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Some people come to church to thank God, 

 to acknowledge His glory, 

 and to ask His guidance… 

 Others come for what they can get. 

 Their interest in the church 

 is to run it or exploit it 

 rather than serve it. 

 

 (Allport & Ross, 1967, p. 434) 
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Resumo 

 

Tomando em consideração a investigação que tem sido realizada no âmbito da 

Religiosidade e Saúde Mental, este trabalho pretende investigar o impacto das diferentes 

dimensões da experiência religiosa no bem-estar subjectivo de adultos de meia-idade, 

entre os 35 e os 65 anos de idade. 

No estudo participaram 133 indivíduos, 54 do sexo masculino e 79 do sexo 

feminino. Utilizou-se a Escala de Orientação Religiosa – R (Gorsuch & McPherson, 

1989), a Escala de Satisfação com a Vida (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985) e 

a Escala de Depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos (Radloff, 1977), para 

avaliar, respectivamente, as dimensões da experiência religiosa e o bem-estar 

subjectivo. Foi ainda construída uma Ficha Sociodemográfica e um Questionário da 

Experiência Religioso, referente à experiência religiosa dos indivíduos. 

Os resultados não evidenciaram correlações significativas entre a religiosidade e 

o bem-estar subjectivo, contudo a orientação religiosa extrínseca surge associada a 

maiores índices de depressão, tal como referido na literatura. 

Verificou-se que a experiência religiosa varia consoante o género e a idade. As 

mulheres apresentam maior desenvolvimento da orientação religiosa extrínseca e 

intrínseca que os homens, tendendo a conferir maior importância ao papel da religião 

nas suas vidas. Adultos de idade avançada possuem maior desenvolvimento da 

orientação religiosa intrínseca e extrínseca que os adultos de meia-idade. A existência 

de maior nível sócio-económico (rendimentos e habilitações literárias) surge 

significativamente correlacionada com uma maior satisfação com a vida. Concluiu-se 

que quanto mais o indivíduo participa em cultos religiosos, menor é a sintomatologia 

depressiva apresentada e que quanto maiores os hábitos de oração dos indivíduos, maior 

é a sintomatologia depressiva que apresentam. 

São apontadas as limitações do presente estudo e suas implicações em estudos 

futuros. 

 

Palavras-chave: religiosidade, religião, espiritualidade, bem-estar-subjectivo, satisfação 

com a vida, meia-idade 
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Abstract 
 
 

Taking into account the research that has been held under the Religiosity and 

Mental Health, this study aims to investigate the impact of different dimensions of 

religious experience in subjective well-being of middle-aged adults between 35 and 65 

years old. 

In the study were involved 133 subjects, 54 males and 79 females. It was used 

the Religious Orientation Scale – R (Gorsuch & McPherson, 1989), the Satisfaction 

with Life Scale (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985) and the Depression Scale of 

the Center for Epidemiologic Studies (Radloff, 1977), to assess, respectively, the 

dimensions of religious experience and subjective well-being. It was also built a 

Sociodemographic Form and a Questionnaire of Religious Experience, referring to the 

religious experience of individuals. 

The results showed no significant correlations between religiosity and subjective 

well-being, yet extrinsic religious orientation appears associated with higher rates of 

depression, as reported in the literature. 

It was found that the religious experience varies by gender and age. Women’s 

presents a higher development of the extrinsic and intrinsic religious orientation than 

men, tending to give greater importance to the role of religion in their lives. Older adults 

have greater development of intrinsic and extrinsic religious orientation that the middle-

aged adults. The existence of higher socio-economic levels (income and educational 

qualifications) appears significantly correlated with greater life satisfaction. It was 

concluded that more the individual participates in religious services, less depressive 

symptoms are presented and the higher the prayer habits of individuals, the greater the 

depressive symptoms that have. 

There are highlights the limitations of this study and its implications for future 

studies. 

 
Keywords: religiousness, religion, spirituality, subjective well-being, satisfaction with 

life, midlife 
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Introdução 
 

 A religião tem sido uma das grandes forças impulsionadoras, quer para o bem 

quer para o mal, na história mundial. É indubitável que constitui per si uma dimensão 

importante da vida humana, o que a torna um objecto legítimo para o estudo científico 

(Pargament & Mahoney, 2002). A sua relevância enquanto objecto de estudo remete às 

origens da Psicologia, com os trabalhos de James (1902), citados por Seaman, Dubin e 

Seaman (2003), sobre a influência da religião na saúde. No entanto, o estudo da religião 

tem sido bastante negligenciado ao longo da história da Psicologia (Pargament, 1999; 

Miller & Thorensen, 2003; Seaman, Dubin, & Seaman, 2003), tendo, nos últimos anos, 

ressurgido o interesse da investigação pelo potencial impacto da religião na saúde. 

 Têm surgido evidências crescentes, embora não consensuais, de que o 

envolvimento religioso está significativa e positivamente associado com uma melhor 

saúde física e mental (George, Ellison, & Larson, 2002; Paloutzian & Park, 2005). A 

religiosidade tem-se afirmado como uma variável importante na promoção e 

manutenção do bem-estar na saúde, seja devido à rede de apoio social, às estratégias de 

coping que fornece (Ellison, 1991), ao estilo de vida, crenças e práticas religiosas, 

formas de lidar com o stress, direcção e orientação espiritual dos indivíduos que a 

praticam (Koening & Larson, 2001). 

 O presente trabalho tem como objectivo investigar a relação entre a 

religiosidade e o bem-estar subjectivo em adultos de meia-idade (tendo sido 

considerado o intervalo entre os 35 e os 65 anos de idade). Para isso, analisa-se a 

relação entre as duas formas de religiosidade definidas por Allport (1996) e Allport e 

Ross (1967), a religiosidade intrínseca e extrínseca, subdividida nas suas componentes 

pessoal e social, e índices de bem-estar subjectivo, como a satisfação com a vida e o 

nível actual de sintomatologia depressiva. 

 O bem-estar subjectivo, frequentemente traduzido por satisfação com a vida, 

julgamento global e subjectivo que os indivíduos fazem da sua vida, é um conceito 

chave na concepção de saúde mental (Galinha & Ribeiro, 2005). Sabe-se que o bem-

estar subjectivo é condicionado pelas circunstâncias objectivas, mas também depende 

da forma como as pessoas pensam e sentem essas circunstâncias. A cultura em que o 

indivíduo está inserido, por exemplo, influencia o que se entende por bem-estar, a forma 

como é procurado, alcançado e expresso (Diener, 2009). Neste sentido, a religião pode 

fornecer ao indivíduo uma mais-valia na forma como este avalia e lida com os 
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acontecimentos de vida negativos, tendo um papel preponderante nos seus efeitos ao 

nível da saúde.  

 A lacuna existente na investigação nacional acerca desta temática e a 

constatação da sua possível influência no bem-estar dos indivíduos e das comunidades 

justifica a sua pertinência.  Do ponto de vista clínico e epidemiológico, importa 

avaliar o impacto que a religiosidade possa ter sob a saúde dos indivíduos e das 

comunidades em que se inserem (George, Ellison, & Larson, 2002), assim como a 

possibilidade de serem implementados programas de intervenção com diferentes grupos 

e faixas etárias. 

 No que se refere à organização do presente trabalho, apresenta-se o 

enquadramento teórico do estudo (capítulo 1), o qual incide primeiro na evolução dos 

conceitos de religiosidade e espiritualidade enquanto objectos de estudo da Psicologia, 

na definição de orientação religiosa intrínseca e extrínseca, passando pela relação entre 

religiosidade e saúde, focando algumas variáveis frequentemente referidas como 

mediadoras desta relação, abordando-se, por fim, a religiosidade em Portugal. Aborda-

se, depois, o bem-estar subjectivo como parte da saúde mental, focando o estudo dos 

factores sócio-demográficos, e a meia-idade como período de transição, onde pode 

ocorrer uma maior vulnerabilidade ao desenvolvimento de psicopatologia, 

nomeadamente depressão. No final do enquadramento teórico, apresentam-se os 

objectivos, linhas gerais e hipóteses do presente estudo, fundamentadas na revisão 

teórica realizada; no segundo capítulo, é realizada a caracterização dos participantes do 

estudo, dos instrumentos utilizados e procedimentos de recolha da amostra e métodos de 

análise; segue-se o terceiro capítulo, que integra a apresentação dos resultados e 

hipóteses inicialmente colocadas; no quarto capítulo, é feita a discussão dos resultados 

aferidos; e no último capítulo, são apresentadas as conclusões, limitações e implicações 

futuras do presente estudo. 
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1– Enquadramento Teórico e Linhas Gerais do Presente Trabalho 

 

1.1- Religiosidade e Espiritualidade: Evolução dos conceitos enquanto 

objectos de estudo 

 

Os psicólogos começaram a dar importância à espiritualidade a partir da década 

de 60, embora do ponto de vista filosófico-teológico este conceito já fosse abordado há 

séculos. William James, no início do séc.XX (1902), definia religião como sentimentos, 

actos e experiências do indivíduo, vivenciados na solidão, no modo como são 

apreendidas essas experiências, em relação com aquilo que considera o divino. Assim, a 

religião consistiria na crença que há uma ordem invisível e que a nossa suprema 

felicidade consiste em ajustarmo-nos a esta crença. A sua obra The Varieties of 

Religious Experience, publicada em 1902, discute a relação entre sentimentos, acções e 

experiências no campo religioso e espiritual e modificações psicofisiológicas (Seaman, 

Dubin, & Seaman, 2003). 

Ao longo da história da investigação em Psicologia, temas relacionados com a 

religião e a espiritualidade foram claramente negligenciados (Pargament, 1999; Miller 

& Thorensen, 2003; Seaman, Dubin, & Seaman, 2003), tendo a investigação com 

variáveis espirituais e religiosas começado a desenvolver-se apenas a partir dos anos 90. 

O facto de a espiritualidade e religiosidade se apresentarem como termos mal definidos, 

muitas vezes considerados sinónimos, dificultava a investigação (Larson et al., 1992, 

1998 cit. in Miller & Thorensen, 2003). Existiam também duas premissas com 

influência negativa no estudo científico da religião no decorrer do séc. XX: “a 

assumpção de que a espiritualidade não pode ser estudada cientificamente” e “a 

assumpção de que a espiritualidade não deve ser estudada cientificamente” (Miller & 

Thorensen, 2003), apoiando-se em perspectivas filosóficas, como o Materialismo, que 

defende a acepção que algo não material não poderá ser estudado pois transcende a 

realidade empírica, ou que a ciência, por definição, não está apta a estudar a religião 

(Thomson, 1986; cit. in Miller & Thorensen, 2003), dado que as metodologias 

científicas são inapropriadas para o estudo e a compreensão dos fenómenos espirituais.   

Religiosidade e espiritualidade são dois conceitos distintos, que nem sempre 

aparecem bem delimitados na literatura. Durante muitos anos, a religiosidade era um 

constructo de larga banda, não explicitamente diferenciado da espiritualidade 

(Zinnbauer et al, 1997; cit. in Zinbauuer et al., 1999), abrangendo aspectos externos e 
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internos da religião, pensamento e comportamento (Allport, 1950). Actualmente, as 

pesquisas têm-se debruçado sobre os limites conceptuais destes termos e nas suas 

implicações para a mensuração em variados contextos. Existe também alguma discussão 

acerca da sobreposição dos dois termos e da polaridade sugerida ao tentar separá-los 

(Elkins et al., 1988). 

Espiritualidade e religiosidade têm surgido como constructos delimitados e 

polarizados, tendo-se dado a separação da experiência religiosa e dos sentimentos 

evocados da organização religiosa (Zinbauuer et al., 1999). A espiritualidade tem 

recebido atenção crescente dentro da Psicologia em termos do desenvolvimento de 

escalas para a sua mensuração, a partir dos anos 40 e 50 (Scott, 1997; cit. in Zinbauuer 

et al., 1999). 

Existem vários estudos que relacionam a espiritualidade com a religiosidade, 

seja distinguindo os conceitos, seja defendendo que estes se referem a um só constructo. 

Nesse sentido, observa-se uma sobreposição inevitável entre estes conceitos, pois 

ambos se referem a experiências, sentimentos e inclinações muito próximas, que podem 

ser cultivados, tanto de forma individual como colectiva, nas instituições religiosas ou 

fora delas (Elkins et al., 1988). Tanto a religiosidade quanto a espiritualidade focam o 

sagrado, ainda que por vezes lhe incutam significados e meios de acesso diferentes 

(Zinnbauer & Pargament, 2005).  

A espiritualidade é um conceito complexo e multidimensional, que se refere aos 

processos mentais relacionados com a interpretação existencial do divino ou de aspectos  

não físicos da vida, sentimentos e crenças relacionados com o transcendente (Fernander, 

Wilson, Staton, & Leukefeld, 2004; cit. in Mela, Marcoux et al., 2008), bem como a 

busca de sentido e propósito para a vida (Büssing et al., 2006), enquanto a religiosidade 

seria uma abordagem culturalmente institucionalizada, organizando a experiência das 

pessoas num sistema fechado de crenças e práticas (Büssing et al., 2006), referindo-se 

também a comportamentos relacionados com essas crenças, tais como a participação 

nos serviços religiosos.  

Apesar de distintos, estes conceitos surgem frequentemente interligados. 

Pargament (1997) define a religião como “uma busca de significado relacionada com o 

sagrado”, abarcando tanto o individual como o institucional, sendo o seu propósito 

alcançar a espiritualidade, enquanto a espiritualidade é a procura individual pelo 

sagrado. Assim, a religião é um constructo mais amplo, que inclui a procura de vários 

objectos de significado, enquanto a espiritualidade enfatiza a procura de um objecto 
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particular de significado individual. A procura de significado é um processo dinâmico, 

que toma muitas formas e direcções nas diferentes pessoas, ao longo do ciclo de vida 

(Pargament, 2002). 

O bem-estar espiritual foi definido por Myers (1990) como “uma busca contínua 

por significado e propósito na vida; apreciação da profundidade da vida; da expansão do 

universo e das suas forças responsáveis; um sistema de crenças pessoais.” Vários 

teóricos crêem que a dimensão espiritual é uma componente inata do funcionamento 

humano, que serve para integrar outras componentes do bem-estar (cit. in Westgate, 

1996), maximizando o potencial de crescimento e de auto-realização, podendo ser 

considerada como uma potencial sexta grande dimensão da personalidade (Piedmnont, 

1999).  

Neste sentido, a espiritualidade é frequentemente definida como uma força 

pessoal. Peterson, Park e Seligman (2006) consideram a espiritualidade uma das mais 

sofisticadas forças de carácter, juntamente com a capacidade de perdoar e a abertura 

mental. A espiritualidade surge frequentemente associada a comportamentos pró-

sociais, gratidão e empatia (Fredickson, 2001). Permite também desenvolver a auto-

estima, gratidão, tentar superar a mortalidade, a liberdade e as amizades, a formar 

comunidades, a lutar pela justiça, pela paz e pela ecologia (Bianchi, 2005; cit.in 

Oliveira, 2008). 

O bem-estar espiritual apresenta quatro dimensões: significado e propósito na 

vida, valores intrínsecos, crenças e experiências transcendentes e comunidade/relações. 

O significado e propósito na vida são reconhecidos pelos existencialistas como 

uma necessidade humana inata (Frankl, 1959, 1978; cit. in Hodges, 2002), sendo 

considerados como uma ferramenta de adaptação, auto-regulação, responsáveis pelo 

sentimento de pertença (Baumeister, 1991; cit. in Donahue & Nielsen, 2005). Enquanto 

uma pessoa auto-realizada é retratada como alguém que encontrou significado e 

propósito na vida, nos sentimentos do indivíduo deprimido sobressai o desespero e a 

menos-valia, bem retratados na literatura clínica (Beck, 1967; Seligman, 1990; cit. in 

Hodges, 2002). Muitos argumentaram, de facto, que a religião desenvolve-se a partir da 

necessidade de compreender e encontrar algo compreensível nos problemas existenciais 

que os humanos enfrentam (Baumeister, 1991; Kortaba, 1983; cit. in Donahue & 

Nielsen, 2005). Independentemente de a religião se desenvolver, especificamente, a 

partir da necessidade de criar significado ou simplesmente ajudar a estabelecê-lo em 

pessoas que a tenham adoptado ainda que por outros motivos, várias linhas de 
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investigação têm demonstrado que a religião tem um papel central no sentido de vida 

global.  

Os valores intrínsecos têm sido relacionados com altos níveis de saúde mental 

(Donahue, 1985), conduzindo frequentemente à transcendência, em que o indivíduo se 

considera parte integrante de um plano divino e experiencia gratidão ao contemplar o 

universo (Travis, 1988; cit. in Westgate, 1996). A religiosidade intrínseca encontra-se 

mais fortemente correlacionada com o sentido na vida (Ardelt, 2003; Bolt, 1975, cit. in 

Park, 2005). 

A transcendência inclui a consciência/crença numa força maior que o próprio. 

Muitos autores concebem a espiritualidade e a religiosidade como formas 

diferentes de se relacionar com o sagrado, não havendo consenso sobre a sua definição e 

ligação, devido aos muitos significados que o termo espiritualidade pode assumir. Tão 

frequentemente se considera espiritual uma pessoa devota dentro duma religião 

tradicional, como alguém que tem experiências místicas ou uma pessoa não religiosa 

que busca sentido para a vida. Wuthnow (1998; cit. in Wink & Dillon, 2008), considera 

a pessoa religiosa como “habitante” de um determinado espaço, enquanto a pessoa 

espiritual é “procurante”, busca o sentido para a vida. A pessoa religiosa tende a aceitar 

formas tradicionais de religião, sujeitando-se à autoridade, frequentando um espaço 

sagrado, rezando privada ou publicamente; a pessoa espiritual prescinde da autoridade, 

da tradição e do ritualismo, apresenta um entendimento pessoal das crenças, conjugando 

por vezes diversas influências (cit. in Wink & Dillon, 2002). 

A Psicologia, como ciência social e comportamental, estuda as crenças, 

motivações, cognições e percepções ligadas à religião, sendo este campo designado 

Psicologia da Religião (Fizzotti,1996; cit. in Oliveira, 2007). 

 

1.2.- Orientação Religiosa Intrínseca e Extrínseca 

 

Allport e Ross (1967) definiram dois pólos de motivação religiosa, a intrínseca e 

a extrínseca, existindo um continuum entre estes pólos, sendo que a maioria das pessoas 

se situaria algures entre ambos. 

Pessoas com motivação religiosa extrínseca utilizam a religião para satisfazer as 

próprias necessidades, sendo os valores extrínsecos utilitários e instrumentais. Pessoas 

com esta orientação podem julgar a religião útil, de várias formas: para fornecer 

segurança e conforto, sociabilidade e distracção, estatuto e auto-justificação. Em termos 
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teológicos, o indivíduo com orientação extrínseca volta-se para Deus, sem se voltar para 

o próprio Self. Este tipo de orientação religiosa predispõe a maior preconceito. 

Pessoas com motivação religiosa intrínseca dão uma importância principal à 

própria religião, sendo as suas necessidades próprias relegadas para último lugar, 

vividas tanto quanto possível em harmonia com as crenças religiosas. Assim, vivem a 

religião como uma crença que interiorizaram e praticam na sua totalidade. A rota para a 

orientação intrínseca é através da “noite negra da alma”, na qual as convicções 

religiosas iniciais são sujeitas à dúvida e ao cepticismo. A fé resultante não é apenas 

herdada das crenças religiosas e valores parentais, mas consiste nas próprias crenças e 

convicções que a pessoa abraçou, um componente básico da identidade do Ego 

(Erikson, 1968).  

No final dos anos 80, Kirkpatrick (1989) identifica dois factores de religiosidade 

extrínseca – a religiosidade extrínseca pessoal – a religião como fonte de conforto e 

segurança – e a religiosidade extrínseca social – centrada nos ganhos a nível social. Este 

autor, afirma que ambas podem assumir um carácter positivo quando associadas a 

formas altruístas e positivas de religiosidade (cit. in Maltby, 1999). Já o 

fundamentalismo está associado a maior preconceito sob uma variedade de grupos e a 

maior bem-estar pessoal (Pargament, 2002b).  

Um grande número de investigações relacionou a motivação intrínseca com uma 

melhor saúde mental e baixos níveis de preconceito, e a motivação extrínseca com 

maiores níveis de preconceito (Donahue, 1985). 

Existiriam algumas pessoas cuja orientação é consistentemente intrínseca ou 

extrínseca, sendo que entre estes dois pólos situar-se-ia o tipo de orientação religiosa 

indiscriminada, podendo ser pró-religiosa ou não religiosa (pessoas que demonstram 

uma forte tendência para discordar com os itens de ambas as subescala avaliativas 

destas orientações). Sabe-se que este tipo de orientação religiosa se associa a uma 

menor educação formal do que a orientação extrínseca ou intrínseca. Comparando 

aqueles que apresentam orientação religiosa extrínseca com os que apresentam 

orientação intrínseca, os primeiros completaram menos anos de escolaridade. Deste 

modo, o nível educacional é um factor frequentemente tido em conta na relação entre 

religião e preconceito. Embora os factores demográficos não expliquem, por si só, a 

análise deste tipo de dados, decerto terão alguma influência. Sabe-se que baixos níveis 

de educação levam a um tipo de pensamento indiscriminado e a confusão mental, o que 

pode levar a efeitos peculiares nas atitudes étnicas e religiosas (Allport & Ross, 1967). 
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Os níveis de educação têm sido significativamente associados com as 

trajectórias religiosas, sendo que as pessoas com educação superior apresentam níveis 

significativamente mais baixos ou mesmo ausência de religião do que os seus pares 

menos intruídos. 

 

1.3- Relação entre religiosidade e saúde 

 

A investigação tem-se centrado sobre a relação entre religião e saúde, até 

recentemente negligenciada ou vista negativamente pela ciência, com base na 

experiência clínica e opinião pessoal (Paloutzian & Park, 2005). 

A investigação tem demonstrado evidência crescente de que a religião influencia a 

saúde física e mental  (Levin, 1996). 

A influência da religiosidade sobre a saúde mental resulta da interacção entre 

diversos factores. Entre os possíveis factores através dos quais a religião pode ter 

impacto na saúde, podemos destacar o estilo de vida, suporte social, um sistema de 

crenças, as práticas religiosas, formas de expressar stress, direcção e orientação 

espiritual (Koening & Larson, 2001). 

Parecem existir relações entre algumas variáveis religiosas e a saúde mental ao 

longo do ciclo de vida, seja na expressão da depressão (Schnittker, 2001), na ansiedade 

relativamente à morte (Pressman, Lyons, Larson, & Gartner, 1992), nas perturbações 

gerais de ansiedade (Koening, Ford, George, Blazer, & Meador, 1993) ou no disstress 

(Ross, 1990) (cit. in McConnell, Pargament et al., 2006). 

O envolvimento religioso refere-se a comportamentos, cognições, afectos e 

motivação (Fabricatore, Handal, & Rubio, 2004), tendo sido já relacionado, em vários 

estudos com indicadores de bem-estar psicológico, como a satisfação com a vida, 

felicidade, afecto positivo e moral elevado, melhor saúde física e mental (e.g.Van Ness 

& Larson, 2002), sendo o impacto positivo do envolvimento religioso na saúde mental 

mais intenso entre pessoas sob stress ou em situações de fragilidade, tal como os idosos, 

pessoas com deficiências e doenças clínicas (Koening et al., 2001).  

Idler (2002) aborda quatro mecanismos, mediante os quais a religiosidade tem 

impacto na saúde individual: 1) promove estilos de vida saudáveis; 2) facilita o suporte 

social por membros dos grupos religiosos; 3) promove esquemas coerentes ou quadros 

de significado que promovem o coping; 4) a participação religiosa pode ter efeitos 
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directos no débito cardíaco, pressão arterial, tónus muscular ou sistema imunitário (cit. 

in Finke, 2005). 

No que diz respeito ao envolvimento religioso, a investigação tem-se centrado em 

quatro dimensões: a) participação religiosa pública (em serviços religiosos e actividades 

relacionadas); b) filiação religiosa; c) práticas religiosas privadas (rezar, meditar, leitura 

de textos religiosos); e d) coping religioso (o indivíduo recorre à religião para lidar com 

os problemas do quotidiano) (George, Ellison, & Larson, 2002). 

A “saliência” religiosa, isto é, a importância que o indivíduo atribui à religião, 

correlaciona-se positivamente com a satisfação individual com o seu estado de saúde 

(Benjamins, 2006).  

As práticas e crenças religiosas parecem ser especialmente valiosas em situações 

de vida mais stressantes, que levam as pessoas para além dos seus limites pessoais e 

recursos sociais (Pargament, 2002a). Rezar, por exemplo, pode constituir um 

mecanismo de protecção contra sintomas depressivos (Saudia, Kidney, Brown, & 

Young-Ward, 1991, cit. in Spilka, 2005). Adler e Fagley (2005) demonstraram que 

muitas pessoas têm rituais que as relembram de agradecer. Assim, a natureza repetitiva 

deste ritual pode servir como uma forma de nos recordar expressar gratidão ou de 

recordarmos os motivos pelos quais nos sentimos gratos (Lambert, Fincham et al., 

2009). 

Aqueles que beneficiam mais com a religião apresentam maiores probabilidades 

de: a) pertencerem a um contexto social que suporta a sua fé; b) aplicarem meios 

adequados aos seus fins; c) seleccionarem avaliações religiosas e soluções adequadas 

para o problema emergente; d) utilizarem as crenças religiosas, práticas e motivações de 

forma harmoniosa. Por outro lado, o bem-estar individual é negativamente afectado 

quando a religião é fragmentada: a) a identidade religiosa não é apoiada pelo ambiente 

social; b) são utilizados meios inadequados aos fins religiosos; c) as definições 

religiosas e as soluções utilizadas são inadequadas para a resolução do problema e d) as 

crenças religiosas, práticas e motivações são incoerentes umas com as outras 

(Pargament, 2002a). 

Uma religião internalizada, intrinsecamente motivada, e construída sob a crença 

de que existe um maior significado na vida, uma relação segura com Deus e um sentido 

de ligação espiritual tem implicações positivas no bem-estar. Já uma religião imposta, 

não examinada e que reflicta uma relação ténue com Deus e o mundo favorece pouco o 

bem-estar, pelo menos a curto prazo (Pargament, 2002a). Em alguns casos, a religião 
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pode ter implicações ao nível das cognições e comportamentos, levando a distorções do 

pensamento, culpa, auto-humilhação e baixa auto-estima. Contudo, para muitas pessoas, 

independentemente da idade, a religião apresenta uma componente de adaptação social 

e pessoal (Plante & Sharma, 2001). 

 

1.3.1-Algumas possíveis variáveis mediadoras desta relação 

 

Apoio Social 

 

O apoio social é o processo interactivo em que é obtida ajuda emocional, 

instrumental ou financeira dos membros da rede social, no contexto dos 

relacionamentos que a pessoa estabelece (Bowling, 2005). 

Enquanto a falta de apoio social leva a uma diminuição dos recursos sociais do 

indivíduo para lidar com o stress social, correlacionando-se com piores resultados ao 

nível da saúde mental (George et al., 1989), o apoio social avaliado como positivo tem 

sido associado a menos sintomas depressivos e pode amortecer os efeitos da doença, 

luto ou outros stressores (e.g. Wallsten, Tweed, Blazer, & George, 1999; cit. in Gatz & 

Fiske, 2003), podendo ter efeitos sobre o bem-estar físico e psicológico a longo prazo 

(Cohen & Syme, 1985; cit. in Feeney & Collins, 2003).  

Diversos estudos demonstraram que a percepção de apoio social tem maior 

importância de que o próprio apoio social recebido. Revela-se igualmente importante 

tanto o apoio social percebido como o apoio social que se dá a outros, também 

associado a menores sintomas depressivos. Contudo, se o apoio recebido for demasiado 

intensivo, pode aumentar os sintomas depressivos, possivelmente por o indivíduo sentir 

que perde o controlo sob a situação ou o sentimento de auto-eficácia (Wallsten et al., 

1999; cit. in Gatz & Fiske, 2003). 

Tem sido colocada a hipótese de que o apoio social medeia os efeitos do 

envolvimento religioso, especialmente da participação nos serviços religiosos. Uma das 

consequências do envolvimento religioso é a oportunidade de desenvolver laços sociais 

com pessoas com quem partilhamos uma visão do mundo (Koening & Larson, 2001). 

Os níveis elevados de apoio social gerado promovem uma maior saúde e tempo de vida 

entre pessoas religiosas.  

A hipótese de que o apoio social constitui uma variável mediadora entre religião 

e saúde permite compreender o resultado de algumas investigações, em que a 
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participação em serviços religiosos surge associada a índices de bem-estar, sendo 

considerada como factor protector relativamente ao desenvolvimento de psicopatologia. 

Assim, o envolvimento religioso ajuda a reduzir o stress psicológico e aumenta o apoio 

social, pelo que ajuda a regular os efeitos adversos do stress na saúde (Koening & 

Larson, 2001). 

 

Coping Religioso 

 

Os sistemas de crenças religiosas fornecem aos indivíduos quadros de significado 

compreensíveis e integrados que permitem explicar eventos de forma satisfatória 

(Spilka et al., 2003), particularmente úteis na interpretação e resposta aos maiores 

desafios da vida, tais como o sofrimento ou a morte de um ente querido (Pargament, 

1997). 

O coping envolve uma tentativa de construção de significado, lidar e gerir 

circunstâncias de vida stressantes em um contexto situacional específico (Pargament & 

Ano, 2004). 

O coping religioso é definido como uma forma específica de lidar com os 

desafios e atribulações da vida, relacionada com o sagrado (Pargament & Ano, 2004), 

sendo um processo dinâmico, que reflecte interacções recíprocas entre a religião e 

outros processos de vida, nomeadamente os acontecimentos de vida, a identidade, o 

género, o contexto e as transições contextuais. Sabe-se que o coping religioso toma 

diferentes formas entre diversos grupos religiosos e culturas e que prediz mudanças 

significativas na saúde mental ao longo do tempo. Enquanto a espiritualidade prediz 

felicidade e satisfação com a vida entre Protestantes e Católicos, esta relação não se 

verifica entre os Judeus (Cohen, 2002; cit. in Rosmarin et al., no prelo). Será que estas 

diferenças se devem aos mecanismos de coping predominantemente, e especificamente, 

utilizados por cada religião? 

Tradicionalmente, os psicólogos demonstraram tendência a estereotipar o coping 

religioso como uma forma de coping evitante, um mecanismo defensivo e passivo para 

evitar lidar com os problemas, entregando-os a um deus imaginário (Pargament & Ano, 

2004). De facto, embora possamos encontrar pessoas que utilizam a religião deste 

modo, é também possível encontrar muitos exemplos de indivíduos que utilizam a 

religião adaptativamente para lidar com o sofrimento psicológico. Os estudos empíricos 
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têm demonstrado que a religiosidade está mais próxima e consistentemente associada 

com formas activas de coping (Pargament & Ano, 2004).  

Quando enfrentam uma situação de vida stressante, as crenças e práticas religiosas 

são transformadas em formas específicas de coping, sendo que estas formas têm 

implicações directas na saúde individual (Pargament, Smith, Koening, & Perez, 1999). 

Existem formas de coping religioso positivas, que reflectem uma relação segura 

com Deus e a comunidade, das quais são exemplos trabalhar colaborativamente com 

Deus para resolver um problema, procurar apoio espiritual ou ligação espiritual com 

outros, pedir perdão religioso e reavaliar uma situação como benévola ou como uma 

oportunidade de desenvolvimento espiritual que reflectem conflitos com Deus, com a fé 

e com a comunidade religiosa; e formas de coping religioso negativo, que reflectem 

uma relação conflituosa com Deus, com a fé e com a comunidade religiosa, como por 

exemplo as crenças de punição ou reavaliação dos poderes de Deus (Pargament, Smith, 

Koening, & Perez, 1998). Recentemente, Tarakeshwar et al. (no prelo) dividiram o 

coping religioso positivo em dois factores: Estratégia de Coping Focada em Deus e 

Estratégia de Coping Focada na Espiritualidade. 

Parece que a reavaliação de uma dada situação como tendo um significado 

religioso benéfico é um predictor significativo de: uma maior satisfação acerca da forma 

como se lidou com uma dada situação, o que se aprendeu com o evento e o crescimento 

experienciado, sentimentos de maior proximidade com Deus e a igreja e percepção de 

maior crescimento pessoal, redução da ansiedade e depressão e, ainda, aumento do 

significado e propósito na vida (Pargament, Mayar-Russell, & Murray-Swank, 2005). 

O coping religioso positivo tem sido relacionado com resultados psicológicos 

positivos, incluindo menos sintomas de disstress, relatos de crescimento psicológico e 

espiritual. Já o coping religioso negativo foi associado a sinais de distress, como a 

depressão, pior qualidade de vida e sintomas psicopatológicos (Pargament, Smith, 

Koening, & Perez, 1998). As formas de coping religioso negativo têm sido 

significativamente correlacionados com várias formas de psicopatologia, incluindo 

ansiedade, ansiedade fóbica, depressão, ideação paranóide, perturbação obsessiva-

compulsiva e somatização (McConnel, Pargament, Ellison, & Flanelly, 2006). 

Quanto a efeitos a nível físico, tem sido associado a mudanças na saúde 

subjectiva, estado cognitivo e funcional. O coping religioso está também relacionado 

com sentimentos de maior proximidade com Deus, com a Igreja e com o crescimento 

espiritual (Pargament & Ano, 2004). 
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A literatura do coping religioso indica que as pessoas vêem mais facilmente Deus 

e a sua comunidade como uma fonte de amor e apoio do que como uma fonte de dor e 

punição (e.g. Croog & Levine, 1972; Bearon & Koening, 1990; cit. in Pargament, 

Smith, Koening, & Perez, 1999), sugerindo que grande parte dos indivíduos deverá 

utilizar formas de coping religioso positivo.  

Alguns sintomas depressivos como a perda de interesse, sentimento de 

inutilidade, retirada das interacções sociais, perda da esperança e alguns sintomas 

cognitivos são significativamente menos comuns naqueles que utilizam a religião para 

lidar com os stressores de vida. Já os sintomas somáticos como a perda de peso, insónia, 

perda de energia e concentração diminuída não se relacionam com o coping religioso 

(Koening, 2007). 

O coping religioso parece ser particularmente útil para pessoas que vivem um 

conjunto de stressores, que os colocam além da sua capacidade de resolução imediata ou 

recursos sociais.  

 

Conflitos Religiosos 

 

Alguns estudos demonstraram que os conflitos religiosos não só ameaçam a  

espiritualidade, como também  se associam a declínios na saúde física e mental. A 

zanga com Deus e o sentimento de ser punido ou abandonado pelo mesmo 

correlacionam-se com maiores níveis de ansiedade e de humor depressivo entre 

estudantes (Exline, Yali, & Lobel, 1999; Pargament, Zinbauer et al., 1998; cit. in 

Exline, 2002). A presença de dúvidas religiosas e conflitos interpessoais dentro da 

comunidade têm sido associadas com maiores níveis de ansiedade e afecto negativo 

dentro dos membros da Igreja (Pargament, Zinbauer et al., 1998; cit. in Exline, 2002), 

assim como maior afecto depressivo e menor afecto positivo numa amostra americana 

de membros da Igreja de idade avançada (Krause, Ingersoll-Dayton, Ellison, & Wulff, 

1999) e menor felicidade e satisfação com a vida numa amostra americana de adultos 

(Ellison, 1991). 

Apesar de poder trazer alguns resultados positivos ao nível do crescimento 

espiritual e humanístico (Tillich, 1957; Kapleau, 1980; cit. in Galek et al., 2007), vários 

estudos demonstraram que indivíduos que tenham sido incapazes de resolver os seus 

conflitos espirituais experienciaram declínios significativos na qualidade de vida, 
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enquanto aqueles que enfrentaram essa luta temporariamente, ou os que não a viveram, 

não apresentam os mesmos riscos.  

 

1.4 - Religiosidade em Portugal 

 

No contexto português o termo religião está amplamente relacionado com o 

“catolicismo institucionalizado” (Arroyo Menéndez, 2007, p. 758). 

 

 De acordo com o European Social Survey, 83% da amostra portuguesa 

considera-se católica, 3% de outras religiões e 14% afirma não ter religião. 30% da 

amostra assiste à missa semanalmente, prevalecendo a assistência ocasional, 48%. O 

grau de confiança na Igreja é elevado, sendo que 78% da população confia Muito ou 

Bastante na Igreja. A prática de oração diária é realizada por 33% da população, sendo 

que a maioria reza semanal ou ocasionalmente, 51%, 17% nunca reza. 

Existe uma prevalência da frequência semanal da missa para o grupo dos 

indivíduos nascidos até 1929, correspondente a 50%. Dos restantes, 34% assiste 

ocasionalmente e 16% não participa em celebrações religiosas. Naqueles que nasceram 

na década seguinte, é verificada uma maior proximidade entre aqueles que assistem 

semanal ou ocasionalmente, 47% e 44%, respectivamente. 

 Em relação às crenças, a crença em Deus tem uma prevalência quase total, acima 

dos 90%, para aqueles que nasceram antes de 1950, com uma crença abaixo dos 50% na 

vida para além da morte e no Inferno. Contudo, a crença no pecado situa-se acima do 

percentil 75. 

 À medida que as gerações se sucedem, vai ocorrendo uma perda de intensidade e 

importância da religiosidade, concomitante com uma ligeira reconfiguração das crenças. 

As tendências apontam para uma descida da religiosidade institucional e, em particular, 

da prática religiosa. Existem nítidas diferenças intergeracionais, com um «afastamento 

dos mais jovens das crenças, práticas, valores e critérios de vida religiosos» (Pires & 

Antunes, 1998; cit. in Menéndez, 2007). Portugal é o país mais ligado à Igreja de toda a 

Europa, onde tem existido um abandono progressivo da religião, em primeiro lugar, 

através do relaxamento das suas práticas, situação verificada em Portugal e, depois, 

concedendo escassa importância à religião, tendência também verificada em Portugal, 

embora de forma menos visível, para, finalmente, surgir a desvinculação da identidade e 

da crença religiosa. 
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 A individualização é o processo através do qual a influência de princípios 

tradicionais e das instituições no indivíduo vai diminuindo a favor da sua autonomia, 

liberdade e auto-expressão. Existe, assim, uma maior autonomia nos comportamentos e 

formas de pensar, que se desenvolvem cada vez mais independentemente das 

influências das diversas instituições, formas de autoridade e princípios normativos 

tradicionais. 

 A influência da religião em Portugal tem-se vindo a desvanecer à medida que a 

sociedade tem progredido na sua modernização, tal como aconteceu com outros países 

católicos. De facto, parece ser a modernização estrutural que determina e impulsiona a 

mudança nas mentalidades: a urbanização, a industrialização, o desenvolvimento social 

e económico permitem alcançar um maior bem-estar. 

  Sabe-se que níveis de instrução baixos são concomitantes com baixos níveis de 

individualização e desenvolvimento pessoal, para além de revelarem baixos níveis de 

desenvolvimento económico. Parece que quanto menor o nível de desenvolvimento 

económico, maior é o nível de religiosidade (Menéndez, 2007).  

 

1.5-Bem-Estar Subjectivo 

 

O bem-estar subjectivo é actualmente definido como um domínio que consiste na 

avaliação das pessoas da sua vida (Diener & Lucas, 2000; cit. in Bowling, 2005), 

manifestando-se através da satisfação com a vida (Hsu, 2010) e de respostas emocionais 

ou felicidade, sendo que as medidas de bem-estar subjectivo focam-se nas 

circunstâncias actuais (Sarvimäki & Stonbock-Hult, 2000; cit. in Bowling, 2005). A 

satisfação com a vida é considerada uma dimensão cognitiva, representando a avaliação 

que cada indivíduo faz da sua vida, enquanto que a felicidade, mais emocional, 

representa a avaliação de cada indivíduo relativamente às suas experiências emocionais 

positivas e negativas. 

As dimensões do bem-estar subjectivo incluem a qualidade de vida percebida, que 

se refere ao conjunto de avaliações que os indivíduos fazem dos domínios mais 

importantes da sua vida, como a família, os amigos, o nível de vida, os tempos livres, 

residência e a saúde, e o bem-estar psicológico, que é relativo ao estado interno de cada 

um, na sua vertente cognitiva e afectiva. 

 O bem-estar subjectivo pode também ser visto como um domínio que se refere ao 

bem-estar global, avaliado a partir da satisfação com a vida e da felicidade.  
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1.5.1- Factores Sócio-Demográficos e Bem-Estar Subjectivo 

 

Os factores sócio-demográficos têm demonstrado efeitos reduzidos na explicação 

da variância em torno do bem-estar subjectivo. As variáveis sexo, idade e estado civil 

são frequentemente invocadas, mas explicam apenas cerca de 10% da satisfação com a 

vida, entre os norte-americanos (Andrews & Withey, 1976; cit. in Andrews & 

Robinson, 1991). Um conjunto de dez variáveis relativas a recursos internos e externos 

ao sujeito (e.g. recursos económicos, nível de escolaridade e de inteligência, número de 

amigos e crença religiosa) explicam cerca de 15% da variância do bem-estar subjectivo 

(Campbell, Convers, & Rodgers, 1976, cit. in Andrewns & Robinson, 1991). 

Quando é analisada a relação entre o nível sócio-económico e o bem-estar 

subjectivo, são encontradas correlações positivas e relativamente baixas nas nações 

economicamente mais desenvolvidas e elevadas nos países menos desenvolvidos 

(Diener, Sandvik, Seidlitz, & Diener, 1993; cit. in Novo, 2003). Num grupo de pessoas 

saudáveis, existem mais pessoas de baixo nível sócio-económico que reportam estarem 

pouco satisfeitas com a vida do que pessoas de nível sócio-económico mais favorável 

(Diener, 2003).  

Os problemas financeiros constituem um forte preditor de depressão, de acordo 

com o DSM-IV (Wheaton, 1994; cit. in Diener & Biswas-Diener, 2002). Vários estudos 

indicaram que quanto mais as pessoas se focam nos objectivos financeiros e 

materialistas, menor é o seu bem-estar (Ryan & Deci, 2001; cit. in Gilhooly, Gilhooly, 

& Bowling, 2005).   

Pessoas com maiores rendimentos tendem a ter melhor saúde física e mental (e.g. 

Langner & Michael, 1963; Mayer, 1997; cit. in Diener & Biswas-Diener, 2002) e 

experienciam menos eventos stressantes (Wilson et al., 1995; cit. in Diener & Biswas-

Diener, 2002). Contudo, as comparações dos resultados entre os diferentes países 

sugerem que uma vez atingidos níveis de qualidade de vida moderados, os recursos 

económicos não parecem ter grande importância na diferenciação do nível de bem-estar 

subjectivo (Diener & Diener, 1995). Assim, os indicadores sociais e os acontecimentos 

externos, por si só, não definem a qualidade ou a satisfação com a vida (Diener & Suh, 

1997; cit. in Bowling, 2005). As pessoas reagem diversamente às mesmas 

circunstâncias e avaliam as situações externas e as suas condições pessoais com base 

nas suas expectativas, valores e experiências prévias (Diener, Suh, Lucas, & Smith, 

1999). Contudo, o modo como determinadas circunstâncias deixam de ser motivo de 
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insatisfação ainda não está identificado (Diener, 2000). A habituação, as estratégias de 

coping e a mudança de objectivos podem esclarecer os processos psicológicos inerentes 

ao bem-estar subjectivo (idem). 

Na investigação, tem sido salientado o papel diferenciado da frequência e da 

intensidade das emoções na compreensão do bem-estar subjectivo, sendo a frequência 

das emoções positivas o melhor preditor de felicidade e não a sua intensidade. Aqueles 

que sentem emoções agradáveis, mesmo que moderadas, por maiores períodos de tempo 

e que vivenciam emoções desagradáveis com pouca frequência apresentam elevados 

níveis de felicidade. Um grande número de pessoas afirma que vive a maioria do tempo 

sob condições de felicidade relativamente neutras e, nas pessoas com maiores níveis de 

felicidade, os períodos de intensa emoção positiva são raros (Diener & Diener, 1996). 

 A Organização Mundial de Saúde (1993) definiu qualidade de vida como a 

percepção que o indivíduo tem da posição que ocupa num dado contexto cultural e no 

sistema de valores em que vive, em relação com os seus objectivos de vida.  

Um estudo com idosos demonstrou que aquilo a que dão mais relevância para a 

qualidade de vida é: ter boas relações sociais (81%), ter papéis e actividades sociais 

(60%), fazer actividades de que gostam (48%), ter saúde (44%), bem-estar psicológico 

(38%), viver numa boa casa ou comunidade, circunstâncias financeiras adequadas 

(33%), ter independência e controlo sobre a vida (27%), contexto sócio-político (1%), 

sendo que outros aspectos, tais como a religião, foram mencionados por 8% da amostra. 

Embora a religião seja mencionada por poucas pessoas em termos da sua importância 

para a qualidade de vida, isso não significa que não tenha importância relativamente a 

outros contextos. Estudos longitudinais reportaram que o melhor preditor de satisfação 

com a vida na idade avançada é a existência de satisfação com a vida passada (Palmore 

& Kivet, 1977; Palmore et al., 1987; Bowling et al., 1996), seguidos pela saúde, 

capacidade funcional, saúde mental, sentimentos de adequação ou utilidade, rede social, 

actividades e nível de rendimentos ou estatuto sócio-económico (cit. in Bowling, 2005).  

 O campo de investigação mais vasto dentro do bem-estar foca-se na estrutura, 

funcionamento e suporte percebido das relações humanas, dentro do contexto social em 

que as pessoas vivem e sua integração na sociedade (Bowling, 2005). 

Tanto as crenças como o envolvimento religioso influenciam positivamente o 

bem-estar subjectivo (Diener et al., 1999). Segundo Steger e Frazier (2005), indivíduos 

religiosos experienciam uma maior satisfação com a vida, pois existe uma forte 

associação a um maior significado de vida, variável mediadora entre religiosidade e 
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satisfação com a vida. Cohen (2002) referiu a espiritualidade, o coping religioso e as 

crenças religiosas como os aspectos religiosos que melhor predizem a satisfação com a 

vida.  

 

1.6- A meia-idade como período de transição 

 

As crenças e práticas que caracterizam a vida espiritual flutuam ao longo do ciclo 

de vida, consoante as circunstâncias de vida e o desenvolvimento do indivíduo (Miller 

& Kelley, 2005). 

A meia-idade é um período particularmente valorizado no processo de 

desenvolvimento. Jung (1933, 1964; cit. in McFadden, 1999) sugere que o aumento das 

depressões na meia-idade está relacionado com o facto da vida nos anos precedentes ter 

sido orientada pela preocupação em seguir os ideais do comportamento considerado 

correcto, de procura de estatuto social, de prestígio e de aprovação social, em 

detrimento do desenvolvimento da personalidade própria (e procura do sentido da vida). 

De acordo com Erikson (1963), a meia-idade é o sétimo estádio do 

desenvolvimento psicossocial, desenrolando-se o conflito generatividade vs estagnação,  

em que o indivíduo se preocupa com o que deixará às próximas gerações. A negociação 

bem sucedida deste estádio envolve a apreciação daquilo que se conseguiu na vida, 

aceitando simultaneamente que alguns desejos e ambições poderão não ter sido 

realizados (cit. in Grossbaum & Bates, 2002). 

Levinson (1978) explica a crise que frequentemente surge na meia-idade como o 

resultado do indivíduo se questionar acerca do significado das suas conquistas, tendo 

como tarefa alcançar o equilíbrio entre o trabalho e as relações pessoais. Erikson (1986) 

afirma que esta crise resulta, em parte, das pressões sociais para deixar um contributo à 

próxima geração, sendo que quando ultrapassada dá lugar a um compromisso para 

proteger ideias, produtos culturais, pessoas e instituições. Uma vez que esta tarefa 

deverá completar-se até ao final da meia-idade, poderá estar mais fortemente 

relacionada com a saúde mental na idade avançada (Erikson, 1982). 

Tanto as teorias psicodinâmicas (Erikson, 1963; Jung, 1964) como as do 

desenvolvimento pós-formal (Sinnott, 1994) vêem a espiritualidade entrelaçada com o 

processo maturacional e com as experiências associadas à meia-idade (McFadden, 

1996; Stokes, 1990) (cit. in Wink & Dillon, 2008). Baumeister (2005) discute o facto de 

neste estádio se acentuar a necessidade de pertença (cit. in Brelsford et al., 2009). 
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Wink e Dillon (2002) afirmaram que os padrões de participação religiosa 

estabelecem-se no início da idade adulta e tendem a permanecer estáveis. Parece existir 

uma clara ascendência do nível da espiritualidade na meia-idade, podendo mesmo ser 

considerada um fenómeno característico desta etapa do ciclo de vida, uma vez que o seu 

desenvolvimento requer o tipo de autonomia pessoal e consciência do relativismo 

contextual que normalmente se desenvolve nesta altura, em que o indivíduo já 

encontrou o seu nicho na sociedade e começou a experienciar os primeiros sinais do 

envelhecimento (Jung, 1964; cit. in  Dillon, Wink, & Fay, 2003). Já os teóricos do 

desenvolvimento adulto enfatizam a relação entre espiritualidade e sentido de ligação, 

integração do Self e abertura a novas experiências (Erikson, 1963; McFadden, 1996; 

Sinnott, 1994; cit. in Dillon, Wink, & Fay, 2003). 

 Piedmont (1999) sugeriu que a transcendência espiritual pode constituir um 

sexto factor de personalidade. Assim, a revelação espiritual não reflectiria apenas o 

desenvolvimento espiritual, mas um traço responsável pela capacidade de experienciar o 

transcendente (Brelsford et al., 2009).  

Experiências de vida adversas, como conflitos exteriorizados com familiares ou 

conflitos internos que resultem na procura de psicoterapia, ou ainda a existência de 

dificuldades financeiras também facilitariam o desenvolvimento da espiritualidade 

Contudo, esta relação só se verifica no que concerne aos acontecimentos de vida 

negativos na primeira metade da vida adulta (Wink & Dillon, 2002). 

Estudos referem que a espiritualidade surge mais cedo e se desenvolve mais 

rapidamente nas mulheres, pelo que estas tendem a apresentar níveis mais elevados de 

espiritualidade que os homens (Wink & Dillon, 2002). O envolvimento religioso no 

início da vida adulta pode ser tido como um indicador da religiosidade na idade 

avançada (Markides, 1983; cit. in Seifert, 2002). Assim, a religiosidade deverá ter uma 

associação, a longo-prazo, com o funcionamento psicossocial na idade avançada (Wink 

& Dillon, 2008).  

 

1.6.1- Depressão na meia-idade 

 

A depressão e os sintomas depressivos encontram-se entre as perturbações 

psicopatológicas mais comuns (Smith, McCullough, & Poll, 2003). Gonçalves e 

Fagulha (2004) estimam que cerca de 30% dos utentes dos Cuidados de Saúde 

Primários, entre os 35 e os 65 anos, apresentam sinais de perturbação depressiva. Esta 
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perturbação afecta predominantemente as mulheres, sendo que o rácio da sua 

prevalência entre homens e mulheres se situa, frequentemente, próximo de 2:1 (Noelen-

Hoksema, 1990; cit. in Gonçalves, Fagulha, & Ferreira, 2005).  

De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais 

(4ª Ed.; Associação Americana de Psicologia, 2000), o diagnóstico de perturbação 

depressiva major ou de depressão unipolar é feito se uma pessoa reunir cinco ou mais 

dos seguintes sintomas: humor triste persistentemente; perda de interesse em 

actividades outrora prazerosas; mudanças significativas no apetite ou peso corporal; 

insónia ou hipersónia; letargia ou agitação psicomotora; perda de energia; sentimentos 

de inutilidade, culpa excessiva ou inapropriada; dificuldades de concentração e 

pensamentos recorrentes de morte e suicídio. 

Koening, George e Peterson (1998) verificaram que numa amostra de idosos 

clinicamente deprimidos, a religiosidade intrínseca se encontrava fortemente 

correlacionada com a rapidez de remissão dos episódios depressivos. 

Há que ter em conta que o envolvimento religioso fornece oportunidades para 

apoio social, protector face aos sintomas depressivos (Koening et al., 2001; George, 

Larson, Koening, & McCullough, 2000; cit. in Smith, McCullough, & Poll, 2003 ). As 

pessoas com envolvimento religioso têm substancialmente mais contactos sociais e são 

mais activas na comunidade (Putnam, 2000; cit. in Smith, McCullough, & Poll, 2003).  

O nível de envolvimento religioso tende a estar inversamente relacionado com a 

depressão, pensamentos e comportamentos suicidas, uso e abuso de álcool e outras 

drogas. O impacto positivo do envolvimento religioso na saúde mental é mais intenso 

entre pessoas sob stress ou em situações de fragilidade, como nos idosos, pessoas com 

deficiências e doenças clínicas (Koening & Larson, 2001).  

Na medida em que as pessoas religiosas crêem que as suas vidas são controladas 

por um poder maior ou que os acontecimentos de vida negativos acontecem por alguma 

razão, constituindo oportunidades de crescimento espiritual, podem experienciar os 

acontecimentos de vida negativos como menos stressantes e ameaçadores (George et al., 

2000), o que os coloca sob menor risco psicopatológico. Além disso, a religião encoraja 

comportamentos pró-sociais, tais como o perdão e a generosidade, bem como o 

desenvolvimento de paciência e perseverança, ferramentas importantes para atingirmos 

os objectivos e regularmos as emoções (Exline, 2002). 

McCullough e Larson (1999) demonstraram que a associação negativa entre 

religiosidade e sintomas depressivos parece ser particularmente forte quando a 
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religiosidade é medida em termos de envolvimento público, ou quando a orientação 

religiosa é intrínseca e mais fraca, ou quando a religiosidade é medida em termos de 

prática privada, tais como a força com que a pessoa parece acreditar em determinadas 

crenças religiosas. Também foi demonstrado neste estudo que pessoas com orientação 

religiosa extrínseca apresentam maior risco de desenvolvimento de sintomas 

depressivos. 

Sentimentos de zanga com Deus têm também sido ligados a depressão e 

ansiedade (Exline et al., 1999) e a mecanismos de coping desajustados (Pargament et 

al., 1998). As evidências sugerem que as pessoas conseguem, frequentemente, resolver 

os seus conflitos religiosos e que a capacidade para o fazerem está relacionada com uma 

melhor saúde mental (Exline et al., 1999). 

Foram encontrados níveis mais baixos de depressão entre pessoas com 

orientação religiosa intrínseca e maiores níveis entre pessoas com orientação extrínseca 

(Brown & Lowe, 1951; Watson, Hood, Foster, & Morris, 1988; cit. in Westgate, 1996). 

Além disso, estas correlações são significativamente mais altas entre religiosos 

praticantes do que não praticantes (Watson et al., 1988; cit. in Westgate, 1996). Existe 

também uma forte correlação entre uma maior satisfação com a vida e a orientação 

religiosa intrínseca, mesmo após se controlarem as variáveis demográficas. 

Valores altos na religiosidade intrínseca predizem menor tempo na remissão do 

diagnóstico de depressão durante um período de follow-up de 30 semanas (Van Ness & 

Larson, 2002), sendo que neste contexto os aspectos da espiritualidade classificados 

como extremamente importantes são de natureza privada e intrínseca, reflectindo coping 

activo com sintomas depressivos, como os sentimentos de culpa e desesperança. Itens 

relacionados com a religiosidade manifestada publicamente, tais como a frequência de 

participação em rituais religiosos e suporte social dos membros da Igreja apresentam um 

lugar pouco destacado nesta lista. Contudo, num estudo de Pargament, Steele e Tyler 

(1979), a participação em cerimónias religiosas surgia associada ao desenvolvimento de 

orientação religiosa intrínseca. 

A investigação indica que os pacientes gostariam que os seus médicos 

abordassem as questões da fé e da espiritualidade no decurso do tratamento e que 

pacientes com fortes tendências espirituais e religiosas são receptivos a conselhos 

pastorais ou a que rezem com eles. Contudo, os médicos de cuidados primários alegam 

falta de tempo e treino inadequado como as barreiras mais importantes na discussão das 

questões espirituais com os pacientes (Cooper et al., 1998). 
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1.7- Linhas Gerais do Presente Trabalho e Hipóteses 

 

O presente trabalho tem como objectivo principal estudar as relações entre alguns 

aspectos da religiosidade e o bem-estar subjectivo em adultos de meia-idade, dada a 

relevância que aponta, neste sentido, a revisão de literatura efectuada. Esta temática foi 

escolhida, orientada pelos seguintes aspectos: 

1) Em primeiro lugar, pela necessidade de compreender de que forma a 

religiosidade, um aspecto que só recentemente tem vindo a ser investigado, 

influencia o bem-estar subjectivo e qual o seu impacto ao nível da saúde mental; 

2) Pela discussão sobre a relação entre orientação religiosa e o bem-estar 

subjectivo, premente na literatura; 

3) Pela relevância das experiências da meia-idade no envelhecimento bem-

sucedido e a possibilidade de vir a prever intervenção com programas de bem-

estar subjectivo, que contemplem a importância do factor religiosidade. 

 

Para isso são formuladas as seguintes hipóteses: 

1) Espera-se que os indivíduos religiosos apresentem maior bem-estar subjectivo, 

nomeadamente maior satisfação com a vida e menos indícios de psicopatologia face 

ao grupo dos não religiosos; 

1a Espera-se que aqueles que experimentam uma maior orientação religiosa 

intrínseca apresentem maior bem-estar subjectivo; 

2b Espera-se que aqueles que possuem maior orientação religiosa extrínseca 

apresentem maiores índices de depressão; 

3c  Espera-se que homens e mulheres revelem diferentes padrões de experiência 

religiosa; 

4d  Espera-se que homens e mulheres revelem diferentes padrões de envolvimento 

religioso;  

5e Espera-se que algumas práticas religiosas tenham maior influência sobre o 

bem-estar subjectivo que outras; 

2 ) Espera-se que aqueles que apresentam menor satisfação com a vida apresentem 

maior índice de depressão; 

3) Espera-se que o grupo feminino apresente um índice de depressão médio mais 

elevado que os homens; 
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4 ) Espera-se que os indivíduos com menores rendimentos apresentem menor 

satisfação com a vida e maior índice de depressão; 

5 ) É esperado que o grau académico se associe com menor índice de depressão e 

maior satisfação com a vida; 

6 ) Espera-se que os adultos de meia-idade apresentem menor desenvolvimento da 

orientação religiosa intrínseca e extrínseca do que os adultos com idade mais 

avançada. 
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Apresentação do estudo 
 

O principal objectivo deste estudo é, pois, verificar a existência de uma relação 

positiva entre religião/espiritualidade e saúde mental. Espera-se constatar que as pessoas 

com maior envolvimento religioso apresentam menos indícios de psicopatologia, 

nomeadamente menos sintomas depressivos. Espera-se que, de entre as pessoas 

religiosas, aquelas que possuem orientação religiosa intrínseca apresentem maior bem-

estar subjectivo, nomeadamente maior satisfação com a vida e menores índices de 

psicopatologia.  

O estudo tomará como referência a religião católica, a mais prevalente em Portugal, 

constituída por cerca de 72% da população (INE, 2001). 

 

Capítulo 2: Método 

 

Neste capítulo serão focadas questões de cariz metodológico, justificação da 

metodologia aplicada, bem como a análise dos resultados obtidos. 

 

2.1- Participantes 

A amostra estudada é composta por 133 participantes, provenientes da Região 

Centro de Portugal. Os critérios de inclusão são a idade, entre 35 e 65 anos, e 

compreensão adequada da língua escrita e/ou falada. 

 

2.2- Instrumentos 

 

2.2.1- Questionário Sócio-Demográfico 

 

Foi elaborado um Questionário Sócio-Demográfico (ver anexo), no qual foram 

realizadas algumas questões ao sujeito como a idade, o estado civil, habilitações 

literárias, profissão, situação profissional, proveniência dos rendimentos, nacionalidade, 

se tem filhos, se existem filhos ou outros familiares economicamente dependentes. Foi, 

ainda, pedido ao sujeito que classificasse o seu rendimento, como insuficiente, 

suficiente ou mais que suficiente. 
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2.2.2- Questionário da Experiência Religiosa 

 

Foi elaborado um Questionário da Experiência Religiosa (ver anexo), com o 

objectivo de caracterizar a amostra, do ponto de vista da experiência religiosa, assim 

como o nível de envolvimento religioso dos indivíduos. 

 

2.2.3- Escala de Orientação Religiosa 

 

 Como  medida de religiosidade, foi utilizada a ‘Age Universal’ I/E R Scale 

(Gorsuch & McPherson, 1989), utilizando a sua versão portuguesa (em estudo), 

elaborada por Linares (2009), Escala de Orientação Religiosa-R. 

 A versão utilizada compreende 14 itens, onde os itens 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12 e 14 

correspondem à escala de religiosidade Intrínseca e os itens 6, 8 e 9 correspondem à 

escala de religiosidade Extrínseca-Pessoal e 2, 11 e 13 à escala de religiosidade 

Extrínseca-Social.  

As respostas são dadas numa escala de Likert de cinco pontos, com as seguintes 

opções e respectivas pontuações: 1- “Discordo totalmente”, 2-“Discordo em Parte”, 3-

“Não tenho a certeza”, 4-“ Concordo em Parte”, 5-“Concordo totalmente”. 

Neste estudo, a consistência interna da Escala de Orientação Religiosa Intrínseca 

é .64, média, a da Escala de Orientação Extrínseca-Pessoal é .86, considerada elevada e 

a da Escala de Orientação Extrínseca-Social é .68, média. 

 

2.2.4- Escala de Depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos (C.E.S.-D) 

 

 A sintomatologia depressiva foi avaliada pela versão portuguesa da Escala de 

Depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos (Center for Epidemiologic Studies- 

Depression Scale), desenvolvida por L.S. Radloff (1977) e adaptada por Gonçalves e 

Fagulha (2004). Esta escala foi desenvolvida para estudos epidemiológicos sobre a 

população geral (Radloff, 1977), revelando-se igualmente adequada para populações 

clínicas.  É constituída por 20 itens que representam as componentes mais importantes 

da sintomatologia depressiva, identificadas a partir da literatura clínica e dos estudos de 

análise factorial: humor depressivo, sentimentos de culpa e desvalorização, sentimentos 

de desamparo e desespero, lentificação psicomotora, perda de apetite e perturbações do 

sono. É avaliada a frequência da ocorrência destes vários sintomas depressivos na 
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última semana, através de uma escala de 4 pontos: 0 - “nunca ou muito raramente”, 1- 

“ocasionalmente”, 2 - “com alguma frequência”; 3 - “com muita frequência/sempre”. 

O resultado total da escala é obtido através do somatório dos itens, podendo 

variar entre 0 e 60. Quanto maior o resultado total, maior é a intensidade da 

sintomatologia expressa pelo indivíduo. Normalmente, utiliza-se o valor de 20 como 

ponto de corte entre a presença e a ausência de depressão. Nos sujeitos com resultado 

igual ou superior a 20, a probabilidade da presença de depressão clínica deve ser tida em 

conta. 

Nos estudos efectuados, a consistência interna é de .87 (Gonçalves & Fagulha, 

2004). Neste estudo, o alfa de Cronbach é de .85, mantendo pois uma elevada 

consistência interna. 

 

2.2.5- Escala de Satisfação com a Vida 

 

A Escala de Satisfação com a Vida (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985) 

avalia o julgamento global do indivíduo acerca da sua satisfação com a vida, índice do 

bem-estar subjectivo. Era, inicialmente, constituída por 48 itens, posteriormente 

reduzidos para 5 itens, tendo mantido índices de fidelidade e validade aceitáveis (Pavot 

et al., 1991; Diener et al., 1985). Foi validada para a população portuguesa por Barros, 

Neto e Neto (1990). Esta escala apresenta cinco itens, cuja resposta é dada através de 

uma escala de Likert de 7 pontos, que varia entre: 1-“Discordo Fortemente” e 7-

“Concordo Fortemente”.  

Os resultados são obtidos através da soma das pontuações dadas aos cinco itens, 

podendo variar entre 5 e 35, sendo que um resultado de 20 representa uma posição 

neutra na escala. Resultados entre 5 e 9 indicam que o respondente se encontra 

extremamente insatisfeito com a sua vida, enquanto resultados entre 31 e 35 indicam 

que está extremamente satisfeito. Resultados entre 21 e 25 representam ligeira 

satisfação e resultados entre 15 e 19 representam ligeira insatisfação. 

No estudo original, a consistência interna é de .87 (Diener, Emmons, Larsen, & 

Griffin, 1985). Neste trabalho, a consistência interna é de .88, mantendo-se elevada. 
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2.3- Procedimentos 

 

 A amostra da população em estudo foi obtida de acordo com os critérios 

definidos na secção Participantes, tratando-se de uma amostra de conveniência, 

recolhida através do método ‘bola de neve’. Os participantes residiam nos concelhos de 

Loures, Odivelas, Caldas da Rainha e Lisboa. 

 A recolha da amostra foi efectuada entre Abril e Junho de 2011, a partir da 

entrega da declaração de consentimento informado (anexo), referindo a natureza do 

estudo e assegurando o anonimato e confidencialidade dos dados. 

 Os questionários foram maioritariamente preenchidos, autonomamente, pelos 

participantes, tendo sido, em apenas alguns casos, o psicólogo a preencher os 

formulários dos instrumentos, fazendo pois a aplicação oralmente.  
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Capítulo 3- Resultados 

 

 3.1- Estatística Descritiva 
 

Os dados recolhidos foram analisados com recurso ao software PASW1, 

versão18. Procedeu-se, em primeiro lugar, à análise descritiva, para caracterização da 

amostra, no que diz respeito aos dados sócio-demográficos e experiência religiosa: 

cálculo das frequências, média, desvio-padrão, pontuação mínima e máxima.   

 Verificados os pressupostos da normalidade, optou-se pela aplicação de testes 

paramétricos. 

 Dos 133 participantes, 79 são do sexo feminino e 54 do sexo masculino, cujas 

idades variam entre 35 e 65 anos, com uma média de 48.41 anos e desvio-padrão de 

8.25, como se pode constatar pelo Quadro 1: 

 

Quadro 1  

Distribuição da Amostra por Género 

 Frequência 

(% do total) 

Média da Idade Desvio 

Padrão 

Idade Mínima Idade 

Máxima 

Feminino 79 (59.4) 48.82 8.00 35.0 65.0 

Masculino 54 (40.6) 47.80 8.63 35.0 65.0 

Total 133 (100%) 48.41 8.25 35.0 65.0 

 

No Quadro 2, apresentam-se os demais dados sócio-demográficos: 

Quadro 2 

Características Sócio-demográficas da Amostra 

 N=133 Frequência (% 

do total) 

Nível de Escolaridade 

 

Menos de 4 anos 

4 anos 

4-6 anos 

7-9 anos 

10 anos 

11 anos 

12 anos 

Licenciatura ou superior 

 

1 (0.8%) 

6 (4.5%) 

4 (3.0%) 

24 (18.0%) 

6 (4.5%) 

3 (2.3%) 

36 (27.1%) 

53 (39.9%) 

                                                 
1 Statiscal Package for Social Sciences 
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Actividade Profissional 

 

Forças Armadas 

Órgãos Executivos, Directores e Gestores 

Especialistas das Actividades Intelectuais e Cientifícas 

Técnicos de Nível Intermédio 

Pessoal Administrativo 

Serviços Pessoais, Protecção e Segurança 

Indústria, Construção e Artífices 

Não qualificados 

 

 

3 (2.3%) 

5 (3.8%) 

33 (24.8%) 

21 (15.8%) 

28 (21.1%) 

23 (17.3%) 

4 (3%) 

5 (3.8%) 

Situação Profissional 

 

Activo 

Desempregado 

Reformado 

 

116 (87.2%) 

8 (6.1%) 

8 (6.1%) 

Estado Civil 

 

Solteiro 

Casado/União de Facto 

Divorciado/Separado 

Viúvo 

14 (10.5%) 

101 (75.9%) 

15 (11.3%) 

3 (2.3%) 

   

Rendimentos Insuficiente 

Suficiente 

Mais que suficiente 

40 (30.1%) 

90 (67.7%) 

1 (0.8%) 

 

No que diz respeito à Filiação Religiosa, destaque-se que 70.7% da amostra 

declara possuir Filiação Religiosa, sendo que todos declaram ter Filiação Cristã -  

Católica Romana. Estes dados são bastante semelhantes aos dados do Instituto Nacional 

de Estatística, que estimam que cerca de 72% da população é católica (INE, 2001). 

Em relação aos Sacramentos da Iniciação Cristã, 97% dos participantes são 

baptizados, sendo que destes 25.6% realizou também a Primeira Comunhão e 57.1% 

realizou o Crisma, tendo completado os Sacramentos da Iniciação Cristã. 79.7% da 

amostra afirma ter recebido educação religiosa durante a Infância/Adolescência. 

No Quadro 3, apresentam-se alguns elementos que caracterizam a experiência 

religiosa da amostra: 
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Quadro 3 

Caracterização da Experiência Religiosa da Amostra 

 N=133 Frequência (% do total) 

Filiação Religiosa Sim 

Não 

 

94 (70.7%) 

39 (29.3%) 

Sacramentos da Iniciação 

Cristã 

Baptismo 

Baptismo+1ª Comunhão 

Crisma 

 

129 (97%) 

34 (25.6%) 

76 (57.1%) 

Casamento Religioso Sim 

Não 

 

87 (65.4%) 

34 (25.6%) 

 

Hábitos de Oração Várias vezes por dia 

Diária 

Várias vezes por semana 

Ocasionalmente 

Nunca 

 

8 (6.0%) 

42 (31.6%) 

8 (6.0%) 

27 (20.3%) 

48 (36.2%) 

Participação em celebrações 

religiosas 

Diária 

Várias vezes por semana 

Semanalmente 

Várias vezes por mês 

Mensalmente 

Ocasionalmente 

Apenas em ocasiões festivas 

2 (1.5%) 

3 (2.3%) 

26 (19.5%) 

14 (10.5%) 

4 (3.0%) 

34 (3.0%) 

19 (14.3%) 

 

Realização do Sacramento da 

Reconciliação 

Sim 

Não 

 

 

33 (24.8%) 

99 (74.4%) 

Participação em Movimentos 

ou Obras Paroquiais 

Sim 

Não 

 

10 (7.5%) 

120 (90.2%) 

Importância da religião Muito Importante 

Importante 

Pouco Importante 

Indiferente 

26 (19.5%) 

62 (46.6%) 

24 (18.0%) 

20 (15.0%) 
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 Procedendo à comparação dos dados deste estudo referentes à participação em 

cultos religiosos, hábitos de oração e importância atribuída à religião com os dados de 

Menéndez (2007), acerca da religiosidade na Europa, conclui-se que a participação em 

cultos religiosos dos sujeitos desta amostra é mais baixa que os da amostra europeia. 

Enquanto neste estudo, 19.5% dos participantes assiste à missa semanalmente e apenas 

3% assiste ocasionalmente, na amostra europeia, 30% dos participantes assiste à missa 

semanalmente, sendo que 48% assiste ocasionalmente. Em relação aos hábitos de 

oração, conclui-se que os hábitos de oração diária se aproximam, isto é, 33% da amostra 

europeia reza diariamente e 31.6% desta amostra encontra-se nas mesmas condições. Já 

os hábitos de oração semanal ou ocasional descem, 51% na amostra europeia e 26.3% 

nesta amostra, ao passo que aqueles que nunca rezam aumentam substancialmente: 17% 

na amostra europeia e 36.2% nesta amostra nunca rezam. 

 Quanto à importância dada à religião, conclui-se que a distribuição dos dados 

apresenta semelhanças em relação aos dados da amostra europeia. 

 

Quadro 4  

Importância dada à Religião, por Gerações (em percentagem)  

 1960-1969 1970-1979 Estudo de 2011 

Muito Importante 20 11 19.5 

Importante 57 49 46.6 

Pouco Importante 17 23 18 

Indiferente 5 16 15 

 

3.2- Teste das Hipóteses 

  

3.2.1-Hipótese 1 

 

 Para testar a hipótese de que os indivíduos religiosos apresentam maior bem 

estar-subjectivo, nomeadamente maior satisfação com a vida e menos indícios de 

psicopatologia, constituiram-se dois grupos: religiosos e não religiosos, tendo-se 

aplicado a estatística de teste t-Student para amostras independentes.  

 A hipótese não foi corroborada pela análise dos dados. Ao invés disso, verificou-

se nesta amostra que os indíviduos religiosos possuem índices de depressão médios 

mais elevados face aos não religiosos (t= -1.26, p=.21), bem como valores médios de 
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satisfação com a vida um pouco mais baixos (t= .153, p=0.88), embora estas diferenças 

não se revelem estatisticamente significativas.  

 

Quadro 5  

Índice Médio de Depressão e Satisfação com a Vida de Católicos e Não-Católicos 

 Católicos Não-Católicos 

 Média Desvio-Padrão Média Desvio-Padrão 

Índice de Depressão 15.66 8.53 13.68 7.14 

Satisfação com a Vida 22.56 6.30 22.74 5.26 

 

Conclui-se no entanto que, tal como se esperava, os indivíduos religiosos 

apresentam maior orientação religiosa intrínseca (t= -4.50, p=.00), extrínseca (t=-6.18, 

p=.00), bem como nas suas subcomponentes: extrínseca-pessoal (t= -5.46, p=.00) e 

extrínseca-social (t= - 4.39, p=.00), sendo estas discrepâncias estatisticamente 

significativas.  

 

Quadro 6  

Orientação Religiosa Intrínseca e Extrínseca em Católicos e Não-Católicos 

 Católicos Não Católicos 

 Média Desvio-Padrão Média Desvio-Padrão 

Intrínseca 18.05 6.19 12.92 4.98 

Extrínseca 10.17 3.96 4.55 5.00 

Ext. Pessoal 8.10 2.64 4.10 4.24 

Ext. Social 2.07 2.30 .63 1.40 

 

3.2.2-Hipótese 1a  

 

Para testar a hipótese de que aqueles que possuem orientação religiosa intrínseca 

apresentariam um maior bem-estar subjectivo, realizou-se o coeficiente de correlação de 

Spearman, que “assenta na classificação dos dados e posterior aplicação da equação de 

Pearson às classificações atribuídas aos dados” (Field, 2005), cruzando a variável 

Orientação Religiosa Intrínseca com o Índice de Depressão e a Satisfação com a Vida.  

A hipótese não foi corroborada, tendo-se verificado uma correlação positiva 

entre a Orientação Religiosa Intrínseca e o Índice de Depressão (rs= .10), bem como 
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entre esta e a Satisfação com a Vida (rs= .14). Estes valores não são estatisticamente 

significativos. 

 

3.2.3-Hipótese 2b 

 

 A orientação religiosa extrínseca constitui um factor de risco para o 

desenvolvimento de sintomas depressivos. Assim, espera-se que aqueles que 

apresentam maior Orientação Religiosa Extrínseca apresentem maior Índice de 

Depressão. Para testar esta hipótese, calculou-se o coeficiente de correlação de 

Spearman. Concluiu-se que estas variáveis se correlacionam positivamente, sendo que 

aqueles que apresentam maior orientação religiosa extrínseca revelam, em média, 

maiores índices de depressão, sendo esta discrepância estatisticamente significativa, o 

que corrobora a hipótese colocada (rs= .209, p<.05). 

 
3.2.4-Hipótese 3c 
 

 A literatura afirma que as mulheres tendem a ser mais religiosas que os homens 

(Beit-Hallahmi & Argyle, 1997; cit. in Wink & Dillon, 2008) e também demonstram 

valores mais elevados de participação social e comunitária (Putnam, 2000; Rossi, 2001; 

cit. in Wink & Dillon, 2008). Assim, espera-se que homens e mulheres apresentem 

diferentes experiências religiosas. Consideraram-se as três componentes da orientação 

religiosa: intrínseca, extrínseca-pessoal e extrínseca social, bem como as práticas 

religiosas.  

 Para analisar esta hipótese, realizou-se uma estatística de teste t-Student para 

amostras independentes, tendo-se constituído dois grupos, consoante o género dos 

indivíduos, masculino ou feminino. 

As mulheres apresentam um maior desenvolvimento da orientação religiosa 

intrínseca (t= - 2.52, p= .01) e extrínseca (t= - 2.90, p<.01) que os homens, sendo estas 

discrepâncias estatisticamente significativas. 

É assim corroborada a hipótese de que a experiência religiosa varia consoante o 

género. Além disso, verificou-se que as mulheres tendem a dar maior importância ao 

papel da religião na sua vida que os homens (t= - 2.86, p<.01), sendo também esta 

discrepância estatisticamente significativa. 
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Quadro 7 

Orientação Religiosa Intrínseca, Extrínseca e Importância da Religião (por género) 

 Masculino Feminino 

 Média Desvio-Padrão Média Desvio-Padrão 

ORI 14.92 6.63 17.71 5.85 

ORE 

Importância  

7.04 

1.43 

5.34 

1.02 

9.60 

1.91 

4.44 

.86 

 
 

3.2.5-Hipótese 4d 

 

Já no que diz respeito à participação em cultos religiosos e à frequência de 

hábitos de oração não se verificaram diferenças significativas entre os grupos feminino 

e masculino. Para analisar esta hipótese utilizou-se o Teste de Wilcoxon-Mann-

Whitney, que analisa a diferença de posições entre classificações obtidas por dois 

grupos diferentes (Field, 2005), neste caso homens e mulheres.   

Os resultados obtidos para a participação em cultos religiosos é o seguinte: U 

=2066.500, Z = - .311, p =.756. Para a frequência dos hábitos de oração, obtiveram-se 

os seguintes resultados: U =1867.500, Z =1.096, p =.275.  

 

Quadro 8 

Resultados do Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney referentes à 

Participação em Cultos Religiosos e Frequência dos Hábitos de Oração por Género 

1Grupo 1= Masculino; 2Grupo 2= Feminino 
 

3.2.6-Hipótese 5e 
 
Partindo do pressuposto de que algumas variáveis da experiência religiosa 

poderiam ter maior influência sobre os sintomas depressivos, aplicou-se um modelo de 

regressão logística. Utilizando o método descendente passo-a-passo, ao final de dez 

  
Género 

 
Média 

das ordens 

 
U 

 
Z 

Participação em Cultos 
Religiosos 

1Grupo 1 (N=54) 65.77  
2066.5 

 
- .311 2Grupo 2 (N=79) 67.84 

 
Hábitos de Oração 

 

1Grupo 1 (N=53) 62.24 1867.5 - 1.096 

2Grupo 2 (N=79) 69.36 
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passos, o modelo retido: Sacramentos da Iniciação Cristã (β= .24, t=2.31, p<.05), 

Cerimónias Religiosas (β= - .32, t= -2.64, p=.01) e Hábitos de Oração (β= .37, t=3.03, 

p<.01), permite explicar cerca de 16% da variância em torno do Índice de Depressão 

(R2=.159, F=5.092, p<.01). 

 

3.2.7-Hipótese 2 

 

Para testar a hipótese de que uma menor satisfação com a vida estaria associada 

a um aumento do índice de depressão, realizou-se o coeficiente de correlação de 

Spearman. Concluiu-se que existe uma correlação negativa entre a Satisfação com a 

Vida e o Índice de Depressão, sendo que quanto maior a Satisfação com a Vida, menor 

o Índice de Depressão (rs= - .482, p<.01), corroborando a hipótese inicial. 

  
3.2.8-Hipótese 3 

 

Espera-se que as mulheres apresentem índices de depressão médios mais 

elevados que os homens, conforme discutido na literatura. No nosso estudo, concluiu-se 

que as mulheres apresentam um Índice de Depressão Médio mais elevado que os 

homens, embora esta discrepância não se revele estatisticamente significativa (t= -1.73, 

p= .09), pelo que esta hipótese não foi corroborada. 

 

Quadro 9  

Índice de Depressão Médio por Género e Total 

 
 

Masculino (N=51) Feminino (N=78) Total (N=129) 

Índice de Depressão 13.55 16.08 15.08 
Desvio-padrão 7.35 8.56 8.17 

 

3.2.9-Hipótese 4 
 

Para analisar a influência da percepção dos rendimentos no bem-estar subjectivo, 

foi realizada a correlação de Spearman, tendo sido cruzada a resposta que os indivíduos 

deram no questionário sócio-demográfico, classificando-os como insuficientes, 

suficientes ou mais que suficientes e as variáveis Satisfação com a Vida e Índice de 

Depressão. Concluiu-se que a percepção dos Rendimentos se correlaciona 

positivamente com a Satisfação com a Vida (rs= . 229, p< .01), isto é, quanto maior a 

percepção que o indivíduo tem dos seus rendimentos, maior é a Satisfação com a Vida 
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reportada. É de notar que a frequência das respostas se distribuiu, predominantemente, 

entre Insuficientes e Suficientes. 

Já no que diz respeito à relação entre os Rendimentos e o Índice de Depressão, 

verifica-se a existência de correlação negativa entre ambos, isto é, quanto maior a 

percepção do nível de Rendimentos, menor o Índice de Depressão, não atingindo, 

contudo, significância estatística (rs= - .111). 

 

3.2.10-Hipótese 5 

 

Espera-se que o grau académico tenha influência no índice de depressão e na 

satisfação com a vida. Para testar esta hipótese, foi determinado o coeficiente de 

correlação de Spearman. Concluiu-se que o Grau Académico se correlaciona 

negativamente com o Índice de Depressão, isto é, quanto maior o Grau académico, 

menor o Índice de depressão (rs= - .182, p< .05) e que se correlaciona positivamente 

com a Satisfação com a Vida (rs = .256, p<.01), ou seja, quanto maior o grau académico, 

maior a satisfação com a vida. Estas correlações são estatisticamente significativas e 

corroboram a hipótese inicialmente colocada. 

 
3.2.11-Hipótese 6 
 
Quanto à hipótese de que os adultos de meia-idade apresentam menor 

envolvimento religioso que os de idade avançada, apresentando menor orientação 

religiosa intrínseca e extrínseca, foram comparados os dados provenientes deste estudo 

com um estudo de Rodrigues (2010), realizado com uma amostra de adultos em idade 

avançada (média – 67.53; d.p. – 6.61). Aplicou-se a estatística de teste t-Student para 

uma única amostra, tendo-se concluído que os adultos de meia-idade apresentam menor 

Orientação Religiosa Intrínseca (t= - 31.45, p<.01), Extrínseca-Pessoal (t= -12.45, 

p<.01) e Extrínseca-Social (t=-14.05, p<.01) que os adultos de idade avançada, sendo 

estas diferenças estatisticamente significativas, corroborando a hipótese colocada.  
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Capítulo 4 – Discussão dos Resultados 

 

4.1 - Relação entre religiosidade e bem-estar subjectivo 

 

Na primeira hipótese, esperava-se encontrar uma associação positiva entre 

religiosidade e bem-estar subjectivo. Assim, era esperado que os indivíduos religiosos 

apresentassem maior bem-estar subjectivo, medido através da Escala de Satisfação com 

a Vida (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985), e menos indícios de psicopatologia, 

medidos através da versão portuguesa (Gonçalves & Fagulha, 2004) da Escala de 

Depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos (Radloff, 1977). 

A hipótese não foi corroborada, tendo-se verificado que os indivíduos religiosos 

tendem a apresentar índices de depressão médios mais elevados e menor satisfação com 

a vida do que os indivíduos não religiosos, embora estas discrepâncias não se tenham 

revelado significativas. 

A não confirmação das hipóteses contradiz inúmeros estudos recentes sobre 

religião e bem-estar. Talvez estes resultados possam ser explicados mediante 

características desta amostra em particular. O facto de existir um elevado desvio-padrão 

em relação à média indica a existência de grande variabilidade quanto à influência da 

religião no bem-estar subjectivo dos participantes desta amostra. Podemos concluir que 

a vivência da religião deverá ter impacto variado nos diversos participantes. Para alguns 

poderá ser benéfico e para outros não, já que a hipótese que relaciona a orientação 

religiosa extrínseca com a depressão foi corroborada. Será que alguns indivíduos 

utilizam formas de coping religioso negativo? Uma estratégia de coping será positiva ou 

negativa consoante um indivíduo utiliza a religião como meio ou recurso para enfrentar 

um problema ou se esta deixa de ser um recurso, tornando-se um encargo ou um agente 

stressor (Pargament et al., 1998). Exline, Yali e Sanderson (2000) afirmam que a tensão 

religiosa está sempre presente independentemente de a religião ser tida enquanto força 

positiva na vida do indivíduo e de ser fonte de conforto. Neste sentido, os conflitos 

espirituais não resolvidos surgem frequentemente associados a maior distress e maiores 

níveis de sintomatologia depressiva (Shah, Snow, & Kunik, 2001; cit. in Pargament, 

Ellison, & Flannelly, 2006), assim como menor felicidade e satisfação com a vida 

(Ellison, 1991). A presença de estratégias de coping negativas ou de conflitos espirituais 

relevantes para o bem-estar subjectivo dos indivíduos, assim como da representação da 

imagem de Deus como figura punitiva ou castradora não pode ser averiguada através 
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dos dados recolhidos, embora se considere relevante ser incluída em estudos futuros 

para uma melhor compreensão da vivência religiosa dos seus participantes. 

Partindo do pressuposto de que algumas variáveis da experiência religiosa 

poderiam ter maior influência sobre os sintomas depressivos, aplicou-se um modelo de 

regressão logística. O modelo retido - Sacramentos da Iniciação Cristã (β= .24, t=2.31, 

p<.05), Cerimónias Religiosas (β= - .32, t= -2.64, p=.01) e Hábitos de Oração (β= .37, 

t=3.03, p<.01) - permite explicar cerca de 16% da variância em torno do índice de 

depressão, com significância a 99%, o que revela um papel significativo da religião no 

bem-estar subjectivo dos indivíduos. Conclui-se, ainda, que quanto mais o indivíduo 

participa em cultos religiosos, menor é a sintomatologia depressiva apresentada, o que 

pode ser explicado pelos efeitos do coping religioso positivo ou do apoio social 

recebido pelo indivíduo na rede social da comunidade religiosa, bem como pelo 

sentimento de pertença desenvolvido por pertencer a uma comunidade que partilha um 

modo de vida e de ver o mundo.Conclui-se, também, que quanto maiores os hábitos de 

oração dos indivíduos, maior é a sintomatologia depressiva que apresentam. Torna-se 

aqui bastante difícil distinguir se a incidência de maior sintomatologia depressiva se 

deve aos efeitos da oração ou se assim é, devido aos indivíduos rezararem para obtenção 

de conforto, segurança e apaziguamento da dor psicológica, ou seja, desenvolverem a 

orientação religiosa extrínseca como resposta à incidência de sintomatologia depressiva. 

Neste caso, a religião poderia ser compreendida como um factor de protecção 

relativamente ao desenvolvimento de sintomatologia depressiva. Sabemos, no entanto, 

que a orientação religiosa extrínseca constitui um factor de risco para o 

desenvolvimento de depressão, portanto será realmente benéfico para esses indivíduos 

procurarem conforto na religião?  

Uma vez que o instrumento utilizado (C.E.S.-D) nos permite apenas obter uma 

medida da sintomatologia depressiva actual, que pode variar em função dos 

acontecimentos de vida, não se sabe até que ponto os indivíduos que reportam maior 

sintomatologia depressiva estão a responder adaptativamente a um acontecimento de 

vida recente ou se se encontram realmente em risco de depressão clínica. Além disso, os 

inevitáveis efeitos da desejabilidade social levam a que os participantes, 

frequentemente, desvalorizem os seus sintomas ou não os classifiquem correctamente.  
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4.2- Bem-estar subjectivo e nível sócio-económico 

 

A investigação em torno do bem-estar subjectivo tem demonstrado que o nível 

sócio-económico dos indivíduos se encontra relacionado com a satisfação com a vida 

reportada. Surgiram vários resultados concordantes neste estudo, nomeadamente que o 

nível dos rendimentos e as habilitações literárias se correlacionam positivamente com a 

satisfação com a vida, isto é, quanto maiores forem os rendimentos e as habilitações 

literárias, maior é a satisfação com a vida.  

Podemos afirmar que os recursos económicos têm importância na diferenciação 

da amostra ao nível do bem-estar subjectivo, possivelmente porque parte desta se 

considera economicamente carenciada, 30% da amostra classifica os seus rendimentos 

como insuficientes, o que significa que não dá como adquiridas as condições básicas de 

vida. As habilitações literárias permitem também diferenciar a amostra no que diz 

respeito ao bem-estar subjectivo. Sabemos que estas duas variáveis se encontram 

interligadas, já que alguém com mais habilitações literárias apresenta maiores 

probabilidades de conseguir um trabalho mais satisfatório, concordante com as suas 

expectativas, possivelmente melhor remunerado, tendo um acesso mais facilitado aos 

serviços de saúde, lazer e maiores oportunidades sócio-culturais. Os indivíduos 

economicamente mais carenciados constituem um grupo de risco para o 

desenvolvimento de psicopatologia, pois não só têm um menor acesso aos serviços de 

saúde, como apresentam uma tendência para se isolarem mais, devido às suas 

dificuldades económicas, que os limitam na prática de certas actividades ou 

passatempos. 

Por sua vez, uma maior satisfação com a vida surge associada a menor 

sintomatologia depressiva, reforçando a ideia que pessoas com maiores rendimentos 

tendem a ter melhor saúde física e mental (e.g. Langner & Michael, 1963; Mayer, 1997; 

cit. in Diener & Biswas-Diener, 2002), possivelmente por experienciarem menos 

eventos stressantes (Wilson et al., 1995; cit. in Diener & Biswas-Diener, 2002). Note-se 

que embora o nível sócio-económico não explique totalmente a variância ao nível do 

bem-estar subjectivo, constitui um indício de qualidade de vida, sendo um factor de 

inegável importância, constantemente em interacção com outras variáveis, algumas 

delas analisadas neste estudo. 
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4.3 - A experiência religiosa, o género e a idade 

 

Concluiu-se que a experiência religiosa varia consoante o género e a idade, tal 

como referido na literatura.  

No que diz respeito ao género, a tendência para uma diferente participação 

religiosa de homens e mulheres assume-se como uma constatação comum, na 

observação naturalista. Neste estudo, não se obtiveram diferenças estatisticamente 

significativas, embora esta tendência se mantenha. Concluiu-se, no entanto, que as 

mulheres apresentam um maior desenvolvimento da orientação religiosa, em todas as 

suas dimensões, e que dão maior importância ao papel da religião nas suas vidas, face 

aos homens, sendo esta discrepância estatisticamente significativa, pelo que se pode 

concluir que a religião assume uma maior importância para estas. O facto destas 

apresentarem índices de depressão, em média, mais elevados pode fazê-las sentir maior 

necessidade de se aproximarem da religião para lidar com os seus sentimentos 

negativos. Na revisão de literatura efectuada, foi referido um estudo que apresentava a 

oração como um mecanismo de protecção contra sintomas depressivos (Saudia, Kidney, 

Brown, & Young-Ward, 1991, cit. in Spilka, 2005). 

 Não se deve esquecer, contudo, que estes resultados estão sujeitos à 

desejabilidade social; poderá ser mais difícil para um homem, devido a estereótipos 

sociais, revelar as suas experiências religiosas do que para uma mulher.  

Concluiu-se que os adultos de meia-idade apresentam menor orientação religiosa 

intrínseca, extrínseca-pessoal e extrínseca-social que os adultos de idade avançada. 

Estas discrepâncias podem dever-se ao normal efeito do desenvolvimento, sendo que os 

indivíduos à medida que vão envelhecendo, devido às diversas perdas e mudanças 

inerentes a este processo, sentem maior necessidade de se aproximarem da religião. No 

entanto, há que ter em conta o efeito de cohorte, já que, tendo nascido em diferentes 

épocas, os dois grupos viveram diferentes contextos sócio-políticos, assim como foram 

sujeitos a diferentes educações religiosas. Outrora, dominava a imagem de Deus como 

figura castradora e punitiva, enfatizava-se mais o pecado e a sua punição e a formação 

religiosa, de melhor ou pior qualidade, era uma experiência geral. Sabe-se que o 

aumento de católicos não praticantes ocorre entre aqueles que nasceram a partir de 1930 

(Menéndez, 2007). Torna-se, assim, difícil concluir até que ponto as diferenças 

encontradas se devem aos efeitos do ciclo de vida ou a efeitos geracionais. 
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Considerações finais e limitações do estudo 
 

 Este trabalho propôs-se analisar a influência da religião na saúde mental, 

nomeadamente no bem-estar subjectivo. 

 Este estudo obteve alguns resultados concordantes com a literatura e que se 

revelaram estatisticamente significativos, nomeadamente o facto de a uma maior 

orientação religiosa extrínseca estarem associados maiores índices de depressão. 

Verificou-se que a experiência religiosa varia consoante o género e a idade, sendo que 

as mulheres apresentam maior desenvolvimento de todas as dimensões da experiência 

religiosa: orientação religiosa intrínseca, extrínseca e suas subcomponentes: pessoal e 

social, face aos homens. Verificou-se, também, que adultos de idade avançada 

apresentam, igualmente, maior desenvolvimento de todas as dimensões da experiência 

religiosa: orientação religiosa intrínseca, extrínseca e suas subcomponentes.  

 A hipótese de que a um maior envolvimento religioso estariam associados 

maiores índices de bem-estar subjectivo não foi corroborada, tendo-se revelado 

necessário estudar conceitos frequentemente referidos na literatura como mediadores 

desta relação, como o apoio social, as estratégias de coping e os conflitos espirituais e 

seu possível impacto na vivência religiosa dos indivíduos, para uma compreensão mais 

alargada dos resultados obtidos. 

Revelou-se também evidente a dificuldade de realizar um estudo com um 

construto tão subjectivo quanto a religião. De acordo com Hill (2005), estes conceitos 

podem ser especialmente susceptíveis a enviesamentos de desejabilidade social. 

Destaca-se a legitimidade da religião, apesar de ser um campo de difícil acesso 

metodológico, enquanto variável a ter em conta na investigação em saúde mental. 

Com o presente estudo, pretendeu-se aumentar o conhecimento relativo à 

temática analisada, insuficientemente explorada em Portugal, esperando-se que os 

resultados obtidos motivem a realização de novos estudos e que a informação deles 

decorrentes possa ter aplicação clínica.  
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ANEXOS 
  



Consentimento Informado 

 

Chamo-me Catarina Maria Bandeira Lapa Carvalho Dias e estou a realizar uma 

dissertação no âmbito do Mestrado Integrado em Psicologia, secção de Psicologia 

Clínica e da Saúde, na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. 

As temáticas abordadas relacionam-se com a experiência religiosa e o bem-estar 

psicológico. 

Solicito a sua participação através da resposta aos questionários que se seguem. 

Não existem respostas correctas ou incorrectas, o importante é que elas reflictam a sua 

experiência.  

Os dados recolhidos serão tratados e apresentados de forma anónima e 

confidencial. 

Ao responder a estes questionários, declara ter entre 35 e 65 anos de idade, que 

tomou conhecimento das indicações dadas anteriormente e que aceita colaborar livre e 

voluntariamente nesta investigação. 

Muito obrigado pela sua colaboração. 

 

__________________________________________ 

(Catarina Maria Bandeira Lapa Carvalho Dias) 

 

Lisboa, 04 de Abril de 2011 

  



Nº do processo _____ 

 
Questionário Sócio-Demográfico 

 
 

Idade ______         Sexo _______    Estado Civil _______________ 

Nacionalidade _______________     Profissão __________________ 

 

 

1- Tem estudos académicos? 

Sim _______         Não _______ 

 

1.1  Grau de ensino (completo): 

Menos de 4 anos de escolaridade ____ 

4 anos de escolaridade____ 

6 anos de escolaridade ____ 

9 anos de escolaridade ____ 

10 anos de escolaridade ____ 

11 anos de escolaridade ____ 

12 anos de escolaridade ____ 

Outro ___  Qual? ____ 

  

1.2 - Se completou formação académica universitária ou profissional, em 

que área se desenvolveram esses estudos? _________________________ 

 

2 - Qual a sua situação profissional? 

Profissionalmente activo _______ 

Desempregado __________ 

Reformado ________ 

 

3 - Qual a proveniência dos seus rendimentos pessoais ou do casal?  

 (preencha a(s) opção(ões) que se lhe aplique(m)) 

 

Salário pessoal ___________ 

Reforma ou pensão pessoal ___________ 



Salário do cônjuge __________ 

Reforma ou pensão do cônjuge _______ 

Outros rendimentos ___________ 

Apoio social ou de familiares ____________ 

 

4 - Tem filhos? 

Sim _____    Não _____ 

 

4.1 - Se sim, quantos são e quais as suas idades: ____________ 

 

5 - Tem filhos ou outros familiares economicamente dependentes de si? 

Sim ______                Não _______ 

 

6 - Considera que os seus rendimentos são: 

Insuficientes ____ 

Suficientes _____ 

Mais que suficientes _____ 

 

  



Nº do processo _____ 
 

Questionário sobre a Experiência Religiosa 

 

O presente questionário pretende averiguar alguns factos relacionados com a sua 

experiência religiosa, ao longo da vida. Por favor, coloque uma cruz nas respostas 

que melhor se lhe apliquem. Os dados que disponibilizar serão tratados de forma 

anónima e confidencial. Obrigado pela sua colaboração. 

 

1-Tem alguma filiação religiosa? 

Sim _____                       Qual? ________________________ 

Não ____ 

 

2- É baptizado/ realizou ritual de iniciação religiosa? 

Sim  ____            Não ______ 

 

2.1 - Se sim, indique aproximadamente que idade tinha na altura: _____ 

 

3- Teve educação religiosa no contexto familiar? 

Sim ________                    Não _________ 

 

3.1- Se respondeu que sim em 3, em que período etário realizou essa 

instrução? 

Infância/Adolescência ________ 

Entre os 20 e os 40 anos _______ 

Entre os 40 e os 60 anos ______ 

Depois dos 60 anos _______ 

 

4 - Além do Baptismo, que Sacramentos da Iniciação Cristã realizou? 

1ª Comunhão _______ 

Crisma/Confirmação ______ 

 

4.1- Se não completou os Sacramentos da Iniciação Cristã, especifique o 

motivo: _______________________________________________ 

 



 

5- Se está/já esteve casado, fez cerimónia religiosa? 

Sim _________                   Não ________ 

 

5.1- Se não realizou cerimónia religiosa, especifique o motivo: 

O meu companheiro (a) não é/era religioso ____________ 

Achámos que seria difícil suportar os custos da cerimónia ________ 

Outros:  _____________________________ 

 

6. - Se tem filhos, tem-lhes transmitido ou pretende transmitir educação religiosa? 

Sim _________                   Não __________ 

Especifique o motivo da sua escolha: _________________________________  

 

6.1 – Descreva a participação religiosa dos seus filhos 

 (assinale a(s) opção(ões) que se adequarem ao seu caso) 

 

Frequenta a catequese  _______ 

Já completou os Sacramentos da formação inicial cristã _____ 

Anda no grupo de jovens/ desenvolve actividades de voluntariado _____ 

É escuteiro _____ 

Frequenta rituais de celebração religiosa _______ 

Tem hábitos de oração/ leitura de textos religiosos (na igreja ou em outros 

locais) _______ 

 

7- Vamos falar agora acerca da sua vivência actual da fé. 

 

7.1- Frequenta cerimónias religiosas? 

Sim  _______     Não      _______ 

 

7.1.1 – Se respondeu que sim, com que frequência o faz? 

Diária ___________ 

Várias vezes por semana ___________ 

Semanalmente ________ 

Algumas vezes por mês _________ 

Mensalmente  __________ 



Ocasionalmente _________ 

Apenas em ocasiões festivas (baptizados, casamentos, ….)  _________ 

 

7.2 - Tem hábitos de oração? 

Sim _________           Não ________ 

 

7.2.1- Se sim, com que frequência?  

Várias vezes por dia ___________ 

Diariamente _______ 

Várias vezes por semana ______ 

Ocasionalmente _______ 

 

7.3 – Realiza o Sacramento da Reconciliação (confessar-se)? 

Sim ____  Não _____ 

 

7.3.1- Se respondeu que sim, com que frequência o faz? 

Várias vezes por mês _______ 

Uma vez por mês _________ 

Várias vezes por ano _______ 

Antes de períodos festivos (Natal, Páscoa) ________ 

Ocasionalmente ___________ 

 

7.4- Pertence a alguma obra ou movimento paroquial? 

Sim ______                          Qual? ______ 

Não ______ 

 

8- Como classifica a importância da religião na sua vida? 

Indiferente _________ 

Pouco importante _______ 

Importante ________ 

Muito importante _______  
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