre a relação 

próxima entre a fé e a moralidade. Os teólogos, independentemente da religião que 

professam, apresentam um pensamento muito consistente sobre aquilo que é tido como 

certo e como errado. Se é verdade que Cristãos, Judeus, Budistas, Muçulmanos e 

Hindus podem apresentar divergências sobre o entendimento da substância da 

divindade, é importante sublinhar a proximidade moral no que refere à condenação do 

homicídio, do roubo e do adultério. No entanto, alguns desconfiam deste papel da 

religião, afirmando que ela pode ser a centelha da discórdia, da intolerância e da 
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violência. Apesar desta presunção, é notório que o respeito pelo outro perpassa a maior 

parte dos credos religiosos, facto que expressa uma enorme coesão nas doutrinas 

morais.  

No âmbito desta observação, desponta o facto dos indivíduos propensos à 

orientação religiosa afirmarem o tremendo potencial transformador da religião, capaz 

de induzir mudanças no mundo, que assim beneficiaria do reportório ético ancorado 

nos preceitos religiosos. No entanto, os estudos demonstram que a prática quotidiana 

não corrobora o conteúdo das afirmações dos indivíduos religiosos e estas não 

predizem fidedignamente os comportamentos morais observados (Spilka et al., 2003).  

Neste ponto, é relevante apreender a relação entre a religiosidade e uma série de 

atitudes interpessoais. Importa então saber se os indivíduos religiosos são melhores do 

que os outros no que respeita ao altruísmo, à honestidade, à sexualidade, à 

delinquência, à política, à violência e às relações sociais e familiares (Donahue & 

Nielsen, 2005).   

Decorrente do que foi expresso, a investigação tem vindo a abordar a relação 

entre a religiosidade e as atitudes dos indivíduos na sua vida quotidiana. Neste 

contexto, focar-se-ão então matérias como a honestidade, o consumo de substâncias 

ilícitas, a sexualidade, a delinquência, a violência doméstica, os conflitos bélicos e a 

política. 

Face à valorização da honestidade por parte dos indivíduos religiosos, seria 

expectável que estes fossem menos propensos à mentira e à fraude. Investigar esta 

relação não é tarefa fácil, porquanto é difícil simular situações que ponham à prova a 

honestidade dos sujeitos. Assim, a construção de cenários e de condições verosímeis 

que permitam a observação de atitudes reportadas à probidade não se afigura de fácil 

concretização. Acrescente-se ainda os problemas éticos que decorrem da indução de 

circunstâncias da vida quotidiana que permitam respostas úteis à prossecução dos 

objectivos da investigação. Apesar destas dificuldades, alguns estudos aventuraram-se 

na âmbito da questão da honestidade e a probabilidade do factor religioso atenuar as 

atitudes desonestas não se tem confirmado. Na generalidade, este parece ter pouco ou 

nenhum impacto nos aspectos que referem à honestidade (Spilka et al., 2003).  
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Quanto ao consumo de substâncias ilícitas, é de notar a condenação veemente 

desta prática por parte das instituições religiosas. Neste sentido, há uma associação 

entre a fé e a redução deste comportamento de risco e a investigação produzida desde 

meados da década de setenta corrobora esta relação. Ao longo das duas décadas 

seguintes os estudos, alguns deles com amostras muito representativas, evidenciaram 

essa relação negativa entre a religião e o consumo de substâncias proibidas, como os 

estupefacientes e o álcool (Gorsuch, 1995). É ainda relevante sublinhar que a 

investigação focou diversas matrizes civilizacionais, incluindo países do mundo 

ocidental, islâmicos e do extremo oriente. Apesar desta relação negativa, importa notar 

algumas discrepâncias na sua intensidade nos diversos estudos realizados, o que 

significa que variáveis como a idade, o género, a região, a etnia, a ruralidade, a 

urbanidade, a educação e os rendimentos também podem ter influência nas variações 

obtidas. Neste ponto, refira-se que algumas destas investigações apresentam 

limitações. Em primeiro lugar, não é claro o significado dessas diferenças assentes nas 

variáveis referidas. Depois, a dimensão limitada das amostras de alguns estudos 

impede a generalização dos resultados por eles obtidos (Spilka et al., 2003).  

Face a esta relação negativa, interessa apreender as suas causas. Os especialistas 

referem múltiplos factores para a ocorrência desta articulação. Na realidade, a religião 

emerge como um elemento de enorme influência no âmbito de fenómenos não 

consensuais para a sociedade. Significa isto que as instituições religiosas asseguram a 

salvaguarda da ordem social, dissuadindo os comportamentos de risco, ao mesmo 

tempo que apresentam um caminho alternativo para os problemas de cariz existencial 

que flagelam os indivíduos. Dito de outra forma, a religião promove valores que 

evitam a demanda de soluções que acarretam o consumo de produtos alienantes 

(Benson, 1992). 

Para além desta dimensão a montante que favorece a prevenção destes consumos, 

a religião opera igualmente ao nível do tratamento do abuso de estupefacientes e de 

álcool. Alguns estudos referem que a religião pode ter um papel preponderante na 

recuperação de indivíduos consumidores, tanto na concretização dos próprios 

programas de tratamento, como no fortalecimento da perseverança destas populações, 
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particularmente no seio dos sujeitos que revelam uma maior religiosidade. Um bom 

exemplo da participação da religião na recuperação de indivíduos dependentes é a 

organização conhecida por Alcoólicos Anónimos, cujos programas de intervenção 

integram elementos decalcados da experiência religiosa, em particular a confiança num 

poder supremo como fonte de reabilitação. Apesar do contributo positivo do factor 

religioso na regeneração de indivíduos flagelados pelo consumo de estupefacientes e 

álcool, este potencial não tem sido reconhecido pelos especialistas na prevenção e no 

tratamento destas populações (Spilka et al., 2003).  

No que refere à sexualidade, historicamente tem existido uma enorme 

preocupação por parte das instituições religiosas no controlo dos comportamentos 

sexuais, facto que redundou em graves dramas pessoais. Esta interferência na esfera 

íntima dos indivíduos continua a existir, conquanto adquira outras matizes, 

especialmente de carácter psicológico (Shea, 1992). No contexto desta regulação, a 

religião mantém-se intransigente em relação a um conjunto de práticas sexuais, tidas 

por pecaminosas, o que resulta numa pressão sobre os sujeitos. Os efeitos psicológicos 

deste conflito são expressos por sentimentos como a vergonha, a culpa, a ansiedade e o 

medo. 

A vigilância tradicionalmente exercida pela religião decorre da conceptualização 

de uma relação directa entre o acto sexual e a procriação no contexto do casamento 

heterossexual, o que significa que todos os comportamentos que extravasassem este 

quadro de referência eram, habitualmente, considerados inapropriados. No entanto, 

tem sido possível observar mudanças significativas neste padrão comportamental, 

especialmente na Europa e nos Estados Unidos da América. Por isso, a população é 

hoje mais tolerante e algumas Igrejas manifestam igualmente uma maior plasticidade 

em relação aos fenómenos da sexualidade, especialmente no que refere à masturbação, 

ao sexo pré-nupcial e, nalguns casos, até em relação ao sexo extra-conjugal. 

Apesar destas mutações, a investigação evidencia, de forma generalizada, que 

uma fé e uma prática religiosa intensas estão associadas a uma diminuição da 

sexualidade extraconjugal e, particularmente, à abstinência sexual antes do casamento. 
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Neste sentido, diversos estudos revelam que o envolvimento em actividades de 

natureza religiosa promove o adiamento do início da vida sexual (Spilka et al., 2003). 

 Na mesma linha, outros estudos mostram que a vivência religiosa está 

relacionada com a redução da actividade sexual antes do casamento, desaprovando 

igualmente as práticas de cariz homossexual. No contexto destas atitudes de 

condenação, interessa sublinhar que a investigação desenvolvida, em especial nos 

Estados Unidos, aponta uma diversidade notável no âmbito dos vários grupos 

religiosos (Cochran & Beeghley, 1991). 

Ainda assim, esta relação não é inteiramente clara no que respeita aos 

mecanismos de causa efeito. De facto, se a pesquisa demonstra uma ascendência da 

religião no âmbito das escolhas sexuais, é igualmente possível que as práticas sexuais 

afectem o empenho religioso. Na maior parte dos casos, os jovens fazem as suas 

opções religiosas e sexuais aproximadamente ao mesmo tempo, o que significa que a 

preferência por uma sexualidade mais desinibida pode condicionar a prática religiosa, 

porquanto a mensagem veiculada pelas instituições religiosas é menos sugestiva para 

esses indivíduos (Thornton & Camburn, 1989). Apesar desta inferência, importa 

mencionar que a maior parte da literatura produzida evidencia a citada ascendência da 

posição religiosa sobre os comportamentos de carácter sexual, impregnando de 

significado a doutrina religiosa no seu papel de preponderância sobre a moral sexual 

(Spilka et al., 2003).  

No contexto dos estudos que abordam as relações entre os índices de 

religiosidade e os comportamentos sexuais é importante considerar outros factores. Por 

exemplo, a investigação sobre o sexo pré-nupcial tende a assumir como consensual as 

experiências sexuais prematuras, assunção que não é factual, especialmente para o 

género feminino. Por isso, esta falta de consensualidade pode adulterar os resultados 

obtidos, não expressando assim a verdadeira relação entre o fenómeno religioso e as 

atitudes sexuais dos sujeitos (Reynolds, 1994). Ainda no seio da dicotomia do género, 

a investigação demonstra que os preceitos religiosos têm um maior impacto no 

comportamento feminino do que no masculino, influenciando de forma mais incisiva 
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as opiniões das senhoras (Sheeran & Spears, 1996). Decorrente do exposto, o género 

sexual emerge como um factor de primeiro plano nos estudos desta temática. 

Outro aspecto relevante no contexto do estudo da influência da religião no 

comportamento dos indivíduos refere-se à delinquência e à conduta criminosa. Do 

ponto de vista da evolução histórica, as taxas de criminalidade aumentaram ao longo 

das décadas de setenta e oitenta e estudos projectivos avançam mesmo a hipótese da 

delinquência tomar uma proporção epidémica. Por isso, e como acontece em relação às 

questões da dependência e da sexualidade, as organizações religiosas manifestam-se 

veementemente contra a marginalidade e o crime, o que suscita a ideia de que a 

religião pode funcionar como um elemento bastante dissuasor destes comportamentos. 

Para que seja possível enquadrar esta relação, interessa explicitar alguns factos 

relevantes. Antes de mais, o comportamento criminoso estende-se por um território 

considerável, compreendendo um espectro alargado de atitudes ilícitas. Outro ponto 

importante para o estudo desta relação é a definição da linha de fronteira entre conduta 

criminosa e desordem psíquica. É ainda relevante aludir à dificuldade em saber com 

exactidão a verdadeira dimensão da criminalidade, pois a organização jurídica dos 

estados varia, afectando a própria definição dos crimes, bem como é igualmente 

distinto o empenho e o zelo no cumprimento das leis. Para além disto, é sabido que 

muitos crimes não são denunciados pelas vítimas, afectando as estatísticas. Face a 

todas as circunstâncias apontadas, o estudo da relação entre a religião e a 

criminalidade constitui um desafio metodológico, não se estranhando o apuramento de 

conclusões contraditórias (Spilka et al., 2003).  

A investigação dessa relação data dos primeiros anos do século XX, sublinhando 

a associação entre uma tíbia religiosidade e taxas de crime elevadas. Neste contexto, a 

religião é tida como um elemento de especial relevo na regulação da ordem social, 

moldada pela influência das instituições religiosas (Durkheim, 1915). Muitos dos 

dados disponíveis desse período são o resultado de um trabalho exaustivo que 

relacionou as estatísticas criminais com a frequência dos serviços religiosos, sendo 

aqui importante sublinhar que estes estudos se focaram, essencialmente, na 
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delinquência juvenil, sendo poucas as investigações sobre a criminalidade em idade 

adulta (Spilka et al., 2003).  

Estas conclusões dos estudos precursores que referem à relação entre a 

religiosidade e a delinquência foram contestadas nos finais da década de sessenta, 

quando foi afirmado que essa associação era ténue ou inexistente. Segundo esta nova 

linha de trabalho, os estudos iniciais apresentavam algumas fragilidades no que 

respeita à validade das conclusões sobre a relação entre a religião e a delinquência, 

sendo essa ligação provavelmente especulativa (Hirschi & Stark, 1969, citado em 

Spilka et al., 2003).  

 Face a esta conclusão pouco expectável, a investigação sobre o tema 

conheceu um novo desenvolvimento e nos finais da década de setenta um novo estudo 

evidencia, afinal, a existência de uma relação inversa entre religiosidade e 

delinquência, acrescentando ainda que essa relação é mais ou menos intensa de acordo 

com o credo religioso dos indivíduos que participaram na amostra. Neste contexto, a 

variação dos resultados é explicável pela fé manifestada pelos sujeitos (Spilka et al., 

2003).  

Neste percurso contraditório da investigação, a década de noventa assinala o 

regresso aos resultados obtidos nos finais dos anos sessenta. De facto, um novo estudo 

demonstra a inexistência de uma influência significativa da religiosidade nos diversos 

tipos de delinquência. Neste contexto, a investigação conclui que, na maior parte dos 

casos, a relação entre a religiosidade e as condutas delinquentes é meramente 

especulativa (Cohran, Wood & Arneklev,1994).  

Estes resultados antinómicos são comuns na investigação sobre esta relação, que 

continua a produzir trabalhos regularmente, em particular no âmbito da sociologia. 

Face a esta disparidade, importa dar um sentido aos estudos produzidos, tentando 

assim perceber as causas desta divergência que, ciclicamente, emerge com novas 

abordagens à articulação entre a religiosidade e a delinquência (Spilka et al., 2003). 

Para enquadrar o acervo de informação decorrente da investigação, foram 

analisados sessenta trabalhos publicados entre 1967 e 1998, concluindo-se que, de 

forma geral, as crenças e as práticas religiosas estavam moderadamente relacionadas 
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com os comportamentos criminais dos indivíduos, conquanto fosse igualmente 

observada a variabilidade dos resultados. Estas discrepâncias estribam nos 

pressupostos metodológicos utilizados na prossecução dos estudos, o que se traduz na 

heterogeneidade das premissas determinadas. Neste sentido, variam as definições de 

crime e de religião, as amostras, as técnicas de recolhas de dados, as análises 

estatísticas e o controlo dos resultados. Face a esta diversidade, as conclusões 

resultantes da investigação apresentam-se, muitas vezes, como contraditórias e 

ambíguas (Baier & Wright, 2001). 

É geralmente entendido que esta relação atesta que a religião previne ou reduz as 

actividades criminosas e esta terminologia é assumida por muitos autores no âmbito 

das suas investigações. No entanto, é importante assinalar que a causalidade pode 

igualmente ser percebida no sentido contrário, ou seja, a iniciação no mundo do crime 

impele os indivíduos a um afastamento da prática religiosa (Benda, 1995). Neste 

contexto, é importante denotar que a remoção dos efeitos de outras variáveis de 

natureza social e cultural reduzem considerável ou inteiramente as associações 

encontradas entre a religiosidade e a delinquência. 

Não obstante o que foi anteriormente expresso, reitera-se que, de forma genérica, 

há uma relação entre a religiosidade e a prática de certos crimes, sublinhando a 

investigação que esta relação pode ser fraca ou moderada. Trabalhos recentes 

patenteiam este facto, salientando também a relevância do tecido social para o grau 

desta associação, naturalmente mais vincado em áreas que integram comunidades mais 

religiosas, o que pode explicar algumas das contradições emergentes nos estudos 

desenvolvidos. 

Ainda no âmbito das relações entre a religiosidade e a delinquência, enfoca-se 

agora o tema da violência doméstica. Este fenómeno foi sempre de difícil percepção, 

pois a sua expressão, ocorrida no seio da família, era muitas vezes negada pelos 

indivíduos próximos, preferindo-se acreditar que nada de invulgar ocorria. No entanto, 

a questão da violência intrafamiliar tem suscitado uma preocupação crescente, sendo 

hoje, de forma geral, considerado um facto de natureza criminal. Por isso, justifica-se a 

integração do estudo da violência doméstica na área da delinquência. 
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Como já foi previamente afirmado, a investigação de relações deste género 

levanta alguns problemas metodológicos delicados. A sensibilidade do tema não 

promove uma atitude aberta e franca por parte dos indivíduos, particularmente no que 

respeita à assunção dos abusos, bem como à sua própria definição. Neste sentido, é 

importante nunca esquecer que a violência doméstica continua a ser um assunto de 

difícil abordagem e os relatos que a ela respeitam podem enfermar de parcialidade 

(Spilka et al., 2003).  

No que respeita à literatura, importa explicitar que existe uma associação entre os 

índices de religiosidade, medidos pelas práticas religiosas, e a diminuição da violência 

doméstica. Nestes estudos emerge o facto dos indivíduos praticantes apresentarem uma 

menor propensão para, por um lado, serem alvos de abusos e, por outro, serem os 

perpetradores dessa violência ocorrida no seio da vivência familiar. Assim, a 

investigação sublinha uma relação entre a religiosidade e a diminuição da violência 

doméstica (Mahoney, Pargament, Tarakeshwar & Swank, 2001). 

Apesar destas conclusões, é importante atentar um pouco à questão do 

fundamentalismo religioso e à sua relação com a violência doméstica. Alguns estudos 

apontam a hipótese dos integristas religiosos serem mais inclinados ao abuso no 

âmbito familiar, facto com raízes numa visão patriarcal da organização da família, o 

que se traduz na subordinação da mulher à autoridade do seu parceiro. Neste âmbito, 

importa acrescentar os problemas graves vividos pelas vítimas, tantas vezes hesitantes 

entre a preservação da família e a decisão de pôr fim à violência, quebrando o dever de 

obediência para com os seus cônjuges. 

Para finalizar este ponto, interessa denotar dois factos. Em primeiro, a 

investigação da associação entre a religiosidade e a violência doméstica constitui um 

desafio para os especialistas, visto que a susceptibilidade provocada pelo tema agrava 

a fidedignidade dos relatos recolhidos, muitas vezes deturpados pelo preconceito e 

pelo sentimento de vergonha. Em segundo, reitera-se a ideia, expressa pela literatura, 

de que a religião tem um impacto positivo na redução da violência ocorrida dentro da 

estrutura familiar, embora alguns estudos revelem a existência dessa violência no seio 
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de famílias marcadas pelo fundamentalismo religioso, nas quais se verifica o 

predomínio de uma organização de matriz patriarcal (Spilka et al., 2003).  

Outro aspecto importante a considerar é a relação entre as crenças religiosas dos 

indivíduos e o fenómeno da guerra. A primeira ideia que interessa sublinhar decorre da 

análise da história das civilizações, que revela o envolvimento da religião em 

numerosos actos de natureza bélica. Importa ainda referir que este fenómeno não é 

exclusivo de uma determinada religião ou área do planeta e exemplos não faltam, 

desde os que reportam ao passado, como as perseguições aos cristãos por parte das 

autoridades imperiais romanas, as cruzadas medievais que levaram os cristãos do 

Ocidente até ao Médio Oriente, o avanço turco sobre a Europa ou a Inquisição 

Moderna, até aos que respeitam ao mundo contemporâneo, como o fundamentalismo 

islâmico, as disputas entre hindus e muçulmanos em Caxemira, o conflito da Irlanda 

do Norte entre protestantes realistas e católicos republicanos ou as lutas na antiga 

Jugoslávia entre cristãos católicos, cristãos ortodoxos e muçulmanos. 

Neste contexto, a religião apresenta-se como um elemento promotor da violência, 

em particular daquela que se reveste de uma natureza sectária. De facto, a religião 

enfatiza a pertença dos indivíduos a uma comunidade ligada por ideias e valores, que 

podem contrastar com outras comunidades, naturalmente regidas por princípios 

diferentes (Silberman, 2005). Nesta perspectiva, é possível identificar na religião três 

factores fomentadores do fanatismo. O primeiro ancora na crença de que uma 

determinada religião se apresenta como infalível na sua doutrina, o que redunda no 

menosprezo pelos ensinamentos de outros credos religiosos. O segundo ponto funda-se 

na ideia do povo eleito, ou seja, aquele que foi alvo da graça de Deus, enquanto os 

outros são percepcionados como inferiores, porquanto estão excluídos dessa graça. O 

terceiro aspecto refere-se à teocracia, modelo político em que o poder é exercido com 

base no direito divino, o que significa que a doutrina religiosa invade a esfera jurídica, 

moldando o quotidiano desses países (Allport, 1966, citado em Silberman, 2005). 

O fanatismo, promovido pelos factores aduzidos, é a centelha que desencadeia a 

violência, tida por moralmente justificada de acordo com mandamentos de origem 

divina. Um bom exemplo disto pode ser observado na acção dos grupos 
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fundamentalistas islâmicos, cujo discurso assenta no pressuposto de que está a ser 

cumprido um desígnio divino, enquadrado no conceito de guerra santa. Nesta 

perspectiva, os perpetradores de actos terroristas acreditam que Deus aprova as suas 

acções. 

Em contraponto com esta ingerência nociva da religião, interessa agora ponderar 

a religião como factor promotor da paz. Na verdade, a religião contém em si um 

extraordinário potencial de resolução de conflitos, sendo importante referir que os 

sistemas religiosos integram valores que fomentam o entendimento. Neste âmbito, 

referem-se a santidade da vida, o amor ao próximo, a empatia, a tolerância, o perdão, a 

humildade, o sentido de auto-crítica, a reflexão, a apreensão de regras de conduta, a 

noção de interdependência entre os indivíduos, a defesa explícita da não-violência e a 

exortação do pacifismo e, finalmente, uma visão messiânica do devir, sustentada na 

confiança da realização de um mundo mais justo para os vindouros (Silberman, 2005). 

Face ao que foi expresso, a religião pode ser instrumentalizada de acordo com os 

interesses de grupos e indivíduos, servindo de suporte às causas da guerra e da paz. Já 

foi observado como pode ser nociva a associação entre o discurso religioso e a 

actividade marcial, servindo o primeiro para promover a nobreza de certas 

intervenções armadas. Neste sentido, o opositor é apresentado como inimigo da 

própria religião, facto que extravasa o próprio âmbito da política. Por isso, a religião 

permite a legitimação de decisões que cabem aos políticos. 

Contrastando com esta visão instrumental dos preceitos religiosos em prol da 

guerra, já foi igualmente considerado como as doutrinas religiosas podem contribuir 

para o apaziguamento da conflitualidade, sendo relevante o papel desempenhado por 

figuras da história do século XX como Gandhi e Martin Luther King, que 

subordinaram os seus objectivos políticos a valores de filiação religiosa, como a 

resistência pacífica (Donahue & Nielsen, 2005). Nesta perspectiva, estas 

personalidades contribuíram de forma significativa para a introdução de mudanças 

sociais que visam a redução da iniquidade e o esbatimento das assimetrias económicas 

que flagelam o planeta. Em certa medida, estes esforços de construir um mundo 
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diferente podem ser interpretados como uma tentativa de o moldar de acordo com um 

ideal religioso, concretizando o reino de Deus no planeta Terra (Silberman, 2005). 

Para além deste contributo assente na energia e no idealismo de certos 

indivíduos, importa também percepcionar a dimensão institucional desta relação entre 

a religião e a paz. É possível identificar muitos exemplos deste esforço apaziguador. 

As encíclicas católicas do século há pouco findo exortam para a necessidade de 

promover uma distribuição equitativa dos recursos do planeta, defendendo igualmente 

a difusão dos direitos cívicos nos âmbitos da política e da justiça. Por isso, este papel 

interventor tem influência nas opções políticas, entre as quais se incluem os caminhos 

da guerra e da paz (Donahue & Nielsen, 2005). Outro ponto relevante deste activismo 

com origem num quadro religioso é a participação de crentes em organizações de 

massas, como o sindicato polaco Solidariedade ou o movimento sul-africano que lutou 

contra o separatismo étnico. 

De acordo com o que foi afirmado, importa sublinhar que a religião pode ter um 

impacto positivo ou negativo no contexto dos assuntos nacionais e internacionais. A 

literatura sugere que o potencial religioso pode servir objectivos diversificados, 

postando-se ao lado da paz ou da guerra. Por isso, a religião é, muitas vezes, 

promotora da conflitualidade e da resolução de conflitos, enquanto noutros casos 

emerge como justificação propagandística para acções que são, na realidade, 

motivadas por outros factores (Silberman, 2005). 

Na esteira das relações entre a religião e outras dimensões da existência humana, 

interessa agora analisar a questão da política. A investigação tem evidenciado a inter-

relação entre as esferas religiosa e política, realçando que esta proximidade não é 

exclusiva de uma determinada fé. Nesta perspectiva, entende-se o apoio que, por 

exemplo, a família real saudita concede ao Wahabismo, corrente conservadora do Islão 

de grande influência na sociedade do Reino da Arábia Saudita. Noutra latitude e 

contexto completamente diferentes, o presidente norte-americano George W. Bush 

encontrou nos cristãos evangélicos uma importante base de apoio (Donahue & 

Nielsen, 2005). Esta relação tem uma expressão visível nas opções políticas tomadas 

em âmbitos como a interrupção voluntária da gravidez, a contracepção, a pena de 
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morte, a eutanásia, a pesquisa científica que refere às células estaminais, o casamento 

entre indivíduos do mesmo sexo e a educação (Silberman, 2005). 

Assim, a religião pode ser utilizada de acordo com certos propósitos políticos, 

ainda que seja relevante aduzir que a política também se revela útil para a 

concretização de certos interesses religiosos. O caso norte-americano é, mais uma vez, 

exemplificativo destas relações fronteiriças. Na verdade, a maior parte dos cidadãos 

dos Estados Unidos da América defende a separação entre o estado e a igreja, mas os 

protestantes conservadores, uma parte muito significativa no espectro religioso 

daquele país, desejam que a religião desempenhe um papel influente na cena política 

norte-americana.  

Este envolvimento expressa um compromisso sério da religião com a sociedade e 

a política, ainda que o grau dessa proximidade seja variável. Alguns estudos afirmam 

que este depende do nível de aceitação que uma determinada fé tem num dado país. 

No caso norte-americano, essa relação é evidente no protestantismo, enquanto hindus, 

budistas e muçulmanos revelam uma participação muito menor na actividade política 

(Donahue & Nielsen, 2005).   

Decorrente disto, a religião e a política apresentam laços próximos, conquanto 

seja necessário equacionar uma série de factores que enquadrem essas relações. Por 

isso, as circunstâncias que justificam a convergência ou a divergência entre grupos 

religiosos e o poder estribam em variáveis de natureza social, política, económica e 

histórica (Silberman, 2005). Os casos norte-americano e saudita ilustram exactamente 

a complexidade das conexões entre o fenómeno político e as instituições religiosas.  

Como nota final do que foi até agora afirmado, importa sublinhar que a 

religiosidade parece, de facto, estar relacionada com atitudes e comportamentos de 

natureza moral, conquanto no âmbito desta investigação se encontrem estudos 

contraditórios. No contexto desta ligação, observou-se que, de forma geral, os 

indivíduos crentes são menos propensos a terem comportamentos que firam as 

convenções e as normas religiosas. Esta relação negativa é notória nas áreas do 

consumo de substâncias ilícitas e da sexualidade, apresentando-se como menos 

significativa no domínio da delinquência. Ainda assim, os estudos reportam 
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conclusões surpreendentes, a começar pelo fraco impacto que a religião parece ter no 

âmbito da honestidade, normalmente afirmada pelos indivíduos crentes, mas pouco 

corroborada pela prática quotidiana dos mesmos. Outras conclusões interessantes 

dizem respeito à violência doméstica, que em diversas investigações se apresenta 

negativamente relacionada com a religiosidade. No entanto, outros estudos evidenciam 

que este tipo de violência pode ocorrer no seio de famílias religiosas fundamentalistas, 

facto explicável pela conceptualização de uma estrutura familiar vincadamente 

patriarcal (Spilka et al., 2003). Foi igualmente avaliada a relação entre a religiosidade 

e fenómenos como a guerra e a política. No que respeita à primeira, importa sublinhar 

que a religião emerge como um poderoso instrumento de manipulação. Por isso, ela 

pode ser um factor promotor da guerra ou um elemento determinante para a paz, o que 

depende dos objectivos desenhados pelos indivíduos que dela fazem uso (Silberman, 

2005). No que refere à política, é também possível perceber uma proximidade entre 

esta e a religião, facto presente em regimes tão diferentes como o norte-americano ou o 

saudita. Assim, as opções tomadas por certos políticos revelam o impacto que a 

religião tem na esfera do poder, o que é evidente em questões tão fracturantes como a 

pena de morte, a pesquisa científica na área da genética, a interrupção voluntária da 

gravidez, a contracepção, a eutanásia e os casamentos homossexuais (Donahue & 

Nielsen, 2005).  

Para além do que foi anteriormente afirmado, a investigação desenvolvida no 

âmbito destas relações sublinha as muitas dificuldades em mensurar o comportamento 

moral, porquanto estão em causa temas tão sensíveis como a honestidade, a 

delinquência, a sexualidade ou a violência doméstica. A isto acrescentam-se os 

problemas que referem à metodologia escolhida. Na verdade, as contradições 

perceptíveis nos diversos estudos decorrem das definições utilizadas, da dimensão das 

amostras, das técnicas de recolhas de dados e da análise estatística. No entanto, e 

apesar de algumas divergências emergentes, a investigação conclui a existência de 

uma relação, ainda que moderada, entre a religiosidade e as opções morais dos 

indivíduos (Spilka et al., 2003).  
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2.4 Religiosidade e Socialização 

A investigação tem evidenciado a relevância da socialização na definição das 

crenças religiosas dos indivíduos, sublinhando o papel preponderante da sociedade na 

modelação dos comportamentos. Por isso, o meio condiciona fortemente as opções dos 

sujeitos, o que significa que cada ser humano é o produto de um determinado contexto, 

não se podendo subtrair à sua influência. Face à importância dos factores ambientais 

para as opções dos indivíduos, interessa então pormenorizar a definição de 

socialização.  

A literatura descreve a socialização como o processo pelo qual uma determinada 

cultura promove nos indivíduos que a integram a aceitação de crenças e de 

comportamentos de carácter normativo, que são esperados no seio dessa mesma 

cultura (Spilka et al., 2003). Tal processo envolve, muitas vezes, mecanismos de 

interiorização através dos quais os sujeitos assimilam as regras ou os valores que lhes 

são externos, transformando-os em internos a si mesmos (Ryan, Rigby & King, 1993). 

Os indivíduos interiorizam a religião da sua família ou da sua comunidade da mesma 

forma que aprendem a sua língua ou o estilo de vida adequado ao seu nível sócio-

económico (Johnstone, 1988, citado em Spilka et al., 2003). Nesta perspectiva, a 

socialização emerge como um factor relevante na formação religiosa dos jovens e dos 

adultos, ainda que outros fenómenos possam contribuir para a conversão dos 

indivíduos (Spilka et al., 2003). 

Neste processo de aquisição e de manutenção das crenças e dos comportamentos 

religiosos a participação de actores como os pais, os pares e a educação, entre outros, 

apresenta-se como decisiva, não obstante o seu grau de preponderância ser diverso. 

Neste ponto, importa observar o contributo de cada um deles para a definição da 

religiosidade individual.  

 Como célula central da sociedade, a família desempenha um papel insubstituível 

na formação dos indivíduos, interessando aqui destacar a difusão de valores que 

respeitam à religiosidade. Assim, a fé era tradicionalmente transmitida continuamente 

de geração em geração, não se observando alterações na sua natureza. No entanto, nos 

anos 60 a investigação denotou uma mudança neste mecanismo transmissor, 
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consubstanciada numa descontinuidade geracional das crenças religiosas. Ainda assim, 

importa referir que é o grau de proximidade entre pais e filhos que define uma maior 

ou menor influência no âmbito dos valores religiosos (Levenson, Aldwin & D´Mello, 

2005).  

No domínio destas relações intrafamiliares os estudos evidenciam alterações 

significativas. O modelo de transmissão unilateral, que tinha as crianças como meros 

receptores da informação, alterou-se em favor de uma relação recíproca e dinâmica, 

em que ambas as partes participam de forma activa. Significa isto que o processo 

socializador é bilateral e nas conversas familiares as crianças assumem um papel 

activo, questionando os seus pais e afirmando as suas próprias opiniões. Neste quadro 

dialogante, os pais não impõem incisivamente as suas crenças, parecendo antes preferir 

promover a convergência entre estas e as ideias dos seus filhos. Portanto, este modelo 

enfatiza a participação das partes, desenrolando-se assim uma interacção dinâmica 

marcada pela permuta de ideias, o que significa o abandono da transmissão unilateral 

ancorada na assimetria dos poderes familiares (Boyatzis, 2005).  

Para além desta esfera familiar, a socialização na área religiosa decorre, como já 

foi observado, noutros contextos. A investigação sublinha a preponderância dos grupos 

nos adolescentes, conquanto poucos estudos se tenham centrado na influência dos 

pares na religiosidade dos jovens. Aqueles que o fizeram demonstram que a 

socialização religiosa é mais intensa no contexto familiar, revelando-se mais frágil no 

que refere ao papel dos grupos. No entanto, tal facto não significa um défice de 

influência dos pares na vivência quotidiana dos adolescentes, mas tão-somente que 

essa relação se expressa de forma mais marcante fora da esfera religiosa (Spilka et al., 

2003). 

A educação é outra das forças determinantes para o processo socializador, 

apresentando-se como uma extensão da socialização familiar, ao mesmo tempo que 

constitui um desafio a essa primeira etapa. A literatura tem enfatizado este último 

ponto, demonstrando que a dúvida religiosa aumenta com a idade e com o nível de 

escolaridade, mesmo no seio dos indivíduos que manifestam convicções religiosas 
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muito fortes. Por isso, o fim da adolescência e o princípio da idade adulta podem ser 

períodos marcados pela incerteza religiosa (Levenson, Aldwin & D´Mello, 2005). 

Este cepticismo é mais acentuado em alunos a frequentar o ensino universitário. 

Na verdade, a investigação revela que este grau de ensino despoleta nos indivíduos 

uma tendência liberalizadora, afastando-os de posições fundamentalistas e ortodoxas. 

Por isso, um alto nível de escolaridade tem impacto na religiosidade dos indivíduos, 

em particular no que respeita ao desenvolvimento de posições marcadamente cépticas. 

Para além das forças socializadoras observadas, existem outras que importa 

referir. As instituições religiosas, os meios de comunicação social, o estatuto 

socioeconómico e a dimensão das povoações são outros elementos tidos como 

influentes no processo. Entre estes, suscita alguma atenção o papel das organizações 

religiosas. Os estudos evidenciam que o envolvimento em actividades de natureza 

religiosa é relevante para a socialização religiosa, podendo este facto ser potenciado 

quando combinado com a influência paternal.  

De acordo com o que foi explicitado, importa concluir que os pais emergem 

como a mais poderosa e determinante influência no processo de socialização religiosa 

das crianças e dos adolescentes, embora esse papel se vá estiolando à medida que os 

jovens se aproximam da idade adulta. É igualmente importante observar que este 

contributo pode ser mais incisivo se articulado com outros agentes que partilhem a 

mesma perspectiva religiosa (Spilka et al., 2003). 

2.5 Religiosidade e Género 

Na sequência da ponderação do contributo da socialização na definição das 

crenças religiosas dos indivíduos, é pertinente examinar o papel do género na 

construção da religiosidade. A literatura expressa uma diferença entre homens e 

mulheres no que respeita à fé, evidenciando que os indivíduos do sexo feminino 

frequentam mais os serviços religiosos, rezam mais e assumem um maior interesse 

pela religião, sublinhando a relevância desta nas suas vidas (Batson, Schoenrade & 

Ventis, 1993).  
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Esta ideia tem sido expressa por autores como Argyle (2000), que afirma o facto 

dos indivíduos do sexo feminino serem, em média, mais religiosos do que os do 

masculino, facto visível em todas as congregações religiosas cristãs examinadas, se 

bem que com rácios diferentes (Beit-Hallahmi & Argyle, 1997). Essa relação 

consubstancia-se em sentimentos de uma maior proximidade e comunhão com a 

divindade, bem como a experimentação da culpabilidade ligada ao pecado. Neste 

ponto, o autor enfatiza a maior participação das mulheres em congregações religiosas 

de natureza mais fundamentalista (Argyle, 2000). 

Estas diferenças encontram igualmente expressão nas crenças religiosas e nas 

percepções de Deus. De facto, as senhoras manifestam uma postura mais conservadora 

no seio das instituições religiosas, afirmando a tradição das crenças, como a vida para 

além da morte e a ideia da divindade de Cristo. Quanto à definição da imagem de 

Deus, os homens acentuam a sua dimensão dominadora e de força suprema do 

universo, sublinhando as senhoras, por seu lado, o papel de Deus no conforto e no 

perdão dos indivíduos, colocando, assim, em primeiro plano o amor divino (Beit-

Hallahmi & Argyle, 1997). 

Quotidianamente, estas diferenças são igualmente evidentes. A investigação 

contempla uma demarcação nítida entre os géneros na frequência dos serviços 

religiosos, na leitura das Sagradas Escrituras e, de forma ainda mais marcada, na 

experiência da oração diária. Significa isto que os indivíduos do sexo feminino são 

bastante mais activos nesta vivência religiosa do que os do masculino (Beit-Hallahmi 

& Argyle, 1997). 

Face a estes resultados, a literatura tem procurado encontrar justificações para o 

posicionamento diverso de homens e mulheres perante a religiosidade. Importa 

seguidamente sublinhar as razões que decorrem da personalidade e aquelas que 

ancoram no âmbito das relações sociais. 

Os estudos tem demonstrado que os homens são mais agressivos, dominadores e 

independentes, enquanto as senhoras são marcadas por uma maior sensibilidade e 

preocupação com os outros, o que perspectiva uma atitude diferente face à religião. 

Nesta esteira, observa-se igualmente que os indivíduos do sexo feminino são mais 
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susceptíveis ao medo e à ansiedade, procurando a sua mitigação no estabelecimento de 

relações de amizade com os outros. Nesta perspectiva, a dependência manifestada 

pelas senhoras demanda uma resposta de natureza transcendente, na qual os deuses e 

os santos desempenham um papel de relevo no conforto destes indivíduos. Neste 

contexto de maior submissão, o sentimento de culpa é mais premente nas mulheres, 

que, por isso, buscam consolo nas prédicas religiosas, libertadoras daquela culpa (Beit-

Hallahmi & Argyle, 1997). 

Paralelamente, a literatura tem evidenciado o papel da socialização nas 

diferenças entre as mulheres e os homens relativamente à experiência religiosa. Argyle 

(2000) refere que essas diferenças resultam em parte das discrepâncias entre a 

socialização das raparigas e a dos rapazes. Quase todas as culturas enfatizam um papel 

feminino centrado na dedicação aos outros, na obediência e na responsabilidade, 

enquanto os rapazes são treinados para a auto-suficiência e para a independência 

(Barry, Bacon & Childl, 1957, em Argley, 2000).  

Neste âmbito, importa referir que as mulheres são, em geral, muito melhor 

socializadas que os homens, significando isto que as senhoras estão mais adstritas à 

maior parte das normas sociais. Neste contexto, as mulheres emergem como os 

principais agentes no processo de socialização, constituindo-se como as mais 

relevantes forças no que refere à guarda e à transmissão das normas e das tradições 

culturais, incluindo-se aqui, claramente, as religiosas (Beit-Hallahmi & Argyle, 1997). 

Nesta perspectiva, a socialização das raparigas incluiu, no passado, a expectativa da 

participação da jovem mulher na vida religiosa e nas actividades de apoio e de cuidado 

aos outros elementos da comunidade (Argyle, 2000).  

2.6 Orientação de Papéis Sexuais  

A assunção das diferenças que reportam à relação entre religiosidade e o género 

suscita uma abordagem aos constructos de feminilidade e de masculinidade. Neste 

sentido, afigura-se como relevante o estudo de quatro conceptualizações que referem à 
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dupla masculinidade e feminilidade, socorrendo-se a presente investigação do trabalho 

desenvolvido por Azevedo (1991). 

De acordo com o autor supra citado, a primeira destas construções clássicas 

deve-se a Freud (1905/1953) que, a partir da biologia, afirmou que o embrião humano 

era sexualmente indistinto, o que significa que as estruturas fisiológicas dos homens e 

das mulheres se desenvolveriam a partir das mesmas estruturas biológicas iniciais. 

Apesar deste ponto de partida semelhante, o autor vienense adianta que as estruturas 

sexuais da mulher se conservavam numa forma mais rudimentar do que as do homem. 

Decorrente desta perspectiva, Freud relacionou feminilidade com passividade e 

masculinidade com actividade. 

A segunda conceptualização de feminilidade e de masculinidade inspirou-se na 

antropologia e teve como autor Jung (1927/1970, citado em Azevedo, 1991), que 

apontou dois princípios complementares que influenciam o funcionamento psicológico 

dos indivíduos. O primeiro destes princípios, denominado Eros, apresenta uma 

natureza feminina e expressa a relacionação, enquanto o segundo, chamado Logos, é 

masculino e refere-se à lógica e à racionalidade. É importante notar que esta definição 

de feminilidade e masculinidade é apresentada de forma conceptualmente 

independente, o que significa que Jung atribui características básicas a cada um dos 

géneros. 

A terceira conceptualização destes constructos foi sustentada por Parsons e Bales 

(1955, citado em Azevedo 1991) e teve origem nas áreas da sociologia e da psicologia 

social. Segundo os autores, antropologicamente, há uma distinção de papéis no seio da 

família e dos pequenos grupos, em que a mulher desempenha um papel de relação ou 

mais expressivo, enquanto a acção masculina se reveste de uma maior 

instrumentalidade. Decorrente da análise estrutural funcional dos sistemas de 

interacção social, a atitude expressiva relaciona-se com os aspectos inerentes aos 

vínculos entre os membros do grupo, particularmente no que refere aos aspectos de 

integração e de pressão. Esta atitude visa a constituição de uma cadeia de gratificações, 

na qual se insere a protecção dos interesses do próprio indivíduo. No que reporta à 

parte masculina, a atitude instrumental ancora na realização de um objectivo que prevê 
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uma recompensa a ser obtida no futuro. Neste sentido, a postura instrumental implica a 

concretização de objectivos e a adaptação do sistema, o que significa uma atitude 

manipuladora do ambiente que envolve o indivíduo. 

Finalmente, a quarta conceptualização de feminilidade e masculinidade, escorada 

na metafísica, foi proposta por Bakan (1966, citado em Azevedo 1991). No seu 

trabalho, Bakan relacionou duas modalidades da existência humana, a comunhão e a 

agência, com os papéis sexuais humanos feminino e masculino, respectivamente. A 

comunhão refere-se à formação de uma unidade com os outros, o que implica a 

cooperação, a proximidade, a abertura e a emoção. A agência encontra expressão na 

afirmação do indivíduo enquanto sistema singular, o que pressupõe a autoprotecção, a 

auto-asserção, a auto-expansão, o isolamento e a repressão de pensamentos e emoções. 

No contexto das diferenças apontadas pelas conceptualizações de feminilidade e 

de masculinidade explanadas, interessa analisar como as mesmas se podem relacionar 

com a religiosidade dos indivíduos de género feminino e de género masculino. A 

investigação não só revela as diferenças de envolvimento com o fenómeno religioso, 

como também demonstra que as percepções femininas diferem das masculinas sobre 

Deus (Beit-Hallahmi & Argyle, 1997). As mulheres são mais religiosas em todos os 

aspectos, particularmente na prática religiosa (Ferreira & Neto, 2002). Ainda no que 

refere às divergências entre os géneros, Foster e Babcock (2001, citado em Spilka et 

al., 2003) investigaram as percepções que mulheres e homens têm de Deus, tendo para 

tal pedido a estudantes universitários que escrevessem uma história centrada na 

interacção com um Deus feminino ou masculino. As narrativas obtidas expressaram 

uma divisão notória nessa interacção, porquanto os textos masculinos eram mais 

marcados pela acção, enquanto a produção feminina se centrava mais nos sentimentos, 

divergência que pode ser explicada pelo processo de socialização dos indivíduos 

durante a infância.   
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2.7 Hipóteses do Presente Estudo 

Após a explicitação dos constructos que estruturam esta investigação bem como 

das relações que entre si se estabelecem, importa agora apresentar as hipóteses teóricas 

que decorrem do problema de partida enunciado, centrado na relação entre a 

orientação moral dos indivíduos e a religiosidade. Nesta linha foram definidos os 

constructos de orientação moral deontológica ou processualista e de orientação moral 

teleológica ou consequentualista e de espiritualidade ou religiosidade, tendo estes dois 

últimos sido assumidos como convergentes. Importa ainda acrescentar que não 

obstante o objectivo central do estudo ser a relação entre a orientação moral dos 

indivíduos e a religiosidade, outras hipóteses foram emergindo ao longo da 

investigação, o que obrigou a olhar as relações entre religiosidade, espiritualidade, 

socialização e orientação de papéis sexuais. De acordo com o exposto, o estudo 

desenvolvido é sustentado por sete hipóteses.  

A primeira hipótese decorre do facto de os indivíduos crentes serem mais 

propensos à tomada de opções morais conformes à doutrina das suas religiões (Spilka 

et al., 2003), o que pressupõe um enfoque nos deveres morais e nos princípios, ponto 

central da orientação moral deontológica (Azevedo, 1988). Neste sentido, prevê-se a 

existência de uma relação entre a religiosidade e a orientação moral deontológica ou 

processualista.  

A segunda hipótese prevê uma relação negativa entre a religiosidade e a 

orientação moral teleológica ou consequentualista, que se ancora exclusivamente na 

preocupação com as consequências de uma determinada acção. As posições 

consequencialistas são incompatíveis com a ética judaico-cristã, que impõe 

determinadas proibições, quaisquer que sejam as consequências que advenham dessas 

normas (Anscombe, 1958). 

A terceira hipótese é alicerçada na circunstância de os preceitos religiosos terem 

maior impacto nos indivíduos do género feminino (Sheeran & Spears, 1996), o que 

está em concordância com o facto das senhoras nortearem as suas acções por 

premissas que se estribam num repertório normativo que conduz à rectidão dos 

comportamentos (Azevedo, 1988). De facto, a investigação tem revelado a existência 
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de uma relação positiva significativa entre o género feminino e a orientação moral 

deontológica ou processualista (Azevedo, 1988) Assim, prevê-se que as mulheres 

apresentem uma maior propensão para a orientação moral deontológica ou 

processualista do que os homens. 

A quarta hipótese estriba no facto de os indivíduos do sexo masculino revelarem 

um menor índice de socialização que os indivíduos do sexo feminino, o que ocasiona 

menor preocupação com a rectidão das acções, das normas ou do processo e orienta as 

suas opções morais com base na ponderação do bem e do mal dos resultados das 

acções, ponto central da orientação moral teleológica ou consequentualista. De facto, 

de acordo com os resultados do estudo de Azevedo (1988) existe uma relação 

significativa entre o género masculino e a orientação moral teleológica ou 

consequentualista. Neste sentido, prevê-se que os homens apresentem uma maior 

propensão para orientação moral teleológica ou consequentualista do que as mulheres. 

A quinta hipótese centra-se na relação entre a religiosidade e o índice de 

socialização, pressupondo-se que a uma maior religiosidade corresponde uma mais 

vincada assimilação de regras e de normas. Os indivíduos interiorizam a religião da 

sua família ou da sua comunidade da mesma forma que aprendem outros costumes e 

tradições, pelo que a socialização emerge como um factor relevante na religiosidade 

dos indivíduos (Spilka et al., 2003). Esta assunção motivou a utilização da escala So, 

desenvolvida pelo Califórnia Psychological Inventory (CPI) (Gough, 1975), que 

permite a medição do nível de socialização (Hogan, 1973). De acordo com o exposto, 

prevê-se a existência de uma relação entre a religiosidade e o grau de socialização 

manifestado pelos indivíduos.  

A sexta hipótese ancora na percepção de que os indivíduos do sexo feminino 

apresentam um maior índice de religiosidade do que os do sexo masculino. A 

investigação nesta área tem expressado uma diferença entre homens e mulheres no que 

reporta à fé, patenteando que os indivíduos do sexo feminino marcam uma presença 

mais assídua nos serviços religiosos, rezam mais e assumem um maior interesse pela 

religião, destacando a relevância desta nas suas vidas (Spilka et al., 2003). De acordo 
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com o exposto, prevê-se a existência de cotações mais elevadas no género feminino do 

que no género masculino no que respeita à religiosidade. 

A sétima hipótese funda-se no juízo de que os constructos de religiosidade e de 

espiritualidade são convergentes. A investigação revela que a maior parte dos crentes 

se assume como religiosa e espiritual, sem distinções claras entre os dois conceitos 

(Zinnbauer & Pargament, 2005). A maioria dos indivíduos experimenta o fenómeno da 

espiritualidade no contexto institucional da igreja, tendo muitas dificuldades em 

distinguir os dois fenómenos (Zinnbauer et al., 1997).  

Resumindo, de acordo com o que foi exposto, enunciam-se as seguintes 

hipóteses teóricas. 

1. A orientação moral deontológica e a religiosidade correlacionam-se 

positivamente.  

2. A orientação moral teleológica e a religiosidade correlacionam-se 

negativamente. 

3.  Os indivíduos do género feminino têm cotações mais elevadas na orientação 

moral deontológica que os indivíduos do género masculino. 

4. Os indivíduos do género masculino têm cotações mais elevadas na orientação 

moral teleológica que os indivíduos do género feminino. 

5. A religiosidade e a socialização correlacionam-se positivamente. 

6. Os indivíduos do sexo feminino apresentam um maior índice de religiosidade 

que os indivíduos do sexo masculino. 

7. Os constructos de religiosidade e de espiritualidade correlacionam-se 

positivamente. 

 





CAPÍTULO 3 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

O presente capítulo colige informação relativa à investigação empírica realizada 

no âmbito das temáticas da orientação moral, da religiosidade, da socialização e da 

orientação de papéis sexuais. Neste ponto, interessa sublinhar que a selecção dos 

estudos directamente relacionados com a revisão da literatura sobre a ligação entre 

orientação moral e religiosidade suscitou algumas dificuldades. Na verdade, uma 

grande parte da investigação produzida não incide directa e especificamente sobre esta 

relação, mas sim sobre as conexões que se estabelecem entre a religiosidade e os 

valores e comportamentos dos indivíduos num sentido mais lato. Face a esta limitação, 

importa apresentar os critérios que sustentaram a selecção dos estudos a rever. Em 

primeiro lugar, procuraram-se estudos que abordam directamente as relações entre a 

orientação moral deontológica ou processualista, a orientação moral teleológica ou 

consequentualista e a religiosidade. Depois, procuraram-se trabalhos que contemplam 

estas temáticas, ainda que não directamente relacionadas entre si. Finalmente também 

se analisaram investigações que consideram as questões relativas à religiosidade e suas 

conexões com a socialização e com a orientação de papéis sexuais.  

Este capítulo apresenta-se estruturado em cinco secções, nas quais se agrupam 

estudos nos âmbitos dos temas que se passam a enumerar: (a) a orientação moral 

deontológica e a orientação moral teleológica, (b) a religiosidade, (c) a relação entre 

orientação moral e religiosidade, e (d) as ligações entre religiosidade, socialização e 

orientação de papéis sexuais. A última secção apresenta as conclusões da revisão 

empírica efectuada.  

3.1 Orientação Moral Deontológica e Orientação Moral Teleológica 

Os constructos de orientação moral deontológica ou processualista e de 

orientação moral teleológica ou consequentualista foram apresentados por Azevedo 

(1988) no seu estudo quantitativo sobre a orientação moral face aos conflitos de 
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deveres seguida pelos indivíduos do género masculino e do género feminino. De 

acordo com o que foi explicitado na secção 1.1.1., a orientação moral deontológica ou 

processualista tem por base a rectidão das acções, das normas ou do processo, 

enquanto a orientação moral teleológica ou consequentualista encontra suporte na 

ponderação do bem e do mal que resulta das acções. Partindo destes pressupostos, o 

autor construiu um instrumento objectivo para medir os dois tipos de orientação moral, 

aplicando-o a 384 jovens, repartidos de forma equitativa entre rapazes e raparigas, que 

frequentavam cinco universidades de diferentes Estados dos EUA. 

Os resultados deste estudo indicam que existe uma ligação entre o género e a 

orientação moral, ou seja, que as mulheres e os homens diferem na orientação moral 

que os norteia. De facto, as mulheres obtiveram cotações superiores aos homens no 

que concerne à orientação moral deontológica ou processualista. Em oposição, os 

homens obtiveram cotações mais elevadas do que as mulheres no que se refere à 

orientação moral teleológica ou consequentualista. Este estudo evidencia igualmente 

uma relação negativa muito baixa, mas estatisticamente significativa, entre a 

orientação moral teleológica ou consequentualista e as cotações da escala predicativa 

do respeito pelas regras sociais. 

A investigação sobre a orientação moral dos indivíduos, mais especificamente 

sobre as diferenças entre os homens e as mulheres, tem privilegiado os trabalhos 

teóricos desenvolvidos por Kohlberg e Gilligan. Assim, a conceptualização teórica de 

diversos estudos assenta nos conceitos de orientação moral para a justiça e de 

orientação moral para o cuidar, definidos no Capítulo 2. No âmbito desta temática, 

Yacker e Weinberg (1990) desenvolveram um estudo quantitativo para medir a 

preferência pelo pensamento moral orientado para a justiça ou pelo pensamento moral 

orientado para o cuidar nos adultos. Os autores utilizaram um instrumento de medição 

pequeno e objectivo, que designaram por Escala de Orientação Moral com Dilemas 

Infantis, constituído por vários dilemas que as crianças frequentemente enfrentam. 

A amostra incidiu sobre um universo de 99 estudantes de Direito, que 

frequentavam uma universidade privada e que não tinham filhos. A opção por este 

grupo populacional destinava-se a eliminar a influência do papel parental na resolução 
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dos dilemas. Este estudo incidiu ainda sobre 29 homens e 22 mulheres, todos 

estudantes de Direito, e mais 20 indivíduos do sexo masculino e 28 do sexo feminino, 

alunos dos cursos de serviço social. 

Os resultados desta investigação apontam para uma maior propensão das 

mulheres para o pensamento moral orientado para o cuidar. De facto, a análise 

quantitativa dos dados revela que as mulheres obtêm cotações mais elevadas do que 

homens no que se refere ao pensamento moral orientado para o cuidar. Esta diferença 

foi mais acentuada entre as mulheres estudantes de serviço social e os homens que 

cursam Direito. Em suma, as conclusões deste projecto estão em consonância com o 

trabalho teórico desenvolvido por Gilligan, que já apontava a vocação preferencial das 

mulheres para uma moral do cuidar. 

Os resultados do estudo de Yacker e Weinberg foram contrapostos por uma 

investigação realizada com estudantes de um colégio afro-americano (Knox, Fagley & 

Miller, 2004). Com o objectivo de avaliar a orientação moral dos jovens afro-

americanos, esta investigação analisou também as diferenças na orientação moral entre 

indivíduos dos géneros feminino e masculino. Os autores aplicaram a este projecto a 

Escala de Orientação Moral com Dilemas Infantis, validada por Yacker e Weinberg, 

que integrou 199 estudantes. No entanto, destes apenas 166 responderam a todos os 

itens da escala. Os investigadores avaliaram unicamente os dados referentes aos 166 

participantes, dos quais 110 eram do sexo feminino e 56 pertenciam ao sexo 

masculino. 

As conclusões desta investigação apontam para a inexistência de diferenças entre 

os sexos no que se refere à sua orientação moral, pois as médias das cotações obtidas 

tanto pelos indivíduos do género masculino como do feminino foram idênticas. Este 

facto contradiz a teoria do desenvolvimento moral defendida por Gilligan. Por último, 

os resultados deste estudo demonstraram que os estudantes do colégio afro-americano, 

de ambos os sexos, evidenciam um pensamento predominantemente orientado para a 

moral e para a justiça. 

Outras pesquisas, já realizadas no presente século, confirmam as discrepâncias 

entre mulheres e homens no que concerne à orientação moral que perfilham. Uma 
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pesquisa realizada recentemente com estudantes finlandeses corroborou estas 

diferenças (Tirri, 2003). Neste último estudo, o autor analisou as preocupações morais 

e a orientação moral dos jovens, com base numa teorização da ética da justiça e da 

ética do cuidar. De acordo com a fundamentação teórica da investigação realizada, a 

ética da justiça enfatiza o dever, a observância de regras e os juízos morais universais. 

Em contraste, a ética do cuidar está mais relacionada com a sensibilidade moral nas 

relações humanas e incide, sobretudo, nas razões particulares de cada situação da vida 

quotidiana. 

A investigação supramencionada teve por base uma amostra de 100 alunos do 

sexto ano e 94 alunos do nono ano, que frequentavam quatro escolas diferentes. Para 

organizar este estudo, foi pedido aos jovens que elaborassem uma composição sobre 

conflitos morais em contexto escolar, experimentados por eles ou pelos seus amigos. 

As histórias escritas pelos estudantes foram analisadas através de uma metodologia 

qualitativa de análise de conteúdo. Em simultâneo com a descrição qualitativa dos 

dados, foi ainda utilizada a estatística ANOVA, com o objectivo de testar as diferenças 

encontradas. 

Os resultados deste estudo apontam para uma diferença, estatisticamente 

significativa, entre rapazes e raparigas, no que se refere à orientação moral que norteia 

as suas decisões morais face aos conflitos existentes no meio escolar. Nos dois níveis 

de escolaridade analisados, os rapazes sugerem soluções para os conflitos morais que 

reflectem a orientação moral da justiça, enquanto que as raparigas, de ambos os níveis 

de ensino, preferem soluções concordantes com a orientação moral do cuidar. 

Ainda no âmbito da investigação sobre as diferenças na orientação moral entre 

ambos os sexos, importa referir um estudo realizado com candidatos e estudantes de 

medicina de diversos países (Bore, Munro, Kerridge & Powis, 2005). Os autores do 

estudo expuseram uma conceptualização alternativa à dualidade de conceitos de 

orientação moral da justiça e de orientação moral do cuidar. Os investigadores 

supracitados apresentam os conceitos de orientação moral libertária e de orientação 

moral comunitária. O primeiro centra-se nas necessidades, nos direitos e na satisfação 
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individual, enquanto que o segundo dá maior relevo às necessidades, aos direitos, às 

normas e ao bem-estar de um grupo ou da sociedade em geral. 

A recolha de dados decorreu entre 1997 e 2001, foi repartida por 11 amostragens, 

e abrangeu um universo de 7864 indivíduos, candidatos e estudantes de medicina na 

Austrália, Israel, ilhas Fiji, Nova Zelândia, Escócia, Inglaterra. Integraram ainda este 

estudo 84 estudantes de psicologia de nacionalidade australiana. Os participantes 

responderam a um questionário destinado a medir a orientação moral libertária e a 

orientação moral comunitária, a Mojac Scale. 

As conclusões da investigação indicam uma pequena diferença, mas 

estatisticamente significativa, entre os géneros e a orientação moral. Assim, as 

mulheres alcançaram valores superiores aos homens no que se refere à orientação 

moral comunitária. As diferenças entre as médias dos valores atingidos e os desvios 

padrões foram aproximados em todas as amostras. No entanto, os resultados relativos 

ao grupo dos estudantes israelitas foram estatisticamente mais significativos do que os 

restantes, enquanto os resultados alcançados pelos estudantes de psicologia 

australianos foram estatisticamente menos significativas do que os seus congéneres. 

3.2 Religiosidade e Espiritualidade 

A definição dos conceitos de religiosidade e de espiritualidade têm suscitado 

controvérsia entre os especialistas focados ao seu estudo. Na verdade, e de acordo com 

o que foi exposto na secção 2.1, os conceitos tanto emergem como sinónimos, como 

com significados divergentes. Face a esta discussão acerca dos significados destes 

conceitos, é pertinente sublinhar alguns factos relevantes desenhados pela investigação 

centrada nesta temática.  

A diversidade de concepções relativas aos fenómenos da religiosidade e da 

espiritualidade suscitou, por parte de um grupo de investigadores, o desenvolvimento 

de um estudo que objectivava a clarificação do significado dos conceitos (Zinnbauer et 

al., 1997). Face a essa premissa, os autores mensuraram as definições de religiosidade 
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e de espiritualidade de um conjunto de indivíduos, pretendendo ainda o mesmo 

perceber como os participantes se autoposicionavam face a estes fenómenos. 

A investigação contemplou onze amostras distintas, que integravam um total de 

346 indivíduos, 112 do sexo masculino e 234 do sexo feminino, com idades 

compreendidas entre os 15 e os 80 anos e cuja média se situava nos 40 anos. Os onze 

grupos de participantes, oriundos da Pensilvânia e do Ohio, foram seleccionados no 

seio de diferentes confissões religiosas, instituições e de grupos etários que adoptavam 

conceitos de religiosidade e de espiritualidade distintos e que assumiam um 

autoposicionamento religioso e espiritual diferenciado. 

Os participantes avaliaram os seus conceitos de religiosidade e de espiritualidade 

seguindo diferentes procedimentos. Foram convidados a escrever sobre as suas 

definições, registaram o seu autoposicionamento relativamente aos dois fenómenos 

numa escala tipo Likert de 5 pontos, seleccionaram entre quatro afirmações aquela que 

melhor definia a sua religiosidade e a sua espiritualidade e escolheram ainda entre 

cinco conjuntos de afirmações aquele que melhor descrevia o modo como os conceitos 

se relacionam. Por fim, os participantes avaliaram os conceitos de religiosidade e de 

espiritualidade através da escala de 20 itens na forma abreviada da Semantic 

Diferencial scale. Esta escala contempla duas avaliações, a avaliação da religiosidade 

e da espiritualidade como fenómenos positivos ou negativos e a avaliação da 

religiosidade e da espiritualidade como potentes ou impotentes. De acordo com a 

Semantic Diferencial scale, uma potência elevada significa uma religiosidade ou uma 

espiritualidade forte e rigorosa. 

Os enunciados apresentados pelos participantes apontam para diferenças 

significativas entre a definição de espiritualidade e a de religiosidade no que diz 

respeito ao seu conteúdo, conquanto a natureza do sagrado implícito nos dois 

fenómenos seja análoga. O conceito de espiritualidade aparece, principalmente, 

descrito em termos pessoais ou de experiência individual, tal como a fé e a relação 

com Deus ou com um poder superior. De forma similar, o conceito de religiosidade 

inclui, igualmente, a crença num poder superior e a adopção dos valores e das crenças 

dos próprios indivíduos nos seus comportamentos quotidianos. No entanto, o conceito 
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de religiosidade abrange a referência a actividades organizadas, como a frequência de 

serviços religiosos ou a participação em rituais e a dedicação aos dogmas 

institucionais, matizes mais ligadas à ortodoxia religiosa. Assim, os dois conceitos 

apresentam traços comuns, mas também divergem, uma vez que a definição de 

religiosidade centra-se numa dimensão organizacional ou institucional e a definição de 

espiritualidade foca-se em aspectos pessoais na relação com um poder superior. 

Os resultados da investigação revelaram que todos os grupos obtiveram cotações 

mais elevadas no autoposicionamento espiritual comparativamente com o 

autoposicionamento religioso, com excepção dos participantes católicos, que 

apresentaram cotações idênticas. Contudo, as discrepâncias entre o 

autoposicionamento espiritual e o autoposicionamento religioso foram mais 

acentuadas em alguns grupos e menos noutros. Esta propensão foi corroborada pelos 

resultados relativos à auto-identificação dos participantes como espirituais ou 

religiosos. De facto a maioria dos participantes identificou-se como espiritual e 

religioso ou somente espiritual em contraste com uma minoria que se auto-identificou 

unicamente religiosa. Neste sentido, é importante referir que os indivíduos que se 

dizem simultaneamente religiosos e espirituais integram a sua experiência espiritual 

num quadro de práticas religiosas de matriz institucional, enquanto o grupo que se 

refere exclusivamente como espiritual não se integra de forma tão empenhada nas 

práticas formais das instituições religiosas. Dito de outra forma, este grupo é menos 

propenso à frequência de serviços religiosos e está menos vinculado à ortodoxia que 

emana das tradições religiosas cristãs, optando, em contrapartida, pela participação em 

grupos ligados à vivência e ao crescimento espirituais.  

No que diz respeito à selecção da afirmação que melhor ilustrava a relação entre 

a religiosidade e a espiritualidade, 41.7% dos participantes considerou que os dois 

conceitos se sobrepõem, mas não significam o mesmo, 38.8% considerou que o 

conceito de espiritualidade é mais extenso que o conceito de religiosidade incluindo-o, 

10.2% considerou que o conceito de religiosidade é mais extenso que o conceito de 

espiritualidade incluindo-o, 6.7% considerou que os dois conceitos são diferentes e não 
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se sobrepõem e 2.6% considerou que os dois conceitos têm o mesmo significado e 

sobrepõem-se de forma complexa.  

Face aos resultados expressos pela investigação, os constructos de religiosidade e 

de espiritualidade são observados de forma diversa pelos indivíduos. Não existe uma 

forma única de sistematizar e viver estes conceitos, facto que está em relação com as 

mundividências dos sujeitos, com as suas crenças e referências culturais. Por isso, a 

abordagem do tema deve contemplar a explicitação das concepções de religiosidade e 

de espiritualidade para que se especifique claramente a diversidade de perspectivas que 

enformam os indivíduos. 

Sob uma outra óptica, as relações entre a religiosidade e a espiritualidade foram 

examinadas num estudo mais recente, que importa agora atentar. Esta investigação 

enfatiza a importância destes fenómenos na promoção do bem-estar das gerações 

futuras (Dillon, Wink & Fay, 2003). A investigação longitudinal teve por base os 

dados obtidos no estudo intergeracional desenvolvido pelo Institute of Human 

Development da Universidade da Califórnia, no longínquo ano de 1920. A amostra 

inicial era composta por dois grupos. O primeiro constituído por recém-nascidos em 

Berkeley, estado da Califórnia, nos anos de 1928 e 1929 e o segundo composto por 

indivíduos pré-adolescentes seleccionados nas escolas de Oakland, também no mesmo 

estado, em 1931, cujo nascimento datava de 1920 ou 1921. Os participantes foram 

estudados na infância e na adolescência e entrevistados em profundidade quatro vezes 

na idade adulta, ou seja, por volta dos 30, 40, 50 / 60 e 60 / 70 anos. Em cada fase das 

entrevistas, os participantes também responderam a um questionário. Os resultados do 

presente estudo decorrem dos dados recolhidos na primeira, terceira e quarta etapas 

etárias referidas. 

A recolha de dados nas fases intermédias da investigação contemplou, pelo 

menos num dos momentos, 300 indivíduos, no entanto, na idade tardia da investigação 

26% dos participantes tinha morrido, 7% estava incontactável, 1% apresentava sérias 

dificuldades cognitivas e 5% declinou o convite para participar na continuação do 

estudo. Assim, a amostra actual incide sobre 183 indivíduos, sendo 53% do sexo 

feminino e 47% do sexo masculino, 36% nasceu no início dos anos 20 e 64% nasceu 
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nos finais da mesma década. A maioria dos participantes (73%) cresceu em famílias 

protestantes, 16% cresceu em famílias católicas, 5% cresceu em famílias que 

professavam diferentes religiões e 6% é proveniente de famílias não religiosas. 

Para proceder à medição da religiosidade e da espiritualidade, os autores 

coligiram os conceitos em escalas independentes através da classificação de excertos 

transcritos das entrevistas realizadas nos momentos da idade adulta em que o estudo 

incidiu. A investigação assentou em conceptualizações de religiosidade e de 

espiritualidade distintas, mas com dimensões sobrepostas na experiência individual 

dos sujeitos. A operacionalização do conceito de religiosidade ancorou nas 

componentes institucional e tradicional da religião. No âmbito dessas componentes 

foram consideradas a fé em Deus, a prática da oração e a frequência regular de 

serviços religiosos. De forma antagónica, a operacionalização do conceito de 

espiritualidade incidiu nas vertentes não institucional e não tradicional da religião. 

Nesse sentido, foram consideradas as crenças e as práticas relevantes na vida dos 

indivíduos, como a consciência de estar ligado a algo sagrado (Deus, um poder 

superior, a natureza ou outros seres), a participação sistemática em práticas espirituais 

como a meditação, os debates de teor teológico e filosófico e a oração contemplativa. 

Os resultados da investigação apontam para a existência de uma relação 

moderada, mas estatisticamente significativa, entre a religiosidade e a espiritualidade. 

De facto, em cada um dos momentos da investigação os resultados comprovam essa 

relação, apesar de os valores oscilarem ligeiramente entre cada momento. 

Mais recentemente, Botvar (2005) realizou um estudo sobre a influência da 

religião no pensamento moral com a finalidade de comparar os princípios morais dos 

jovens com os das gerações mais velhas. O autor cotejou a religiosidade e os valores 

morais referentes a três gerações da Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia. Os dados 

foram recolhidos a partir de uma investigação internacional, a RAMP (Religious and 

Moral Pluralism), realizada entre 1998 e 1999, em diversos países da Europa. A 

investigação contou com 500 respondentes dinamarqueses, finlandeses e noruegueses 

conjuntamente e ainda com 1000 respondentes suecos. Estas amostras eram 

aproximadamente proporcionais às populações dos respectivos países. Os participantes 
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foram agrupados em três gerações, a dos jovens, que compreendia idades entre os 18 e 

os 24 anos, a geração dos pais, na faixa etária dos 40 aos 49 anos e a geração dos avós, 

entre os 65 e os 79 anos. De acordo com os grupos etários, as amostras contemplavam 

351 jovens, 511 indivíduos da geração dos pais e 396 indivíduos da geração dos avós. 

No que concerne ao índice de religiosidade, a geração idosa obteve as cotações 

mais elevadas, enquanto a geração dos jovens obteve as cotações mais baixas. No 

entanto, quando a questão da religiosidade foi abordada sob o ponto de vista da vida 

espiritual, os resultados inverteram-se, significando que os jovens apresentaram 

cotações superiores aos indivíduos das outras gerações no que refere à espiritualidade. 

Estes resultados antagónicos apontam para concepções divergentes acerca dos 

conceitos de religiosidade e de espiritualidade por parte dos respondentes. O autor do 

estudo alude que os escandinavos associam a religiosidade a uma vivência ortodoxa do 

Cristianismo alicerçada na crença em todos os dogmas da fé. Já a espiritualidade é 

vista como uma forma de religiosidade mais aberta e não dogmática. De acordo com 

esta afirmação, os jovens não são menos religiosos que os indivíduos das gerações 

mais velhas, mas simplesmente adoptam um modo diferente de viver a sua fé. 

3.3 Relação entre Orientação Moral e Religiosidade 

A relação entre a moral e a religião é um tema bastante enfatizado pelos 

especialistas, tendo tais âmbitos sido amplamente abordados no Capítulo 2. No 

entanto, importa sublinhar a parca investigação empírica encontrada que aludisse às 

conexões entre a orientação moral e a religiosidade e a espiritualidade. Apesar dessa 

dificuldade, apresenta-se seguidamente os dados de alguns estudos. 

Conforme já foi explicitado, Botvar (2005) desenvolveu um trabalho na 

Escandinávia sobre a influência da religião no pensamento moral, objectivando o 

estudo a comparação dos princípios morais de três gerações daquela península 

europeia. Importa agora observar as suas conclusões no âmbito da relação entre a 

moral e a religião.  
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No que respeita ao pensamento moral, as três gerações apresentam modos 

distintos de reflectir. Os jovens assentam as suas decisões na protecção da sua 

felicidade e da felicidade dos outros. Revelam-se preocupados com as consequências 

das suas atitudes morais, consideram que o bem ou o mal resultante de uma acção 

depende das circunstâncias. A geração dos avós enfatiza a sua formação, as leis e a 

religião na tomada de decisões, postura que evidencia uma preocupação com os 

deveres e com as obrigações. Acrescente-se que indivíduos mais velhos valorizam as 

regras universais relativamente ao certo e ao errado de uma acção, quaisquer que 

sejam as circunstâncias. A geração dos pais surge numa posição intermédia face às 

outras duas. O autor do estudo refere que a geração dos avós apresenta uma 

moralidade deontológica, enquanto os jovens apresentam uma moral 

consequentualista. 

A relação entre a orientação moral e a religiosidade conheceu uma abordagem 

inovadora com um estudo realizado com agentes da paz finlandeses, que trabalharam 

em missões militares e civis na Bósnia, entre 2001 e 2002 (Ryhänen, 2005). A 

investigação teve por objectivo examinar a orientação moral seguida pelos agentes da 

paz através da identificação de discursos distintos nas suas narrativas. Os relatos 

referentes às crenças religiosas foram introduzidos como elementos relevantes na 

delineação de uma orientação moral. 

O autor partiu das concepções de orientação moral para a justiça presente na 

teoria kohlbergiana e de orientação moral para o cuidar defendida por Gilligan para 

desenvolver o seu estudo, tendo, no entanto, considerado que estas teorias eram 

insuficientes para explicar as motivações interiores e as atitudes morais dos agentes da 

paz. Assim, acrescentou, aos pressupostos teóricos da investigação, o conceito de 

potencial em crescimento, relacionado com a capacidade de cada indivíduo identificar, 

criar e canalizar os seus próprios recursos. O autor adoptou, no âmbito da sua 

investigação, o conceito de potencial em crescimento como o poder criado e entendido 

pelos próprios indivíduos e não distribuído pelos outros. 

O estudo qualitativo teve por base a entrevista profunda como método de recolha 

de dados. Foram entrevistados seis indivíduos do sexo masculino, com idades 
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compreendidas entre os 30 e os 40 anos e com uma experiência mínima como agentes 

da paz de 12 meses. A análise dos dados centrou-se na identificação de descrições 

relativas à orientação moral, tendo estas sido examinadas de forma a criar sínteses 

narrativas lógicas. 

Os resultados do estudo revelaram a existência de três tipos de orientação moral: 

(a) a orientação moral para a justiça; (b) a orientação moral para o cuidar; (c) a 

orientação moral relacionada com o potencial em crescimento. A análise das narrativas 

dos agentes da paz permitiu identificar uma coexistência e uma ligação entre a 

orientação moral para a justiça e a orientação moral para o cuidar. Importa referir que 

os participantes apresentaram discursos ambivalentes. Por um lado, os agentes da paz 

evidenciaram um grande sentido de dever relativamente às suas responsabilidades e 

uma preocupação em agir correctamente, independentemente das circunstâncias; por 

outro lado, mostraram apreensão e zelo relativamente aos seus parceiros que se 

encontravam, tal como eles, longe de casa e em situação de perigo. Os relatos dos 

participantes descrevem situações de apoio emocional mútuo, facto que traduz uma 

manifestação genuína de cuidar do outro. 

Paralelamente às orientações morais para a justiça e para o cuidar, os agentes da 

paz revelaram motivações internas para cumprirem os seus deveres e, ao mesmo 

tempo, crescerem como seres humanos. O trabalho de agente da paz desencadeou em 

cada indivíduo uma reflexão interna sobre os seus valores com reflexos no seu 

desenvolvimento moral. O aumento cumulativo da pressão inerente às suas funções 

provocou uma procura do potencial interno, facto que redundou, de acordo com os 

resultados da investigação, num terceiro tipo de orientação moral, a orientação moral 

relacionada com o potencial em crescimento.  

Este tipo de orientação moral envolve questões éticas e religiosas. Os desafios 

inerentes ao trabalho de agente da paz e a própria comunidade são factores que se 

relacionam com o desenvolvimento do potencial em crescimento, mas na essência 

desse processo está a reflexão sobre as questões espirituais. Os resultados do estudo 

apontam a meditação espiritual como o núcleo do potencial em crescimento. Neste 

sentido, o serviço de agentes da paz torna os indivíduos bastante sensíveis à meditação 
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espiritual. Os seus relatos evidenciam as vivências espirituais no desempenho das suas 

funções, fruto do facto de lidarem com a resolução de problemas de pessoas que não 

tinham, literalmente, nada para viver e do dever de manter uma atitude neutral num 

contexto intrinsecamente ligado a questões éticas e religiosas. Os agentes da paz 

revelaram, ainda, a necessidade de desenvolver relações de empatia com as populações 

locais, que foram forçadas a abandonar os seus lares destruídos. A assunção destes 

deveres significou a procura do potencial interno para concretizar as suas pretensões. 

3.4 Ligações entre Religiosidade, Género e Socialização 

A literatura tem evidenciado que o género é um factor com impacto na 

religiosidade experimentada pelos indivíduos, tanto no que respeita às crenças, como 

no que reporta às atitudes e aos comportamentos. A investigação refere que as 

mulheres são mais religiosas do que os homens, sublinhando que essa diferença tem na 

sua origem causas sociológicas. No entanto, alguns estudos contrapõem esta 

perspectiva com base no género, sendo aqueles trabalhos sustentados por uma análise 

fundamentada na orientação dos papéis sexuais. Neste sentido, é pertinente analisar 

estudos cujas conclusões são díspares. 

Neste âmbito, alude-se ao trabalho de Thompson Jr. (1991), cujo estudo se 

centrou na investigação da extensão da orientação feminina no índice de religiosidade 

dos indivíduos, independentemente do seu género. O trabalho incidiu sobre uma 

amostra de 358 estudantes universitários de três instituições de ensino superior da 

Nova Inglaterra, sendo constituída por 157 indivíduos do sexo feminino e 201 do sexo 

masculino, com idades compreendidas entre os 17 e os 42 anos, com uma média etária 

de 20.3. Esta amostra integrava indivíduos de várias confissões religiosas, com 70% de 

católicos, 15.6% de protestantes, 6.7% de grupos minoritários, como gregos ortodoxos, 

judeus e budistas e 7.5% de indivíduos que não declararam qualquer inclinação 

religiosa.  

No desenvolvimento desta investigação foram construídos instrumentos aptos a 

medir os múltiplos aspectos que à religiosidade referem, abrangendo os âmbitos 
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pessoais e institucionais da experiência religiosa. Estes instrumentos integravam 

escalas com diversos itens, que versavam questões como a perspectiva religiosa 

comum, o auto-conceito religioso, a devoção religiosa, a crença religiosa e a 

perspectiva ortodoxa da religião. No que diz respeito à orientação sexual, o estudo fez 

uso de uma adaptação do Bem Sex Role Inventory, escala que incorpora itens 

baseados nos estereótipos culturais da masculinidade e da feminidade. 

Quanto aos resultados do estudo, importa destacar alguns pontos relevantes. O 

trabalho desenvolvido sugere que a experimentação da religiosidade é mais 

influenciada por uma perspectiva feminina, do que propriamente pelo facto de um 

indivíduo pertencer ao género feminino. No entanto, conclui-se igualmente que a 

estrutura sociológica da sociedade norte-americana não promove o desenvolvimento 

da perspectiva feminina no seio do género masculino, significando tal que poucos 

homens partilham desta perspectiva. Neste sentido, o autor argumenta que os estudos 

que inferem uma maior religiosidade por parte do género feminino pecam por não 

avaliar a influência da perspectiva feminina na experiência masculina. Ainda assim, a 

investigação fornece suporte suficiente que comprova a ideia de que a religiosidade 

decorre, em boa parte, da perspectiva feminina. 

Na esteira do estudo precedente, Francis e Wilcox (1998) centraram a sua 

investigação na verificação da pertinência das teorias da orientação sexual na 

explicação das diferenças relativas à experiência religiosa. O trabalho incidiu sobre a 

relação entre a orientação sexual e a atitude face ao cristianismo, entendo-se o 

cristianismo como uma forma específica de operacionalizar a religiosidade. 

A investigação contemplou duas amostras. A primeira era composta por 340 

rapazes e 347 raparigas, com idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos, a 

frequentar o nono e o décimo anos de escolaridade. Nesta amostra, 32% dos jovens 

afirmaram não pertencer a nenhum grupo religioso, 49% declaram-se anglicanos, 9% 

de outras confissões religiosas protestantes e 9% católicos romanos. A segunda 

amostra incidiu sobre estudantes que frequentavam programas de estudos religiosos 

em escolas do nordeste da Inglaterra. Esta amostra era constituída por 59 rapazes e 233 

raparigas, com idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos. A disparidade entre o 
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número de rapazes e o de raparigas reflecte a distribuição por género dos estudantes 

que se dedicavam aos estudos religiosos. Neste grupo de jovens, 19% afirmou não 

pertencer a nenhum grupo religioso, enquanto 41% declarou pertencer à confissão 

anglicana, 22% a outras Igrejas protestantes, 17% à confissão católica romana e 1% à 

fé islâmica. 

Os participantes das duas amostras preencheram o Bem Sex Role Inventory, um 

instrumento composto por 60 itens, que objectam mensurar a dimensão da feminidade 

e a da masculinidade. No que diz respeito à avaliação da religiosidade, o grupo de 

participantes mais jovens preencheu uma versão para adolescentes da Francis Scale of 

Attitude toward Christianity, enquanto o grupo dos participantes mais velhos 

preencheu o mesmo instrumento na versão para adultos.  

Os resultados relativos ao grupo de jovens com idades compreendidas entre os 16 

e os 18 anos indicam que os indivíduos com cotações mais elevadas na feminidade são 

mais religiosos que os indivíduos com cotações mais baixas na feminidade. Neste 

sentido, as diferenças entre os indivíduos do género feminino e do género masculino 

na atitude face ao cristianismo advêm da orientação sexual, sendo a perspectiva 

feminina um preditor significativo de uma vivência religiosa mais intensa.  

Os resultados relativos à amostra dos participantes mais jovens comprovam que 

as raparigas obtêm cotações mais elevadas na feminidade e os rapazes obtêm cotações 

mais elevadas na masculinidade. Paralelamente, as cotações elevadas na feminidade 

estão associadas a uma atitude mais positiva face ao cristianismo, enquanto em 

contraponto, as cotações mais elevadas na masculinidade correspondem a uma atitude 

menos positiva face ao cristianismo. Assim, no grupo mais jovem o género constituiu 

em si mesmo um preditor significativo da religiosidade. De acordo com os autores do 

estudo, este facto pode ser explicado através das teorias da socialização. Neste sentido, 

argumentam que a religião converge de forma mais vincada com o lado feminino da 

personalidade humana, o que significa ser mais fácil para as raparigas enfatizar a 

dimensão feminina das suas características e permanecer em contacto com a religião 

durante a fase de transição da infância para a adolescência. Face a esta dicotomia, os 

rapazes não revelam esta capacidade de transição, não obstante enfatizem do mesmo 
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modo a dimensão feminina das suas características. No entanto, no final da 

adolescência os jovens de ambos os sexos parecem libertar-se dos constrangimentos de 

natureza social relativamente à expressão da sua religiosidade e, por isso, tanto os 

indivíduos do sexo masculino, como os do sexo feminino são livres de expressar a sua 

posição face à religião, independentemente da natureza que essa atitude manifeste. 

Na continuação dos trabalhos já referidos, uma nova investigação definiu como 

objectivo a análise da religiosidade entre os alunos e os professores portugueses 

(Ferreira, 2005). O trabalho em causa integrou três estudos. O estudo piloto teve como 

objectivo a validação dos instrumentos a utilizar nos estudos ulteriores, trabalho de 

validação que respeita à população portuguesa. O segundo visou a religiosidade 

experimentada por alunos. Finalmente, o terceiro estudo focou a religiosidade vivida 

por professores. Refira-se que os últimos dois contemplaram a análise da influência de 

diversas variáveis na religiosidade, nomeadamente a que reporta ao género. 

No âmbito desta investigação, a autora conceptualiza a religiosidade como o grau 

de conexão que cada indivíduo apresenta perante a instituição religiosa e como põe em 

campo as suas crenças e rituais. Para a mensuração desse fenómeno foram aplicados 

diversos instrumentos, como a escala de Atitudes face ao Cristianismo, a escala de 

Orientação Religiosa, a escala de Internalização Religiosa Cristã, a escala de Bem-

estar Espiritual e a escala Comportamental da Religiosidade. 

O estudo sobre a religiosidade experimentada pelos alunos incidiu sobre uma 

amostra de 602 indivíduos, sendo 39.2% do sexo masculino e 60.8% do sexo feminino, 

com idades compreendidas entre os 15 e 34 anos, com uma média etária de 19.4. Esta 

amostra contemplou 300 alunos do ensino superior e 302 do ensino secundário. A 

maioria dos participantes (83.6%) declarou professar a fé católica e os restantes 

afirmaram não ter religião. Os resultados do estudo evidenciaram a influência do 

género nas atitudes dos estudantes portugueses dos ensinos secundário e superior. 

Verificou-se que existiam diferenças significativas nas atitudes face à religião, tendo 

as raparigas obtido as cotações mais elevadas. 

Finalmente, o terceiro estudo referido incidiu sobre uma amostra de 743 

educadores e professores, sendo 18.7% do sexo masculino e 81.3% do sexo feminino, 
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com idades compreendidas entre os 22 e os 83 anos, com uma média etária de 44.8. Os 

resultados da investigação desenvolvida comprovam a influência da variável género na 

vivência religiosa, porquanto as mulheres apresentaram níveis mais elevados de 

religiosidade do que os homens. 

3.5 Conclusões dos Estudos Empíricos Revistos 

O capítulo 3 do presente trabalho centra-se na revisão da literatura que respeita à 

orientação moral, à religiosidade, à socialização e à orientação de papéis sexuais. 

Importa agora fazer uma resenha dos resultados obtidos no decurso dos estudos 

apresentados.  

No que refere aos estudos da orientação moral deontológica e da orientação 

moral teleológica, sublinham-se diversos trabalhos, que agora se abordam. Azevedo 

(1988) estudou os conflitos de deveres experimentados pelos indivíduos de ambos os 

géneros, cujos resultados revelam uma ligação entre o género e a orientação moral, 

tendo as senhoras obtido cotações superiores aos homens no que reporta à orientação 

moral deontológica ou processualista, enquanto os homens obtiveram cotações mais 

elevadas no que se refere à orientação moral teleológica ou consequentualista. Por seu 

lado, Yacker e Weinberg (1990) estudaram a preferência pelo pensamento moral 

orientado para a justiça ou pelo pensamento moral orientado para o cuidar nos adultos, 

concluindo que as mulheres obtêm cotações mais elevadas do que homens no que se 

refere ao pensamento moral orientado para o cuidar. Em contraponto, a investigação 

desenvolvida por Knox, Fagley e Miller (2004) sustenta a inexistência de diferenças 

entre os sexos no que se refere à sua orientação moral, pois as médias das cotações 

obtidas tanto pelos indivíduos do género masculino como do feminino foram idênticas. 

Mais recentemente, Tirri (2003) analisou as preocupações morais e a orientação moral 

dos jovens, com base numa teorização da ética da justiça e da ética do cuidar, 

enfatizando a primeira o dever, a observância de regras e os juízos morais universais, 

enquanto a segunda está mais relacionada com a sensibilidade moral nas relações 

humanas e incide sobretudo nas razões particulares de cada situação da vida 
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quotidiana. Os resultados evidenciam uma diferença entre os géneros, sugerindo os 

rapazes soluções para os conflitos morais que reflectem a orientação moral da justiça, 

enquanto que as raparigas optam por soluções concordantes com a orientação moral do 

cuidar. Um último estudo (Bore, Munro, Kerridge & Powis, 2005) apresenta os 

conceitos de orientação moral libertária e de orientação moral comunitária, centrando-

se o primeiro nas necessidades, nos direitos e na satisfação individual, enquanto o 

segundo enfatiza as necessidades, os direitos, as normas e o bem-estar de um grupo ou 

da sociedade em geral. As conclusões revelam que as senhoras obtiveram valores 

superiores aos homens no que se refere à orientação moral comunitária.  

No que refere à definição dos conceitos de religiosidade e de espiritualidade, 

importa sublinhar a controvérsia sobre os seus significados. A investigação 

desenvolvida por Zinnbauer (Zinnbauer et al., 1997) pretendeu mensurar as definições 

de religiosidade e de espiritualidade de um conjunto de indivíduos, concluindo-se que 

existem diferenças significativas entre a definição de espiritualidade e a de 

religiosidade no que diz respeito ao seu conteúdo, conquanto a natureza do sagrado 

implícito nos dois fenómenos seja análoga. O conceito de espiritualidade ancora no 

âmbito da experiência individual face a Deus, acrescentando-se ao conceito de 

religiosidade a dimensão institucional do fenómeno religioso. Mais recentemente 

(Dillon, Wink & Fay, 2003) avaliou-se a importância da religiosidade e da 

espiritualidade na promoção do bem-estar das gerações futuras, trabalho que 

acompanhou os participantes ao longo de várias etapas das suas vidas. 

Conceptualmente, a religiosidade estribou na dimensão institucional, enquanto a 

espiritualidade incidiu numa vertente menos ritualista. Os resultados revelam a 

existência de uma relação moderada entre os dois conceitos. Um estudo recente 

(Botvar, 2005) focou a influência da religião no pensamento moral com a finalidade de 

comparar os princípios morais dos jovens com os das gerações mais velhas, tendo os 

primeiros uma vivência mais espiritual e menos dogmática, enquanto os mais idosos 

obtiveram as cotações mais elevadas no índice de religiosidade. 

No âmbito da relação entre a moral e a religião, o autor supracitado estudou a 

influência da religião no pensamento moral, concluindo que a geração dos avós 
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apresenta uma moralidade deontológica, enquanto os jovens apresentam uma moral 

consequentualista. Por seu lado, Ryhänen (2005) examinou a orientação moral seguida 

por agentes da paz finlandeses na Bósnia, tendo as suas crenças religiosas sido 

ponderadas como elementos relevantes na delineação de uma orientação moral. As 

funções destes indivíduos desencadearam uma reflexão sobre os seus valores e uma 

evolução moral, facto que redundou, de acordo com os resultados da investigação, 

num novo tipo de orientação moral, relacionada com o potencial em crescimento, que 

se articula com o amadurecimento destes agentes como seres humanos. 

Por fim, foram avaliadas as ligações entre religiosidade, género e socialização, 

estudos agora em análise. Thompson Jr. (1991) trabalhou a extensão da orientação 

feminina no índice de religiosidade dos indivíduos, sem atender ao género. Os 

resultados sugerem que a experimentação da religiosidade é mais influenciada por uma 

perspectiva feminina, do que pelo facto de se pertencer ao género feminino, ainda que 

a estrutura sociológica da sociedade norte-americana não promova o desenvolvimento 

da perspectiva feminina no seio dos homens, significando tal que poucos partilham 

desta perspectiva. Outro estudo (Francis e Wilcox, 1998) pretendeu verificar a 

pertinência das teorias da orientação sexual na explicação das diferenças relativas à 

experiência religiosa. Os resultados indicam que a perspectiva feminina é um preditor 

relevante de uma vivência religiosa mais intensa, o que significa que a religião 

converge mais acentuadamente com o lado feminino dos indivíduos. Mais 

recentemente, Ferreira (2005) objectivou analisar a religiosidade entre os alunos e os 

professores portugueses, tendo os resultados comprovado a influência do género na 

vivência religiosa, apresentando as mulheres níveis mais elevados de religiosidade. 

De forma breve, salientam-se alguns dos pontos mais relevantes das partes 

integrantes do capítulo. Assim, a investigação confirma a existência de divergências 

entre os géneros no que respeita à orientação moral. Em rigor, apenas um estudo 

afirma a inexistência dessas diferenças. Outro facto importante é a conclusão que 

existem diferenças na perspectivação dos conceitos de religiosidade e de 

espiritualidade, entroncando o primeiro numa dimensão mais institucional, enquanto o 

segundo privilegia uma maior informalidade nas relações entre os indivíduos e a 
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divindade. Conclui-se igualmente que a religiosidade ou a espiritualidade influencia as 

opções morais dos indivíduos. Finalmente, são avaliados estudos divergentes no que 

refere à influência do género na religiosidade, apontando alguns a relevância da 

orientação dos papéis sexuais na experiência destes fenómenos.  

 



CAPÍTULO 4 

4 METODOLOGIA 

O objectivo central desta dissertação de mestrado é estudar a relação entre a 

orientação moral dos indivíduos e o índice de religiosidade que estes manifestam. Para 

lograr o referido objectivo consideram-se como variáveis o género, o nível de 

escolaridade, a orientação moral deontológica, a orientação moral teleológica, a 

religiosidade e o nível de sociabilidade. O presente capítulo integra a caracterização da 

amostra e os factos que justificam a sua escolha. Seguidamente, apresentam-se os 

instrumentos validados, descrevendo-se as suas características, a sua validade e 

fiabilidade, acrescentando-se ainda os procedimentos em que ancoraram a sua 

aplicação. Após a exposição da estrutura que suporta os pressupostos metodológicos 

que respeitam ao estudo, detalham-se agora as secções referidas. 

4.1 Participantes 

A amostra inicial contemplou a participação de 309 indivíduos, sendo 175 do 

sexo feminino (56.3%), 132 do sexo masculino (42.7%), acrescentando-se que 2 não 

indicaram seu sexo (0.7%). Os participantes encontravam-se a frequentar o 11.º e o 

12.º anos do ensino secundário e o ensino superior. No entanto, e de acordo com os 

objectivos do estudo, optou-se por seleccionar em cada nível de escolaridade o mesmo 

número de elementos do sexo masculino e do sexo feminino para aproximar o nível 

social dos participantes. Nesse sentido, em cada turma foi pedido no género mais 

numeroso, um número igual ao número de elementos do género menos numeroso. A 

selecção foi processada por meios informáticos, de modo a assegurar o seu carácter 

aleatório. Face ao exposto, ficaram seleccionados 206 participantes, 103 de cada um 

dos sexos. 

Como pode ser observado no Quadro 4.1, no que respeita ao primeiro nível de 

ensino referido contabilizam-se 24 rapazes e 24 raparigas no 11.º ano e 59 rapazes e 59 

raparigas no 12.º, enquanto no ensino superior se contam 20 indivíduos do sexo 
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masculino e igual número de indivíduos do sexo feminino. Este conjunto de indivíduos 

estuda em duas escolas do ensino secundário, num instituto superior e numa faculdade, 

situando-se estes estabelecimentos na Área Metropolitana de Lisboa. Aduz-se ainda 

que a média de idades dos indivíduos que integram a amostra é de 19 anos, sendo o 

valor mínimo 17 anos e o valor máximo 53 anos. 

Quadro 4.1  

Descrição da Amostra dos Participantes, Segundo o Sexo e a Escolaridade 

 Feminino  Masculino 

Ano de Escolaridade  n %  n % 

11º Ano 24 23.3 

 

24 23.3 

12º Ano 59 57.3 59 57.3 

Ensino Superior 20 19.4 20 19.4 

Total 103 100.0 132 100.0 

 

Na definição da amostra, optou-se por seleccionar a mesma num conjunto de 

critérios que interessa evidenciar. Assim, factores como o nível de escolaridade, o 

género e a proximidade de nível social entre indivíduos do sexo feminino e indivíduos 

do sexo masculino presidiram à constituição do grupo de participantes, exposto no 

Quadro 4.1. Ainda no âmbito da amostra seleccionada, importa mencionar a 

impossibilidade de proceder a uma escolha aleatória dos participantes, o que significa 

que o estudo é suportado por uma amostra de conveniência, facto que se articula com a 

disponibilidade revelada pelas direcções das instituições citadas, bem como pelos 

professores das turmas que se envolveram no presente estudo.  

4.2 Instrumentos 

O problema de partida e as hipóteses definidas suscitaram a utilização de três 

instrumentos de medição, os quais se passam a enunciar. O instrumento Teste de 

Orientação Moral (TOM) tem por objectivo a avaliação de duas orientações morais, 

que reflectem a distinção entre a moralidade deontológica ou processualista e a 
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moralidade teleológica ou consequentualista (Azevedo, 1988). O instrumento 

designado por Questionário sobre a Vivência Espiritual e Religiosa (QVER), 

disponibilizado por M. Azevedo (2005) propõe-se medir o nível de religiosidade e de 

espiritualidade dos indivíduos. Finalmente, fez-se uso do instrumento escala So, 

desenvolvida pela Califórnia Psychological Inventory (CPI) (Gough, 1975), que 

permite a mensuração do nível de socialização. Os instrumentos utilizados encontram-

se integralmente reproduzidos nos Anexo 1, 2 e 3, respectivamente. 

4.2.1 Teste de Orientação Moral 

Para medir a orientação moral dos participantes utilizou-se o instrumento 

denominado Teste de Orientação Moral (TOM) (Azevedo, 1988). Este instrumento 

considera os conceitos de orientação moral deontológica ou processualista e de 

orientação moral teleológica ou processualista, tal como foram definidos no 

subcapítulo 2.1.3. Sucintamente, a orientação moral deontológica tem por base os 

deveres e os princípios, o que significa uma maior preocupação com os processos 

utilizados pelos indivíduos para alcançar um fim do que com as consequências que 

possam advir das opções inerentes aos processos. De forma contrastante com o que foi 

afirmado, a orientação moral teleológica ou consequentualista tem um claro enfoque 

nos fins, o que redunda numa maior preocupação com as consequências das acções 

tomadas.  

O TOM é composto por 12 histórias que contemplam um conjunto de situações 

que envolvem alguns temas éticos básicos, tais como não matar, não roubar, não punir 

inocentes, não torturar, não atraiçoar, altruísmo, liberdade e proteger a vida, entre 

outros. Cada história apresenta um dilema moral, sendo seguida de duas alternativas. A 

personagem principal da história pode escolher em cada uma das alternativas o que lhe 

parece mais correcto. Uma das alternativas representa a opção deontológica e a outra a 

opção teleológica. Apresenta-se de seguida a história número 1 e as respectivas 

alternativas para uma melhor explicitação dos dilemas que integram o TOM. 
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Em 1810, o Imperador da França, Napoleão, enviou um exército para invadir Portugal. 

As tropas francesas roubavam e matavam cidadãos portugueses, pilhavam as riquezas 

nacionais, e destruíam monumentos. Durante o cerco a Coimbra, o exército francês 

interceptou um mensageiro militar português. O mensageiro começou por ser 

interrogado sob tortura e estava quase a quebrar o silêncio quando os Franceses 

decidiram levá-lo para o hospital da cidade para ser tratado antes do interrogatório final. 

Aconteceu que um oficial português, chamado António, se encontrava no mesmo 

hospital disfarçado de porteiro. António reconheceu o prisioneiro como o perito que 

tinha organizado os planos para combater e expulsar os invasores estrangeiros. Seria uma 

catástrofe nacional se os invasores viessem a descobrir esses planos. 

António, nos próximos breves minutos, tem que decidir se vai deixar este prisioneiro 

viver ou se vai matá-lo para evitar que o prisioneiro revele os planos secretos e cause um 

grave dano a toda a nação. 

ALTERNATIVA I: António ia matar este prisioneiro apesar de o saber inocente de 

qualquer crime voluntariamente cometido. 

ALTERNATIVA II: António ia deixar o prisioneiro vivo mesmo com o risco de ameaçar 

a independência do seu país e a segurança dos seus compatriotas. 

Os participantes prenunciam-se em ambas as alternativas, deontológica ou 

processualista e teleológica ou consequentualista, usando uma escala que considera 

sete julgamentos diferentes, que vão de -3 (Condenável) a +3 (Obrigatório). De 

salientar que para evitar a utilização de números negativos, nomeadamente no 

tratamento e apresentação dos resultados, a escala original utilizada no TOM foi 

transformada numa nova escala que vai de 1 (Condenável) a 7 (Obrigatório). 

Consequentemente, o ponto médio da escala (Nem mau nem bom) na escala 

transformada é 4, em vez de 0.  

As qualidades psicométricas do TOM foram verificadas pelo estudo 

desenvolvido por Azevedo (1988). Numa amostra de 384 participantes, a fiabilidade 

do instrumento, medida pela consistência interna das duas escalas foi boa (α = .73, na 

escala deontológica ou processualista e α = .72, na escala teleológica ou 

consequentualista). No presente estudo, o instrumento TOM mostrou ter uma 

fiabilidade, medida pela consistência interna dos itens nas duas escalas, baixa a 

satisfatória (α = .64, N = 202, na escala deontológica ou processualista e α = .72, N = 

205, na escala teleológica ou consequentualista). Neste ponto, importa referir que a 

baixa fiabilidade da escala da orientação moral deontológica na presente amostra põe 

em causa a sua validade. No entanto, a escala de orientação moral teleológica 

apresentou uma fiabilidade baixa, mas aceitável, facto que permitiu a continuidade do 
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estudo. O processo de validação do TOM é complexo porque lida com conceitos que 

são difíceis de medir por outros meios. 

4.2.2 Questionário sobre a Vivência Espiritual e Religiosa 

Para avaliar o índice de religiosidade dos participantes utilizou-se o Questionário 

sobre a Vivência Espiritual e Religiosa (QVER), composto por 2 subescalas, a 

primeira referente à vivência religiosa com 20 itens e a segunda relativa à prática 

religiosa com 6 itens. O QVER integra ainda mais 3 itens, o primeiro sobre a auto-

apreciação religiosa, o segundo sobre auto-apreciação face a prática religiosa e o 

terceiro sobre auto-apreciação espiritual. Nos vinte primeiros itens, é pedido aos 

participantes para indicarem, numa escala de Likert, desde 1 (Muito diferente de mim) 

a 5 (Tal como eu), o seu julgamento sobre enunciados relativos à vivência religiosa, 

tais como, “Muitas pessoas acreditam em Deus ou num Ser Superior” ou “Muitas 

pessoas rezam com frequência”. Nos seis itens seguintes, os participantes indicam, 

numa escala de Likert de sete pontos, a frequência com que se envolveram, durante o 

ano anterior, em práticas religiosas, tais como, “Assistiu a cerimónias religiosas?” ou 

“Leu ou estudou textos religiosos ou sagrados?”. Nos três últimos itens, os 

participantes assinalam como vêem situadas a sua religiosidade, a sua prática religiosa 

e a sua espiritualidade no seu meio, numa escala de Likert desde 1 (Muito abaixo da 

média) a 9 (Muito acima da média). Acrescente-se que a escala da vivência religiosa 

integra 2 itens que reportam à vivência espiritual para verificar se os mesmos se 

apresentam consistentes com os itens referentes à vivência religiosa. Esses itens foram 

tratados posteriormente à parte. 

 No presente estudo, o QVER mostrou ter uma fiabilidade, medida pela 

consistência interna das suas subescalas e dos itens referentes à vivência espiritual, boa 

a elevada (α = .93, N = 193, na subescala da vivência religiosa, α = .84, N = 205, na 

subescala da prática religiosa e α = .84, N = 205, nos itens referentes à vivência 

espiritual). A correlação entre a subescala da vivência religiosa e a auto-apreciação 

religiosa apresentou-se elevada (r = .76, p < .01, N = 206). A correlação entre a 

subescala da vivência religiosa e a auto-apreciação espiritual apresentou-se média (r = 
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.55, p < .01, N = 206). A correlação entre a subescala da prática religiosa e a auto-

apreciação religiosa também se apresentou elevada (r = .72, p < .01, , N = 206). A 

correlação entre a subescala da prática religiosa e a auto-apreciação espiritual 

apresentou-se satisfatória (r = .53, p < .01, N = 206). Face ao exposto, as correlações 

entre as medidas obtidas pelas subescalas e as medidas obtidas por simples auto-

apreciação podem ser consideradas elementos de validação. 

  

4.2.3 Escala So  

Para medir o nível de socialização dos participantes utilizou-se a escala So, 

desenvolvida pelo Califórnia Psychological Inventory (CPI) (Gough, 1975). A escala 

So é um instrumento que tem por base um conceito de socialização que contempla o 

grau de aceitação das normas sociais. Neste sentido, esta escala pretende ordenar os 

indivíduos ao longo de um contínuo que integra todo o espectro da socialização, desde 

os comportamentos, posturas e atitudes marcadamente anti-sociais e criminais até 

àqueles caracterizados pela sociabilidade e pelo respeito pelas normas instituídas 

(Gough, 1968). Este instrumento foi construído com o objectivo de prever a 

delinquência juvenil, conquanto mais tarde tenha sido designado de Socialization 

scale, o que decorreu do facto de investigação complementar ter demonstrado que a 

obtenção de pontuações elevadas era um indicador de uma socialização superior 

(Megargee, 1972). 

A observação dos conteúdos dos itens da escala So revela a perspectiva de 

Gough sobre a delinquência e a socialização (Gough & Peterson, 1952), facto expresso 

na identificação de quatro grandes conjuntos de itens: (a) um grupo de itens relativo 

aos sentimentos de afecto, satisfação e estabilidade na família em oposição ao 

ressentimento e à alienação face ao meio familiar; (b) um grupo de itens referente ao 

optimismo e à autoconfiança em contraste com sentimentos de inferioridade; (c) um 

grupo de itens respeitante à sensibilidade social e à empatia em oposição ao desprezo 

pelos valores assumidos por cada um; (d) um grupo de itens que reporta à integração 



79 

 

na escola e na família em contraste com comportamentos e atitudes de rebeldia 

manifestados pelos indivíduos. 

As qualidades psicométricas da escala So foram verificadas por estudos de 

Megargee (1972), que sumariou diversos estudos que apoiam a validade do conteúdo 

da escala So. No presente estudo, a escala So mostrou ter uma fiabilidade, medida pela 

consistência interna dos itens, satisfatória (α = .77, N = 170). 

4.3 Procedimentos 

No início da investigação foi realizado um estudo piloto circunscrito a um grupo 

de 15 jovens que frequentavam o 11.º e o 12.º anos do ensino secundário e o ensino 

superior, trabalho que teve como objectivo verificar o comportamento de cada um dos 

instrumentos utilizados. Estes foram entregues pessoalmente e recolhidos após a sua 

conclusão, tendo o período de tempo entre estes dois momentos variado de dois dias a 

duas semanas. Na entrega, foi solicitado aos jovens que mencionassem o tempo 

necessário para o preenchimento de todos os instrumentos. É ainda importante referir 

que este grupo de jovens foi seleccionado de acordo com o ano de escolaridade 

frequentado, como já foi anteriormente referido, bem como com a sua disponibilidade 

e interesse em colaborar na presente investigação. 

De acordo com os dados informais obtidos junto dos participantes do estudo 

piloto, o primeiro instrumento a ser preenchido foi o TOM, seguindo-se o QVER e, 

finalmente, a escala So. No que refere a esta ordem, os participantes do estudo piloto 

justificaram-na afirmando que o TOM exigia muita concentração, facto pelo qual 

deveria ser o primeiro a ser realizado. Neste ponto, é desde já importante explicitar que 

não foi controlada a possível influência da ordem da aplicação dos instrumentos na 

amostra. 

Concluído este trabalho preliminar com os participantes do estudo piloto, 

procedeu-se à aplicação dos instrumentos junto de todos os indivíduos que compõem a 

amostra, fase que decorreu durante os segundo e terceiro períodos do ano lectivo de 

2006/2007. Importa referir que todos os participantes e professores que se 
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disponibilizaram a colaborar na investigação foram informados dos objectivos da 

mesma. Acrescente-se que os participantes foram advertidos da importância de 

responderem aos questionários de acordo com os seus sentimentos e com honestidade. 

 Nas turmas do 11º ano e 12º das duas escolas secundárias da Área Metropolitana 

de Lisboa os instrumentos foram administrados em aulas de 90 minutos, após a 

autorização dos Conselhos Directivos e com a colaboração de professores de diferentes 

disciplinas. Aqui acrescenta-se que a investigadora esteve presente na aplicação dos 

instrumentos em duas turmas do 12º ano, tendo observado que uma boa parte destes 

participantes revelou cansaço durante o processo de preenchimento dos questionários, 

facto que foi por eles justificado no fim da sessão pela extensão do TOM. A postura 

não verbal durante o preenchimento dos questionários e as queixas dos alunos 

participantes no que refere à sua extensão, levantaram algumas dúvidas sobre o 

empenho com que alguns jovens executaram a tarefa que lhes foi solicitada. 

Relativamente aos alunos do ensino superior que frequentam um instituto superior, 

também inserido na área Metropolitana de Lisboa, os instrumentos foram aplicados 

nos últimos noventa minutos de uma aula de cento e cinquenta minutos, de acordo com 

a disponibilidade da professora responsável pela turma. Quanto aos participantes do 

ensino superior que frequentam uma faculdade, os questionários foram entregues em 

mão, tendo-lhes sido solicitado que não trocassem opiniões sobre as questões com 

outras pessoas, e recolhidos após a sua conclusão, num período de tempo que variou 

de uma semana a um mês. O processo de recolha foi algo moroso e alguns alunos não 

entregaram os questionários.  

Os resultados foram tratados pelo pacote estatístico SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences). Verificou-se a fiabilidade dos instrumentos de medida aplicados 

com base no coeficiente alfa de Cronbach, um valor de correlação interna dos itens que 

varia entre 0 (consistência nula) e 1 (consistência perfeita). O cálculo do coeficiente 

alfa de Cronbach nas escalas dos instrumentos de medida foi feito a partir dos 

resultados obtidos com os diferentes instrumentos. 
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CAPÍTULO 5 

5 RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos junto da amostra da 

população descrita no Capítulo 4, de acordo com a análise estatística realizada. A 

descrição da análise estatística tomou como guia as hipóteses iniciais. De referir que o 

presente estudo centra-se na relação entre a orientação moral de cada indivíduo e a sua 

religiosidade, sendo o objectivo primordial da investigação verificar se os indivíduos 

que revelam um maior índice de religiosidade apresentam uma orientação 

deontológica, em contraste com a teleológica daqueles que manifestam um menor 

índice no que respeita ao factor religioso ou espiritual. A investigação tem também por 

objectivo aquilatar as relações entre a orientação moral deontológica, a orientação 

moral teleológica e o género feminino e o género masculino respectivamente. 

Acrescente-se que outros objectivos foram visados na presente investigação, 

nomeadamente, uma apreciação sobre uma relação entre a religiosidade e o nível de 

socialização manifestado pelos indivíduos; a averiguação de que os indivíduos do sexo 

feminino apresentam um maior índice de religiosidade do que os do sexo masculino e 

ainda uma análise acerca da convergência dos constructos de religiosidade e de 

espiritualidade. Finalmente, o estudo contempla também a comparação dos dados 

obtidos por Azevedo em 1988 na sociedade norte-americana da época com os dados do 

presente estudo referentes à sociedade portuguesa actual. 

5.1 Especificação das Respostas para as Hipóteses do Estudo 

Iniciou-se a análise estatística dos resultados determinando as médias e os 

desvios padrões das variáveis, orientação moral deontológica, orientação moral 

teleológica e religiosidade. Foram também determinadas as correlações entre as 

variáveis em estudo referentes às hipóteses da investigação. Face ao exposto, 

enunciam-se em primeiro lugar as médias e os desvios padrões dos dados globais, que 
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constam no Quadro 5.1. Os resultados serão apresentados segundo a ordem da 

formulação das hipóteses efectuada na secção 2.7. 

 

Quadro 5.1  

Médias e Desvios Padrões Referentes à Orientação Moral Deontológica, à Orientação 

Moral Teleológica e à Religiosidade (N = 206) 

Variáveis M DP 

Orientação Moral Deontológica 4.27 .68 

Orientação Moral Teleológica 4.01 .81 

Religiosidade 

(QVER Total) 
2.45 .89 

Vivência Religiosa  

(Subescala) 
2.46 .87 

Prática Religiosa 

(Subescala) 
2.51 1.13 

Vivência Espiritual  2.50 1.16 

Socialização 9.95 5.00 
 

Legenda. N = Número de casos; M = Média; DP = Desvio Padrão 

Hipótese 1. A orientação moral deontológica e a religiosidade correlacionam-se 

positivamente.  

O presente estudo confirma a Hipótese 1. No Quadro 5.2, verifica-se uma 

correlação positiva estatisticamente significativa, embora baixa, entre a orientação 

moral deontológica e a religiosidade nos resultados totais (r = .22, p < .01, N = 206). 

Estes resultados corroboram os estudos apresentados no Capítulo 2, no âmbito da 

moral e da religiosidade, que afirmam a existência de uma relação, ainda que 

moderada, entre a religiosidade e as opções morais dos indivíduos, caracterizando-se 

essa relação por uma menor propensão dos indivíduos crentes pela adopção de 

comportamentos que firam as convenções e as normas religiosas (Spilka et al., 2003). 

Acrescente-se igualmente que o facto de apenas a dimensão relativa à vivência 

religiosa do constructo de religiosidade revelar uma correlação positiva significativa 
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com a orientação moral deontológica se apresenta em conformidade com a 

investigação empírica realizada no âmbito desta temática. Nessa linha, Botvar (2005) 

sublinha que a vivência mais espiritual e menos dogmática da religião emerge ligada à 

orientação moral consequentualista, enquanto que a vivência mais ortodoxa e 

tradicional da religião se relaciona com a orientação moral deontológica.  

Hipótese 2. A orientação moral teleológica e a religiosidade correlacionam-se 

negativamente. 

Conforme se mostra no Quadro 5.2, os resultados confirmam a Hipótese 2. Com 

efeito, encontrou-se uma correlação negativa estatisticamente significativa, ainda que 

baixa, entre a orientação moral teleológica e a religiosidade (r = -.18, p < .05, N = 

308). Os resultados estão em concordância, novamente, com a conceptualização 

teórica apresentada no Capítulo 2, que refere a incompatibilidade entre a orientação 

moral teleológica ou consequentualista e a religiosidade. Existe algum antagonismo 

entre as posições teleológicas ou consequentualistas e as normas religiosas, em 

particular as de natureza judaico-cristão, que impõem determinadas proibições, 

quaisquer que sejam as consequências que advenham das mesmas (Anscombe, 1958). 

Hipótese 3. Os indivíduos do género feminino têm cotações mais elevadas na 

orientação moral deontológica que os indivíduos do género masculino. 

Como se verifica no Quadro 5.3, os dados são consistentes com a Hipótese 3, que 

afirma a superioridade dos indivíduos do género feminino em relação aos indivíduos 

do género masculino no que refere às cotações na orientação moral deontológica. Com 

efeito, a média das cotações da orientação moral deontológica dos indivíduos do 

género feminino (M = 4.41, DP = .64) revelou-se superior à média das mesmas 

cotações dos indivíduos do género masculino (M = 4.14, DP = .69, t = 2.93, gl = 204, 

p < .005). Revele-se que as variâncias das cotações dos grupos apresentam-se 

homogéneas (segundo o teste de Levene, F = .99, p > .05). 

 

 

 

Quadro 5.2 



84 

 

Correlações entre a Orientação Moral Deontológica, a Orientação Moral 

Teleológica, a Religiosidade e a Socialização (N = 206) 

Variáveis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Orientação 

Moral 

Deontológica 

1      
 

 

   

 

 

 

2. Orientação 

Moral 

Teleológica 

-.64** 1     
 

 
  

 

 

 

 

3. Espiritualidade 

e Religiosidade 

(QVER Total) 

.22** -.18* 1    
 

 
  

 

 

 

 

4. Vivência 

Religiosa 

(Subescala) 

.27** -.20** .98** 1   
 

 
  

 

 

 

 

5. Prática 

Religiosa 

(Subescala) 

.11 -.13 .92** .85** 1  
 

 
  

 

 

 

 

6. Vivência 

Espiritual 
.13 -.08 .65** .60** .52** 1 

 

 
  

 

 

 

 

7. Auto-

Apreciação da 

Prática Religiosa 

.21** -.15* .73** .72** .68** .42** 

 

1 

 

   

8. Auto-

Apreciação da 

Vivência 

Religiosa 

.19** -.13 .77** .76** .72** .41** .87** 1   

9. Auto-

Apreciação da 

Vivência 

Espiritual 

.12 -.02 .60** .55** .53** .70** .57** .61** 1  

10. Socialização -.14 .16* -.01 -.03 -.01 .05 -.02 -.02 .01 1 
 

Legenda. N = Número de casos; QVER = Questionário da Vivência Espiritual e Religiosa  
* p < .05; ** p < .01 
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Hipótese 4. Os indivíduos do género masculino têm cotações mais elevadas na 

orientação moral teleológica que os indivíduos do género feminino. 

Conforme se pode observar no Quadro 5.3, os dados confirmam de algum modo 

a Hipótese 4, que afirma a superioridade dos indivíduos do género masculino em 

relação aos indivíduos do género feminino no que refere às cotações na orientação 

moral teleológica. Embora o teste de Levene não apoie a homogeneidade das 

variâncias dos resultados dos dois grupos (F = .99, p = .011), atendendo a que estamos 

perante uma grande amostra (n = 103 em cada grupo) com igual número de 

participantes em cada grupo, pode-se continuar com análise através do t de Student 

(Blommers e Forsyth, 1977). Mesmo não assumindo a homogeneidade dos dois grupos 

em termos de variância, o teste mostrou que a média das cotações da orientação moral 

teleológica dos indivíduos do género masculino (M = 4.27, DP = .86) se revelou 

superior à média das mesmas cotações dos indivíduos do género masculino (M = 3.75, 

DP = .68, t = -4.77, gl = 204, p < .001). 

Os resultados encontrados confirmam as Hipóteses 3 e 4 e estão em consonância 

com os estudos empíricos no âmbito da orientação moral, que afirmam a existência de 

uma diferenciação na orientação moral em função do género (Azevedo, 1988; Yacker 

& Weinberg, 1990; Tirri, 2003; Bore, Munro, Kerridge & Powis, 2005). Os resultados 

demonstram também a existência de uma relação positiva significativa entre o género 

feminino e a orientação moral deontológica ou processualista, assim como a existência 

de uma relação positiva significativa entre o género masculino e a orientação moral 

teleológica ou consequentualista. Neste sentido, os resultados corroboram a 

investigação de Azevedo (1988). 

Hipótese 5. A religiosidade e a socialização correlacionam-se positivamente. 

 Conforme se verifica no Quadro 5.2, os dados obtidos, neste estudo, não 

revelam uma correlação estatisticamente significativa entre a religiosidade e a 

socialização (r = -.01). Estes resultados são contrários ao esperado, na medida em que 

a literatura evidencia a importância da socialização na definição das crenças religiosas 

dos indivíduos (Spilka et al., 2003). No entanto, é de referir que um estudo de Francis 

e Wilcox (1998) sobre a pertinência das teorias da orientação sexual na explicação das 
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diferenças entre indivíduos do género feminino e do género masculino relativas à 

experiência religiosa refere que, no final da adolescência, os jovens de ambos os sexos 

parecem libertar-se dos constrangimentos de natureza social relativamente à expressão 

da sua religiosidade. Esta asserção pode contribuir para a compreensão dos resultados 

encontrados no presente estudo, uma vez que uma grande percentagem (80.6%) dos 

participantes frequenta o 11º e o 12º anos, encontrando-se numa faixa etária que 

corresponde ao final da adolescência e ao principio da idade adulta. 

 

Quadro 5.3  

Significância das Diferenças entre as Médias Obtidas pelos Indivíduos do Género 

Feminino e do Género Masculino, Referentes à Orientação Moral Deontológica  e à 

Orientação Moral Teleológica (Teste t) 

 Género Feminino Género Masculino  

Variáveis N M DP N M DP t gl p 

Orientação Moral 

Deontológica 
103 4.41 .64 103 4.14 .69 2.93 204 .004** 

Orientação Moral 

Teleológica 
103 3.75 .68 103 4.27 .86 

-

4.77 
204 .000** 

 
Legenda. N = Número de casos; M = Média; DP = Desvio Padrão; gl = Graus de Liberdade 

** p < .005 

 

Hipótese 6. Os indivíduos do sexo feminino apresentam um maior índice de 

religiosidade que os indivíduos do sexo masculino. 

O Quadro 5.4 mostra que a média do índice de religiosidade dos indivíduos do 

género feminino (M = 2.56, DP = .87) e média do índice de religiosidade dos 

indivíduos do género masculino (M = 2.33, DP = .91) não se revelaram 

estatisticamente diferentes (t = 1.85, gl = 274, p > .05). Contudo importa observar os 

dados relativos à subescala da vivência religiosa, que é parte integrante da escala total 

de religiosidade, apresentando uma grande proximidade com este constructo. Como se 

verifica no Quadro 5.4, os dados referentes à vivência religiosa parecem confirmar a 

Hipótese 6, que afirma a superioridade dos indivíduos do género feminino em relação 

aos indivíduos do género masculino no que refere às cotações na religiosidade. Com 

efeito, a média das cotações da vivência religiosa dos indivíduos do género feminino 

(M = 2.60, DP = .85) revelou-se superior à média das mesmas cotações dos indivíduos 
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do género masculino (M = 2.33, DP = .87, t = 2.19, gl = 204, p < .05). Revele-se que 

as variâncias das cotações dos grupos apresentam-se homogéneas (segundo o teste de 

Levene, F = .99, p > .05).  

Os resultados relativos à vivência religiosa corroboram a teorização apresentada 

no Capítulo 2 e a investigação empírica no âmbito da religiosidade expressa no 

Capítulo 3, afirmando-se nestes capítulos que as mulheres são mais religiosas que os 

homens (Beit-Hallahmi & Argyle, 1997; Argyle, 2000; Ferreira & Neto, 2002 e 

Ferreira, 2005). 

Quadro 5. 4  

Significância das Diferenças entre as Médias Obtidas pelos Indivíduos do Género 

Feminino e do Género Masculino, Referentes ao Índice de Religiosidade (Teste t) 

 Género Feminino Género Masculino  

Variáveis N M DP N M DP t gl p 

Religiosidade 

(QVER Total) 
103 2.56 .87 103 2.33 .91 1.85 204 .066 

Vivência 

Religiosa 
103 2.60 .85 103 2.33 .87 2.19 204 .030* 

Prática Religiosa 103 2.65 1.10 103 2.38 1.14 1.68 204 .094 

Vivência 

Espiritual 
103 2.50 1.10 103 2.51 1.22 -.06 204 .095 

 
Legenda. QVER = Questionário da Vivência Espiritual e Religiosa;  N = Número de casos; M = Média; 

DP = Desvio Padrão; gl = Graus de Liberdade 

* p < .05 

Hipótese 7. Os constructos de religiosidade e de espiritualidade correlacionam-se 

positivamente. 

Os registos do Quadro 5.2 permitem observar que a auto-apreciação da prática 

religiosa e a auto-apreciação da vivência espiritual apresentam uma correlação positiva 

estatisticamente significativa, (r = .57, p < .01, N = 206). É ainda possível observar 

uma correlação positiva estatisticamente significativa entre a auto-apreciação da 

vivência religiosa e a auto-apreciação da vivência espiritual (r = .61, p <.01, N= 206). 

Estes resultados indicam uma aproximação das representações sociais de religiosidade 

e espiritualidade, facto que é validado por estudos que revelam que a maior parte dos 

indivíduos assume a sua religiosidade e espiritualidade como fenómenos análogos, 
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sem quaisquer ambiguidades entre os dois conceitos (Zinnbauer et al., 1997; Hill et al., 

2000; Dillon, Wink & Fay, 2003; Zinnbauer & Pargament, 2005). 

5.2 Comparação entre os Resultados Obtidos na Sociedade Norte-Americana 

de 1988 e os Resultados Obtidos na Sociedade Portuguesa Actual  

De acordo com o especificado no subcapítulo 1.1.2., um dos objectivos deste 

estudo é verificar se os resultados obtidos por Azevedo (1988) na sociedade norte-

americana estão em concomitância com os resultados obtidos na sociedade portuguesa 

contemporânea. Neste contexto, interessa analisar os dados referentes à relação entre 

as variáveis orientação moral e género, assim como à relação entre as variáveis 

orientação moral e socialização. 

Conforme foi descrito na apresentação dos resultados referentes às Hipóteses 3 e 

4, o presente estudo corrobora os resultados da investigação de Azevedo (1988). Na 

verdade, os resultados demonstram que as mulheres obtêm cotações mais elevadas na 

orientação moral deontológica do que os homens, enquanto estes apresentam cotações 

mais elevadas na orientação moral teleológica do que as mulheres.  

Relativamente à relação entre a orientação moral e a socialização, os registos que 

constam no Quadro 5.2 permitem verificar que os dados obtidos neste estudo não 

revelam uma correlação estatisticamente significativa entre a orientação moral 

deontológica e a socialização (r = -.14). Ainda conforme se mostra no Quadro 5.2, os 

resultados apresentam uma correlação estatisticamente significativa, positiva, muito 

baixa, entre a socialização e a orientação moral teleológica. Estes resultados são 

surpreendentes, na medida que são opostos aos resultados obtidos na sociedade norte-

americana (Azevedo, 1988). 

O derradeiro capítulo da presente dissertação centrar-se-á na discussão e nas 

conclusões dos resultados anteriormente expostos. No Capítulo 6 serão, ainda, 

apresentadas algumas sugestões para futuras investigações com base nos resultados 

obtidos no estudo. 

 



CAPÍTULO 6 

6 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

Esta dissertação de mestrado teve como objectivo primordial analisar a relação 

entre a vivência de sentimentos de natureza religiosa ou espiritual por parte dos 

indivíduos e a sua orientação moral, em particular a orientação moral deontológica ou 

processualista e a orientação moral teleológica ou consequentualista. Decorrente deste 

propósito, outros objectivos emergiram, nomeadamente, a observação das relações 

entre a religiosidade e o género, entre a orientação moral e o género, entre a 

religiosidade e a socialização e ainda a análise da proximidade dos constructos de 

religiosidade e de espiritualidade.  

De acordo com os objectivos da investigação, a presente dissertação foi 

estruturada em seis capítulos. De forma sucinta, apresentam-se agora os diversos 

aspectos que integram os diversos capítulos do trabalho. A introdução, definida no 

Capítulo 1, explicitou a pertinência do estudo e os seus objectivos. Depois, o segundo 

capítulo abordou os conceitos que respeitam à orientação moral, religiosidade, 

socialização, género e orientação de papéis sexuais. Esta contextualização integrou 

uma perspectiva da evolução histórica daqueles conceitos, com a excepção do de 

socialização. Este capítulo inclui também as hipóteses teóricas que sustentam o estudo 

desenvolvido. Seguidamente, o Capítulo 3 foi dedicado à investigação empírica 

relacionada com as hipóteses teóricas avançadas. No que refere ao quarto capítulo, 

importa realçar a descrição da amostra, dos instrumentos utilizados, bem como dos 

procedimentos operados. O Capítulo 5 centrou-se na apresentação dos resultados do 

estudo desenvolvido. Por fim, o presente capítulo, que encerra a dissertação, objectiva 

fazer uma reflexão sobre o trabalho desenvolvido, circunscrevendo os seus contributos 

mais relevantes, ao mesmo tempo que assume as limitações emergentes no presente 

estudo. Finalmente, é igualmente seu propósito sugerir pistas e caminhos para 

desenvolvimentos ulteriores na pesquisa das temáticas abordadas. 
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6.1 Orientação Moral Deontológica e Orientação Moral Teleológica e 

Religiosidade 

A presente investigação objectivou, em primeiro lugar, analisar a relação entre a 

orientação moral e a religiosidade, formulando-se duas hipóteses. A primeira afirmou 

que “a orientação moral deontológica e a religiosidade correlacionam-se 

positivamente”, enquanto a segunda pressupôs que “a orientação moral teleológica e a 

religiosidade correlacionam-se negativamente”, tendo os resultados obtidos 

confirmado ambas as hipóteses. 

A orientação moral deontológica ou processualista tem por base a rectidão das 

acções, das normas ou do processo, circunscrevendo-se às proposições éticas que 

definem como deve ser uma acção para ser certa, em qualquer circunstância, 

independentemente das consequências que produzem. Esta linha de pensamento está 

em concordância com a religiosidade experimentada pelos indivíduos, que ancora na 

aceitação de princípios morais. Na esteira do que foi afirmado, a investigação confirma 

a existência de uma relação positiva, estatisticamente significativa, baixa, entre a 

religiosidade e a orientação moral deontológica. O trabalho de Spilka et al. (2003) 

sublinha essa relação, definindo-a por uma menor incidência da parte dos indivíduos 

crentes em actos e em comportamentos que atentem contra os normativos religiosos.  

Em contraponto, a orientação moral teleológica ou consequentualista põe em 

relevo as consequências que resultam de uma determinada acção, o que significa uma 

ponderação prévia do bem e do mal que decorre da acção. Assim, não se vislumbra 

nesta orientação uma preocupação clara com os princípios que respeitam à religião. 

Neste contexto, Anscombe (1958) afirma que as posições consequentualistas 

apresentam alguma contradição com a ética judaico-cristã. Ancorada nestas 

preposições, a investigação aponta para uma relação negativa entre a religiosidade e a 

orientação moral teleológica ou consequentualista. Os indivíduos descrentes ou com 

um baixo índice de religiosidade fazem opções morais seguindo as teorias teleológicas 

ou consequentualistas. 

Numa linha diversa, o trabalho de Botvar (2005) expressa uma relação positiva 

entre a religiosidade e a orientação moral teleológica ou consequentualista. Neste 



91 

 

ponto, importa referir que o autor pondera a experimentação de duas vivências do 

fenómeno religioso, uma mais espiritual e menos dogmática e uma outra mais 

ortodoxa e tradicional. No seio desta distinção, Botvar afirma que a dimensão 

espiritual da religião emergirá ligada à orientação moral teleológica ou 

consequentualista, enquanto que a vivência mais ortodoxa e tradicional da religião se 

relaciona com a orientação moral deontológica ou processualista. Esta ambivalência 

não encontra resposta no presente estudo na medida em que os conceitos de 

religiosidade e de espiritualidade foram considerados como próximos, tendo assumido 

o mesmo significado. 

6.2 Orientação Moral Deontológica e Orientação Moral Teleológica e Género 

Um segundo objectivo da investigação contemplou a análise da relação entre os 

géneros e a orientação moral. Assim, a terceira hipótese do estudo afirmou que “os 

indivíduos do género feminino têm cotações mais elevadas na orientação moral 

deontológica que os indivíduos do género masculino”, enquanto a quarta hipótese do 

estudo previu que “os indivíduos do género masculino têm cotações mais elevadas na 

orientação moral teleológica que os indivíduos do género feminino”. Os resultados 

confirmaram as duas hipóteses. 

As mulheres e os homens diferem na orientação moral que os norteia. As 

mulheres, mais que os homens, apresentam propensão para seguir a orientação moral 

deontológica ou processualista. Nesse sentido as suas opções morais assentam mais 

num repertório de princípios e normas que redundam na rectidão das acções. De forma 

contrastante, os homens, mais que as mulheres, revelam uma maior inclinação para a 

orientação moral teleológica ou consequentualista, assentando as suas escolhas morais 

mais na ponderação das consequências, benéficas ou maléficas, que podem advir de 

uma determinada acção. De acordo com o exposto, a presente investigação corrobora a 

existência de diferenças significativas entre o género e a orientação moral. Os 

indivíduos do género feminino obtiveram cotações mais elevadas que os indivíduos do 

género masculino na orientação moral deontológica ou processualista, enquanto os 
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indivíduos do género masculino colheram cotações mais elevadas que os indivíduos do 

género feminino na orientação moral teleológica ou consequentualista. As mesmas 

conclusões foram apresentadas por Azevedo (1988) no seu estudo realizado junto da 

população norte-americana. Refira-se ainda que o trabalho de Bore, Munro, Kerridge e 

Powis (2005) parece convergir com os resultados aqui apresentados. A partir da 

conceptualização da orientação moral libertária e da orientação moral comunitária, os 

autores mencionados concluíram que as senhoras obtiveram valores superiores aos 

homens no que se refere à orientação moral comunitária, o que significa a sua maior 

preocupação com os direitos e as normas de um grupo ou da sociedade em geral. 

Acrescente-se que uma larga maioria da investigação sustenta as diferenças entre 

os sexos no que se refere à sua orientação moral, ainda que não haja convergência 

sobre a substância dessas diferenças. Partindo da assunção da conexão assumida no 

presente estudo entre a orientação moral deontológica e a orientação moral teleológica 

e a moral da justiça e a moral do cuidar respectivamente, importa expor que alguma 

investigação refere que os homens apontam soluções para os conflitos morais que 

reflectem a orientação moral da justiça, enquanto as mulheres optam por escolhas 

morais concordantes com a orientação moral do cuidar (Gilligan, 1982; Yacker e 

Weinberg, 1990; Tirri, 2003). A presente investigação não indica razões específicas 

para esta disparidade de resultados. Ainda assim, acrescenta-se que é possível que os 

diversos estudos tenham lidado com constructos diferentes, apesar dos mesmos 

apresentarem algumas conexões ou parecerem similares. 

6.3 Religiosidade e Socialização 

A presente investigação propôs-se também examinar a relação entre a 

religiosidade e a socialização. Assim, a quinta hipótese afirmou que “a religiosidade e 

a socialização correlacionam-se positivamente”. Os resultados obtidos não 

confirmaram esta hipótese. 

A literatura refere a socialização como um factor relevante na formação religiosa 

dos jovens e dos adultos, o que significa que a religião é interiorizada pelos indivíduos 
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do mesmo modo que aprendem outros costumes e tradições da sua família ou da sua 

comunidade. Neste sentido, a religiosidade e a socialização parecem estar 

relacionadas, contudo e, contrariamente ao esperado, a religiosidade não apresenta no 

estudo desenvolvido uma relação positiva significativa com a socialização. Não se 

apresenta aqui uma justificação específica para estes resultados, adiantando-se, ainda 

assim, a possibilidade dos itens da Escala So se revelarem desfasados em relação aos 

indicadores de socialização no contexto português Este facto poderá ter uma tripla 

explicação, que agora se refere. Uma primeira que reporta ao estudo de Azevedo 

(1988), cuja data se afigura demasiado distante atendo às mutações sociais ocorridas 

até ao presente, o que poderá suscitar divergências nos indicadores de socialização. 

Uma segunda explicação poderá ancorar nas diferenças culturais e sociais que marcam 

as realidades norte-americana e portuguesa. Complementarmente, uma terceira 

explicação poderá decorrer do facto de os valores implícitos na socialização presente 

na Escala So serem diferentes dos valores referentes à socialização religiosa. 

6.4 Religiosidade e Género 

A investigação desenvolvida pretendeu ainda examinar as diferenças entre 

géneros no que refere ao índice de religiosidade. Assim, a sexta hipótese afirmou que 

“os indivíduos do sexo feminino apresentam um maior índice de religiosidade que os 

indivíduos do sexo masculino”. Os resultados obtidos apoiam esta hipótese.  

Os indivíduos do género feminino e do género masculino divergem na sua 

relação com a religiosidade, expressando-se o primeiro por uma participação mais 

activa na vivência religiosa, enquanto o segundo evidencia uma relação mais ténue 

com este fenómeno. Nesta perspectiva, a investigação confirma que há diferenças 

significativas entre os géneros face à religiosidade. As mulheres apresentaram cotações 

mais elevadas do que os homens no âmbito da experiência religiosa. Estas conclusões 

são corroboradas por uma vasta investigação (Beit-Hallahmi & Argyle, 1997; Argyle, 

2000; Ferreira & Neto, 2002; Spilka et al., 2003; Ferreira, 2005).   
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6.5 Religiosidade e Espiritualidade 

Finalmente, a investigação objectivou analisar a proximidade entre os conceitos 

de religiosidade e de espiritualidade. Assim, a sétima hipótese afirmou que “os 

constructos de religiosidade e de espiritualidade correlacionam-se positivamente”. Os 

resultados obtidos confirmaram esta hipótese. 

A sétima hipótese pretende evidenciar que os conceitos de religiosidade e de 

espiritualidade se revelam bastante semelhantes para os indivíduos crentes, o que 

significa a assunção por parte destes de uma vivência religiosa e espiritual, sem 

particulares distinções entre estes conceitos. Nesta linha, a presente investigação 

confirma que existe uma relação positiva significativa entre a religiosidade e a 

espiritualidade. Estas assunções estão em concordância com os trabalhos 

desenvolvidos por Zinnbauer et al. (1997) e por Zinnbauer e Pargament (2005)  

Apesar dos resultados encontrados, importa referir que no âmbito da 

conceptualização da religiosidade e da espiritualidade a literatura evidencia uma falta 

de consenso entre os especialistas na definição destes conceitos. Na verdade, os 

conceitos tanto emergem como divergentes, como com significados semelhantes. Na 

perspectiva que sustenta a divergência, a concepção de religiosidade surge ligada à 

dimensão organizacional ou institucional da religião e a definição de espiritualidade 

articula-se com os aspectos pessoais da relação com um poder superior. Apesar desta 

distinção entre os dois conceitos, num olhar que perspectiva os pontos de convergência 

entre a religiosidade e a espiritualidade, Zinnbauer & Pargament (2005) salientam que 

o sagrado se encontra no centro da acção dos dois constructos. Acrescente-se que a 

espiritualidade, enquanto processo de busca individual do divino, se integra num plano 

mais alargado da vivência religiosa dos seres humanos (Pargament, 1997). Neste ponto 

importa ainda referir que a investigação tem demonstrado que a maior parte dos 

crentes experimenta o fenómeno da espiritualidade no contexto institucional da igreja, 

tendo muitas dificuldades em distinguir os dois fenómenos (Zinnbauer et al., 1997; 

Zinnbauer & Pargament, 2005). Face ao exposto, e de acordo com os resultados da 

presente investigação, a religiosidade e a espiritualidade apresentam-se no pensamento 

comum como constructos próximos.  
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6.6 Conclusões  

Decorrente da reflexão sobre os resultados, encerra-se o capítulo com uma 

súmula das conclusões decorrentes da investigação realizada. Neste ponto, interessa 

ainda reportar as limitações do estudo para um melhor entendimento da validade dos 

resultados aqui expostos. Finalmente, serão apresentadas algumas sugestões para 

futuras pesquisas.  

No que refere ao objectivo primordial da investigação, centrado na análise da 

relação entre a vivência de sentimentos de natureza religiosa por parte dos indivíduos e 

a sua orientação moral, verificou-se que existe uma relação positiva baixa, 

estatisticamente significativa, entre a religiosidade e a orientação moral deontológica 

ou processualista. De forma contrastante, existe uma relação negativa entre a 

religiosidade e a orientação moral teleológica ou consequentualista. 

Os resultados da investigação confirmaram a existência de diferenças 

significativas entre os géneros no respeita à orientação moral. Assim, apurou-se que as 

mulheres obtêm cotações mais elevadas que os homens na orientação moral 

deontológica ou processualista, enquanto os homens apresentam cotações mais 

elevadas que as mulheres na orientação moral teleológica ou consequentualista. 

Na presente investigação, os resultados não apoiaram a existência de uma relação 

positiva significativa entre a religiosidade e a socialização. Esta conclusão foi contrária 

ao esperado na medida em que é discordante com o que a literatura tem evidenciado e 

não confirma a hipótese inicial. 

Os resultados da investigação confirmaram a existência de diferenças 

significativas entre os géneros no que refere à religiosidade. As mulheres apresentaram 

cotações mais elevadas do que os homens no âmbito da vivência religiosa. 

Finalmente, a investigação procurou verificar se os crentes percepcionam as 

experiências religiosa e espiritual sem distinções claras. De acordo com os resultados 

encontrados, a religiosidade e a espiritualidade apresentam-se como conceitos 

próximos. 

Depois da exposição da súmula das conclusões do estudo, referem-se agora as 

suas principais limitações. Neste ponto consideram-se a amostra por conveniência, o 
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processo de administração dos instrumentos, a baixa fiabilidade da escala referente à 

orientação deontológica e o facto de ainda não existirem provas da validação dos 

instrumentos utilizados.  

A amostra de conveniência não é representativa de uma população, logo coloca 

em causa a generalização dos resultados. Acrescente-se ainda que a selecção de igual 

número de indivíduos de cada sexo nas mesmas turmas ou nos mesmos cursos em cada 

ano de escolaridade como forma de assegurar a proximidade do nível social dos 

participantes não constitui um critério rigoroso na delimitação dessa variável.  

De acordo com as observações da investigadora, que presenciou a aplicação dos 

instrumentos em duas turmas do 12º ano, alguns participantes mostraram-se cansados 

durante o preenchimento dos questionários, tendo verbalizado algumas queixas 

relativas à extensão do TOM Face ao exposto, é possível que alguns jovens não 

tivessem preenchido os questionários com o empenho que lhes foi solicitado. Tal facto 

pode ter contribuído para a baixa fiabilidade apresentada pela escala da orientação 

moral deontológica, na amostra do presente estudo. Aduza-se ainda que a técnica de 

preenchimento assente em afirmações verbais é subjectiva e passível de erros de 

interpretação por parte dos participantes.  

Como já foi afirmado, não existem ainda provas da validação dos instrumentos 

utilizados. Neste ponto, importa referir que a baixa fiabilidade da escala da orientação 

moral deontológica na presente amostra põe em causa a sua validade, não obstante a 

correlação sistemática desta escala com outras variáveis ser elemento de validade da 

mesma. Acrescente-se que a escala de orientação moral teleológica apresentou uma 

fiabilidade baixa, mas aceitável, facto que permitiu a continuidade do estudo. A 

validação de um instrumento é um processo complexo que envolve estudos de vária 

ordem e nesta perspectiva a presente investigação insere-se na validação dos 

instrumentos utilizados. 

Em estudos a desenvolver ulteriormente, o TOM deverá ser simplificado com o 

propósito de se tornar acessível a participantes adolescentes, seguindo a sugestão de 

M. Azevedo (comunicação pessoal, 2008, Abril 8). Este parecer visa suprimir os 

problemas relativos à fiabilidade e à validade do TOM, particularmente no que respeita 
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à escala da orientação moral deontológica. Simultaneamente, o processo de 

administração do TOM, do QVER e da Escala So deveria ser faseado, o que teria 

expressão prática na aplicação destes instrumentos em duas sessões, utilizando-se um 

sistema de códigos para garantir a correspondência fidedigna entre os mesmos e o 

anonimato dos participantes. 

No âmbito das sugestões de pistas e de caminhos para desenvolvimentos futuros 

na pesquisa das temáticas abordadas, poder-se-ão retomar algumas questões deixadas 

em aberto, especialmente a análise da relação entre a religiosidade e a socialização. No 

plano conceptual sugere-se igualmente que se verifique se a distinção entre a 

orientação moral deontológica ou processualista e a orientação moral teleológica ou 

consequentualista se faz entre uma linha mais ortodoxa e tradicional e uma outra mais 

espiritual e menos dogmática da religião. No contexto da análise destas temáticas é 

pertinente uma abordagem que contemple a religiosidade intrínseca e a religiosidade 

extrínseca, facto que se poderá revelar bastante válido para a compreensão das 

conexões que existem entre a orientação moral e a experiência religiosa. 

Para finalizar, sublinha-se aqui a importância da continuidade de estudos no 

âmbito destas temáticas. A capacidade de pensar e agir moralmente e a religiosidade 

pertencem exclusivamente aos seres humanos e integram as suas vivências desde 

praticamente os primórdios da sua existência. Nesse sentido, a moralidade e a 

religiosidade apresentam-se como fenómenos intemporais, o que os catapulta para o 

centro da acção humana, não obstante a sociedade ocidental se encontrar prosternada 

perante o materialismo, bem como marcada por dúvidas em relação ao seu rumo 

político, social e demográfico e espartilhada entre as crenças religiosas ancestrais e 

uma fé quase inabalável nos méritos do laicismo e do cientismo. Apesar desta 

incerteza contemporânea, a humanidade continua a demandar um caminho mais justo e 

sustentável para o Planeta, busca incessante escorada em princípios universais como a 

Liberdade, a Igualdade e a Justiça, herança legada pelos pensadores iluministas do 

Século XVIII. Por isso mesmo, justifica-se a averiguação do papel dos valores éticos e 

religiosos no seio de um mundo em que a dúvida e a sombra despontam a cada 

momento que passa. 
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