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RESUMEN 
Vivimos en un momento en que el estrés se ha convertido en una palabra común en 

el vocabulario de los individuos, y cada día las personas se enfrentan a situaciones que 

desencadenan sus procesos de adaptación. El estudio de la resiliencia como un proceso 

que permite a una confrontación positiva con la adversidad por lo tanto asume una gran 

importancia para la promoción del bienestar y la salud mental. Los enfoques 

tradicionales han examinado que factores biológicos, sociales y psicológicos explican el 

florecimiento o la la rupturao humano frente a los obstáculos. Estos descubrimientos 

llevaron a una mayor comprensión de la estructura resiliente. Sin embargo, otra 

investigación más reciente ha fortalecido el conocimiento sobre este proceso al traer una 

nueva variable para su comprensión - la espiritualidad. A medida que los investigadores 

reconocen el papel del Sagrado, algunos fomentan la integración de la espiritualidad en 

el camino para la resiliencia (Farley, 2007; Park & Folkman, 1997; Wolin y Wolin, 

1993). 

Esta investigación trató de entender si una experiencia espiritual integrada facilita 

el desarrollo de la resiliencia para enfrentar situaciones adversas, añadiendo al  

funcionamento  del sujeto un conjunto de recursos y estrategias que permiten la 

creación de un significado personal facilitador de las experiencias asociadas a estos 

conflictos.  

Para poner en práctica el concepto amplio y multidimensional de la espiritualidad, 

se optó por utilizar como indicadores, medidas generales de la espiritualidad como la 

denominación religiosa,  prácticas espirituales y la satisfacción con la religión. También 

utilizamos como parámetros para evaluar la espiritualidade, el enfrentamiento religioso 

y espiritual, el bienestar espiritual y la imagen de Dios. 

Se recogieron un total de 1118 encuestas, que revelarán que más que la 

denominación o frecuencia religiosa, son variables con un contenido de relación más 

íntima con la Divinidad, como el uso de estrategias positivas de afrontamiento 

religiosos y espirituales, una imagen benévola de Dios y la satisfacción con su vida 

espiritual que aparecen como facilitadores más evidentes de los procesos de adaptación 

en tiempos de crisis. 

Palabras clave: Espiritualidad, resiliencia,  crecimiento postraumático, imagen de 

Dios,  bienestar espiritual, enfrentamiento religioso y espiritual 
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RESUMO 
Vivemos numa época em que o stress se tornou uma palavra comum do vocabulário 

dos sujeitos e diariamente as pessoas são confrontadas com situações que accionam os 

seus processos adaptativos. O estudo da resiliência, enquanto processo que permite um 

confronto positivo com a adversidade, assume assim importante relevância para a 

promoção do bem-estar e da saúde mental. As abordagens tradicionais têm se debruçado 

a estudar que factores biológicos, sociais ou psicológicos explicam o florescimento ou a 

quebra humana diante dos obstáculos. Estas descobertas levaram a uma maior 

compreensão do quadro de resiliência. No entanto, um outro conjunto de pesquisas mais 

recente, tem vindo a reforçar o conhecimento acerca deste processo trazendo uma nova 

variável para o seu entendimento – a espiritualidade. À medida que os investigadores 

reconhecem o papel do Sagrado, alguns incentivam a integração da espiritualidade na 

caminhada para a resiliência (Farley, 2007; Park & Folkman, 1997; Wolin & Wolin, 

1993) 

Esta investigação tentou perceber se uma vivência integrada da espiritualidade 

facilita o desenvolvimento de um funcionamento resiliente no confronto com situações 

de adversidade, acrescentando ao funcionamento do sujeito um conjunto de recursos e 

estratégias que permitem a criação de um significado pessoal facilitador das vivências 

associadas a esses conflitos.  

Para operacionalizar o conceito vasto e multidimensional de espiritualidade, 

optamos por utilizar como indicadores medidas gerais de espiritualidade como a 

denominação religiosa as práticas religiosas e espirituais e a satisfação com a religião. 

Utilizamos ainda como parâmetros para avaliar a espiritualidade,  o coping religioso e 

espiritual, o bem-estar espiritual e a imagem de Deus.  Foram recolhidos no total 1118 

inquéritos, que revelaram que mais do que a denominação ou frequência religiosa são 

variáveis com um teor relacional mais intimo com o Divino, como o  uso de estratégias 

de coping religioso e espiritual positivas, uma imagem benevolente de Deus e a 

satisfação com a sua vida espiritual que aparecem como facilitadores mais evidentes dos 

processos adaptativos em momentos de crise 

Palavras-chave: Espiritualidade, resiliência, crescimento pós-traumático, imagem 

de Deus, bem-estar espiritual, coping religioso e espiritual 
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ABSTRACT 
We live in a time when stress has become a common word in the subjects' 

vocabulary, and people are confronted daily with situations that trigger their adaptive 

processes. The study of resilience, as a process that allows a positive confrontation with 

adversity, thus assumes important relevance for the promotion of well-being and mental 

health. Traditional approaches have been concerned with studying what biological, 

social, or psychological factors explain blossoming or human breakdown in the face of 

obstacles. These findings led to a greater understanding of the resilience framework. 

However, another set of more recent research has been reinforcing knowledge about this 

process by bringing a new variable to your understanding - spirituality. As researchers 

recognize the role of the Sacred, some encourage the integration of spirituality in the 

quest for resilience (Farley, 2007, Park & Folkman 1997, Wolin & Wolin 1993) 

This research tried to perceive if the integrated experience of spirituality facilitates 

the development of a resilient functioning in the confrontation with situations of 

adversity, adding to the functioning of the subject a set of resources and strategies that 

allow the creation of a personal meaning facilitator of the experiences associated with 

these conflicts.  

In order to operationalize the vast and multidimensional concept of spirituality, we 

have chosen to use as indicators general measures of spirituality such as religious 

denomination, religious and spiritual practices and satisfaction with religion. We also 

use as parameters to evaluate spirituality, religious and spiritual coping, spiritual well-

being and the image of God.  

A total of 1118 inquiries were collected which revealed that more than religious 

denomination or frequency,  the variables with a more intimate relational content with 

the Divine, such as the use of positive religious and spiritual coping strategies, a 

benevolent image of God, and satisfaction with their spiritual life that appear as more 

evident facilitators of adaptive processes in times of crisis. 

Keywords: Spirituality, resilience, post-traumatic growth, image of God, spiritual 

well-being, religious and spiritual coping 
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RESUMEN EXTENDIDO DE TESIS DOCTORAL 
MARCO TEÓRICO 

1. ESPIRITUALIDAD Y LA RELIGIÓN 

Psicología en la actualidad se enfrenta al reto de tratar de entender la base 

psicológica de las creencias, experiencias y comportamientos religiosos / espirituales, 

así que basado en este conocimiento, pueda mejorar estados de mayor bienestar de los 

individuos. 

Teóricamente mucho se ha debatido acerca de la distinción entre los conceptos de 

la religiosidad y la espiritualidad. El primero se refiere a las creencias, prácticas y 

rituales relacionados con el Trascendente, existe dentro de una estructura organizativa, 

es vivido como una comunidad comprometida de la fe, con las enseñanzas y las 

narrativas que favorecen la búsqueda del Sagrado (Zimmer et al, 2016; Koenig et al, 

2015; Lucchese & Koenig, 2013; Vasegh et al, 2012; Koenig, 2012; Zwingmann et al, 

2011; Hood et al, 2009; Plante, 2008; Emmons & Paloutzian, 2003; Hill et al, 2000). 

Por otra parte, la espiritualidad es visto como una declaración personal de lo 

trascendente, es un concepto más difícil de definir por su individualidad. Generalmente 

se refiere a una búsqueda personal de lo sagrado, a través de los sentidos y propósitos de 

vida, y una percepción del total en relación con Dios o con la naturaleza (Zimmer et al, 

2016; Koenig et al, 2015; Koenig, 2012; Zwingmann et al, 2011; Aten & Leach, 2009; 

Plante, 2008; Hage, 2006; Zinbauer & Pargament, 2005; Zinbauer et al, 1997). 

Hoy en día, algunos autores consideran que más de una postura divergente debería 

lograrse una actitud inclusiva, porque hay peligros en esta polarización, es decir, el 

punto de vista simplista de que la espiritualidad tiene un tono positivo, asociado a una 

forma de relación con la Divinidad más individual, personalizado y dinámico, y la 

religión un carácter más negativo asociado a una, creencia estática, y una práctica 

formal de grupo (Zimmer et al, 2016; Pargament, 2007; Zinnbauer & Pargament, 2005; 

Emmons & Paloutzian, 2003; Hill & Pargament, 2003; Zinnbauer et al, 1997). De 

hecho, la religión y la espiritualidad comparten la misma esencia, el Sagrado (Hage et 

al, 2006; Zinnbauer & Pargament, 2005; Emmons & Paloutzian, 2003), y pueden 

cruzarse en las experiencias de los individuos, así como se ilustra por los datos de las 

investigaciones en esta área, donde la mayoría de los participantes se describieron como 

religioso y espiritual. Por razones metodológicas - y clarificación conceptual - se hace 
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notar que el término religión se utiliza aquí, en sus aspectos más amplios para referirse a 

un conjunto de creencias, prácticas y rituales relacionados con el Trascendente que se 

pueden practicar tanto en el contexto de una tradición religiosa organizada como en una 

forma más personal y que, de acuerdo con algunas investigaciones, y en la contingencia 

de tener que elegir uno de los conceptos, la opción es para la espiritualidad, por ser más 

inclusivo y representativo de un conjunto de fenómenos que van más allá de las 

prácticas asociadas a las religiones tradicionales (Aten & Leach, 2009; Zinnbauer & 

Pargament, 2005). 

En el día a día, la religión / espiritualidade sirven una variedad de propósitos, 

incluyendo cinco funciones básicas para establecer una relación con la Divinidad 

(Pargament et al, 2000): significado- cuando ofrece a sus seguidores directrices en un 

conjunto de creencias, principios, valores y comportamientos, la religión / espiritualidad 

ofrece un marco del mundo diferenciado y organizado que ayuda a las personas a  

entenderlo y tratar con él; control - frente a acontecimientos que empujan al individuo 

más allá de sus propios recursos, la religión / espiritualidad ofrece muchas maneras de 

lograr un sentido de dominio y control; confort - desde el punto de vista religioso, la 

espiritualidad, o el deseo de conectar con un poder que va más allá del individuo, es la 

función más básica de la religión; la intimidad - la religión / espiritualidad juega un 

papel importante en la facilitación de la cohesión social, ya que funcionan como 

mecanismos para promover la solidaridad social y la identidad social; transformación 

de la vida: la religión / espiritualidad también pueden ayudar las personas a hacer 

grandes cambios de la vida, o renunciar a objetos de valor viejos y encontrar nuevas 

fuentes de significado. 

Allport (1967), en un estudio clásico distingue entre dos orientaciones religiosas: la 

extrínseca e intrínseca. Las personas con orientación extrínseca están dispuestas a 

utilizar la religión como una ayuda para lograr sus objetivos. Este interés por la 

espiritualidad sirve a otros intereses más valorados por los sujetos. Los individuos con 

orientación intrínseca encuentran su principal razón en la religión. Otras necesidades, 

por fuerte que sean, se consideran menores, y en la medida de lo posible se armonizan 

con las creencias de la fe. Mediante la aceptación de un credo, los esfuerzos del 

individuo para lo interiorizar y lo seguir son totales, y así es como vive su fe. 
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2. BIENESTAR ESPIRITUAL 

Una de las primeras entidades a proponer una definición de Bienestar Espiritual 

(SWB) fue la Coalición Interreligiosa Nacional sobre el Envejecimiento (NICA), que en 

1975 lo describió como la afirmación de la vida en relación con Dios, con uno mismo, 

con la comunidad y el medio ambiente que nutre y celebra todo. 

El Bienestar Espiritual, que a menudo se hace referencia en la literatura como la 

salud espiritual, entonces es un estado dinámico de la existencia, que se define por el 

grado en que las personas viven en armonía con las relaciones que establecen con usted, 

con los demás, con el entorno que les rodea y con algo o alguien más allá de la humana 

(Fisher, 2006; Gómez & Fisher, 2003; Fisher, 1998). 

Suponiendo que el bienestar espiritual es una dimensión clave de la salud que 

integra e impregna todas las otras dimensiones, Fisher (2016; 2016a; 2014; 2013; 

2013th; 2012; 2011; 2010; 2009; 2006; 1999) trató de establecer una definición amplia 

y empíricamente sostenida de la salud espiritual, que reúne los cuatro sistemas de 

relación que propone la definición consensuada de la NICA. 

Fisher (1999, p.31) termina por definir la salud espiritual como una forma dinámica 

de ser que se expresa por el grado de armonía y calidad de las relaciones que las 

personas establecen con ellos mismos, con los demás, con el entorno y con el Otro 

trascendente. Implícita en esta definición existen cuatro áreas de relación, esenciales 

para el bienestar espiritual: dominio personal que se ocupa de cómo una persona se 

relaciona a sí mismo en términos de significado, propósito y valores en la vida; dominio 

comunitario que expresa la calidad y profundidad de las relaciones interpersonales 

entre sí mismo y los demás, incluidos los sentimientos de amor, la justicia, la esperanza 

y la fe en la humanidad; dominio ambiental que se ocupa de la protección y el cuidado 

del mundo físico y biológico, incluyendo un sentido de respeto, la admiración y la 

unidad con la naturaleza; dominio trascendental que se refiere a la relación del yo con 

Alguién o Algo más allá del nivel humano, como una fuerza cósmica, una realidad 

trascendente o Dios, e implica sentimientos de fe, el culto y la adoración o veneración, 

con respecto a la fuente de misterio del Universo. 

Estas cuatro dimensiones pueden agregarse, lo que indica un nivel general de 

bienestar espiritual de un individuo y es la calidad de las relaciones en cada uno de los 
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cuatro dominios que reflejan el bienestar espiritual de cada persona, aunque las personas 

abrazen cada una de estas áreas en diversos grados, dependiendo de su creencias y 

visión del mundo (Fisher 2016; 2016a; 2014; 2013; 2013a; 2012; 2011; 2010; 2009; 

2006; 1999; Fisher et al, 2000; Gómez & Fisher, 2003). 

Todos los dominios de la salud espiritual se compone de dos aspectos - el 

conocimiento y la inspiración. El aspecto de "conocimiento" proporciona la estructura 

cognitiva que ayuda al individuo a interpretar su vida, mientras que el aspecto de 

"inspirar" se refiere a la esencia y la motivación de cada dominio de la salud espiritual. 

Aunque Fisher defienda que la salud espiritual se ve reforzada por el desarrollo de 

las cuatro áreas de bienestar espiritual, también reconoce que muchas personas dan 

prioridad a un dominio sobre los demás, y es a estos individuos que permiten una visión 

más clara de las cualidades únicas asociadas con cada dominio (Fisher, 2009; Fisher et 

al, 2000), dando así lugar a cinco perfiles de BEE distintos: personalista, comunitario 

globalista, ambientalista, y racionalista. 

 
3. REPRESENTACIÓN DE DIOS E APEGO AL DIVINO 

Rizzuto (1974; 1979; 1991; 1993; 2001) fue uno de los primeros autores en el 

estudio de la naturaleza y los mecanismos mediante los cuales la imagen divina se 

establece internamente en los individuos. Para ella, hay una experiencia básica que da 

lugar a comportamientos que llamamos religiosa, que es la creencia en la existencia 

externa de "algo" que tiene para nosotros un significado Divino, y la forma cómo cada 

uno ve a este Dios puede ser tan variada como sus experiencias religiosas. Esta 

perspectiva se basa en la teoría de las relaciones objectais, que defiende que las 

relaciones de objeto son representaciones constantes e interiorizados de relaciones con 

otras personas importantes. Se hace hincapié sin embargo, que este es un tipo especial 

de relación de objeto, en el que Dios es experimentado por el creyente como un ser 

vivo, real y existente, aunque no puede ser sometido a la prueba  de la realidad. Es 

decir, Dios no puede ser aprehendido por los sentidos, como cualquier otro ser humano. 

Otra cualidad única del proceso de sentir a Dios como un ser vivo, es su capacidad para 

ser sentido como real, aunque no entre en las dos categorías que son el punto de 

referencia para todas las experiencias de la vida - tiempo y el espacio. Dios, 

omnipresente y eterno, todavía es sentido como si era dentro de las personas, en el cielo 



- 19 - 
 

o en todas partes y también presente en la vida del sujeto desde siempre, ahora y para 

siempre (Broam et al, 2008; Hoffman, 2005; Rizzuto, 1974 , 1979). 

Una distinción fundamental en cómo los individuos experimentan lo trascendente 

se hizo entre el concepto de Dios - una comprensión más intelectual, conceptual y 

teológica de Dios y la imagen de Dios, que refleja una comprensión emocional y 

experimental de Dios (Davis, Moriarty & Mauch, 2013; Rasar et al, 2013; Zahl & 

Gibson, 2012; Hoffman, 2010; Dezutter et al, 2010; Nelson, 2009; Hoffman, 2005; 

Rizzuto, 2005; Lawrence, 1997; Rizzuto, 1979; Rizzuto, 1974). 

Los aspectos emocionales de la relación con Dios pueden desarrollarse en imágenes 

positivas o negativas de Dios, y el tipo de datos de valoración es importante para el 

bienestar del individuo (Braam et al, 2008), siendo la presencia de una imagen positiva 

de Dios más asociada con un profundo sentido de la coherencia, la comprensión de la 

realidad y la creación de sentido, sobre todo en los momentos críticos (Dezutter et al, 

2010; Tedeschi & Calhoun, 2004), mientras que el concepto de Dios negativo se asocia 

con una mayor angustia emocional (Nelson, 2009; Braam et al, 2008; Park & Cohen, 

1993).  

En los momentos críticos de su existencia, muchas personas se vuelven a Dios en 

busca de apoyo y para restaurar el equilibrio en su vida, buscando en Dios, la función de 

"refugio seguro",  típica de una relación de apego (Granqvist & Kirkpatrick, 2008; 

Kirkpatrick, 2005; Bradshaw et al, 2010). La investigación ha demostrado que la 

percepción de emergencia se encuentra en torno a algunos temas centrales, 

principalmente relacionado con las pérdidas (reales o potenciales). Por lo tanto, uno de 

los eventos impulsores de búsqueda y apoyo son la enfermedad, incapacidad, separación 

o muerte de un ser querido, o graves dificultades de la vida cotidiana. Este tipo de 

situaciones a menudo activan los mecanismos de afrontamiento, incluyendo religiosa / 

espiritual, que implica el uso espiritualidad - y las creencias y prácticas asociadas con 

ellos - para hacer frente a situaciones difíciles (Pargament, 1997; Thomas, 2013). Estas 

estrategias, en su aspecto más positivo, incluyen la intensificación de los mecanismos de 

relación con la Divinidad, y experimentar el amor y el apoyo de Dios (Pargament, 

1997). 
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Por otra parte, al ser Dios al mismo tiempo, omnipresente, omnisciente y 

omnipotente, proporciona una base segura desde la cual los creyentes pueden explorar 

el mundo, sabiendo que la divina siempre está disponible cuando necesitan su apoyo.  

Parece entonces que los modelos internos de trabajo seguros se asocian a una 

relación segura con un Dios disponible y amoroso, y modelos internos de trabajo 

insegura coinciden con una relación insegura con Dios, y con las representaciones más 

inestables del Divina (Cassiba et al, 2008;. Eurelings-Bontekoe et al., 2005). 

 
4. ENFRENTAMIENTO RELIGIOSO/ESPIRITUAL 

El enfrentamiento religiosa y espiritual (CRE) se puede definir como una amplia 

gama de respuestas cognitivas, conductuales e interpersonales que utilizan las creencias 

y prácticas religiosas para facilitar la resolución de problemas y prevenir o aliviar las 

consecuencias emocionales negativos de situaciones estresantes de la vida (Pendleton et 

al, 2013; Carpenter et al, 2011; Pargament & Abu Raya, 2007; Faria & Seidl, 2006; 

Koenig et al., 1998 ; Pargament, 1997; 1996). Estas estrategias de adaptación no sólo 

están presentes en contextos religiosos formales, como ponen de relieve McDonald y 

Gursch (2000), pero también cuando las personas utilizan su fe para hacer frente a los 

problemas de la vida, asumiendo la fe un valor más global que incluye la religión y la 

espiritualidad o creencias personales. 

Este tipo de afrontamento generalmente se concibe como centrado principalmente 

en las emociones, pero incorpora también componentes de tipo cognitivo, conductual e 

interpersonal (Saad & Medeiros, 2012; Pargament, Feville & Burdzy, 2011; Cummings 

& Pargament, 2010; Thune-Boyle et al, 2006; Faria & Seidl, 2006; Pargament, 1997). 

Pargament et al (1988) proponen tres estilos diferentes de enfrentamiento religioso / 

espiritual, basado en el locus de control y el nivel de actividad del sujeto, que implican 

diferentes relaciones entre Dios y las personas. La primera, el afrontamiento 

autodirigido, hace hincapié en la responsabilidad personal del individuo y su papel 

activo en la búsqueda de una solución a sus dificultades, es decir, confiando en sus 

habilidades y no en Dios para la implementación de los mecanismos de adaptación. En 

el lado opuesto es el estilo de afrontamiento R / E deferente, donde la responsabilidad 

del problema se transfiere a Dios; así que en vez de tratar de resolver el problema de 

forma activa, el individuo espera que la solución surgirá de los esfuerzos de Dios, 
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tomando una postura pasiva, con bajo dominio personal. Por último, en el estilo de 

colaboración, el individuo y Dios son socios activos en el proceso de afrontamiento, 

con una responsabilidad compartida en la superación de la adversidad (Hernández & 

Bottoms, 2010; Nelson, 2009; Pargament et al, 1999; Pargament, 1997). 

Otra distinción recurrente en la literatura hace la diferencia entre la CRE positivo y 

negativo (Hvidtjorn et al, 2013; Saad & Medeiros, 2012; Carpenter, Laney & Mezulis, 

2011; Gobatto y Araujo, 2010; Harris et al, 2010; Cummings & Pargament, 2010; 

Hebert et al, 2009; Rosmarin et al, 2009; Faria & Seidl, 2006; Panzini, 2005; 

Pargament, Koenig & Pérez, 2000; Pargament, 1997). El CRE positivo implica un 

enfoque positivo en la solución de problemas a través de una dimensión religiosa, 

reflejando un enlace seguro con Dios y un sentido de conexión espiritual con los demás. 

Dios se percibe como una figura benévola que perdona y ama, con control sobre las 

situaciones, y es un socio para enfrentar situaciones difíciles. A su vez, la CRE negativo 

es, en esencia, un descontento religioso, y la falta de apoyo de la congregación. (Gall & 

Guirguis-Younger, 2013; Pargament, 1997). 

En el uso de la religión como función de gestión de la adversidad, los individuos 

también traen a su vida cotidiana, un conjunto de funciones generalmente atribuidas a la 

experiencia religiosa: la búsqueda del sentido para interpretar y aceptar el sufrimiento; 

aumento de la percepción de control; el confort y la cercanía a la Divinidad, la intimidad 

y el apoyo social a través de otras personas importantes de su comunidad espiritual, y la 

posibilidad de crecimiento y transformación de la vida. Entender las funciones que en 

un dado momento el afrontamiento RE está tratando de llenar, tiene que aparecer como 

una clave para predecir el resultado de la situación de crisis (Tomás, 2015; Exline et al, 

2014; Hvidtjorn et al, 2013; Cummings  Pargament, 2010; Panzini, 2005; Pargament, 

Koenig & Pérez, 2000; Pargament, 1997). 

 
5. RESILIENCIA 

La resiliencia humana puede ser definida como un conjunto de procesos o 

estándares de adaptación positiva y de desarrollo, en contextos con una amenaza 

importante para la vida del sujeto, o de sus funciones (Masten & Wright, 2010: 215). 

Hay una multitud de definiciones de resiliencia, que a menudo hacen que sea difícil 

de poner en práctica su estudio. Algunos autores se refieren a la resiliencia como el 
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resultado de un proceso, el resultado final de la confrontación con situaciones adversas. 

Otros autores interpretan la resiliencia como una forma particular de responder a 

factores de estrés, donde en una perspectiva homeostático, los individuos cuando se 

enfrentan a una situación amenazante, y después de la activación producida por este 

enfrentamiento, intentam restaurar los níveles de operación anteriores à la percepción de 

peligro ( Schetter & Dolbier, 2011). 

Zautra et al (2010) venido a traer una propuesta integración de la resiliencia, onde 

argumentan que este concepto se define preferiblemente como el resultado de una 

adaptación exitosa a la adversidad. Características de la persona y de la situación 

puedem identificar procesos flexibles, pero sólo si conducen a resultados saludables 

después de circunstancias estressantes. 

Por lo tanto, la resiliencia se traduce en una constante interacción entre los factores 

de riesgo y los recursos personales, a menudo llamados factores protectores, que son 

dos procesos motivacionales diferentes: la necesidad de una defensa contra el peligro y 

la necesidad de se desarrollar y lograr metas positivas (Zautra & Reich, 2011; Zautra, 

2010). 

Garmezy (1994) afirma que los llamados factores de riesgo pueden provenir de 

distintas fuentes, de las influencias genéticas o biológicas, por situaciones difíciles 

psicosociales. También Rutter (1994) llama la atención sobre la necesidad de considerar 

el estrés y los procesos de adaptación a diferentes niveles, de los cuales destaca el 

social, psicológico y neuroquímica, ya que cada uno de estos niveles podría 

proporcionar una perspectiva diferente y complementaria, cuya integración sería 

fundamental para entender los mecanismos y procesos que intervienen en la 

vulnerabilidad. 

Dado que el sujeto vive una vida multifacética en múltiples contextos - entre ellos 

el de su propio desarrollo - cada uno de los cuales es una fuente de riesgo, podemos, en 

general, categorizar los factores de riesgo en individual, interpessoal o contextual  

(Brown et al, 2001; Masten, 2001). 

Ya los factores protectores de resiliencia se puedem definir como una o más 

características o predisposiciones, a nivel individual, social o comunitario, que 

aumentan la capacidad de mantener el funcionamiento de adaptación, funcionando 

como antídotos para el estrés y la vulnerabilidad, y entre ellos son rasgos de 
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personalidad, recursos propios o relacionados con el ego, los recursos interpersonales y 

sociales, la visión del mundo, las creencias y los valores culturales adquiridos, recursos 

conductuales y cognitivos (Schetter & Dolbier, 2011; Zautra et al, 2010). 

 
6. CRECIMIENTO POSTRAUMÁTICO  

El crecimiento postraumático (CPT) es el concepto más utilizado para describir los 

cambios positivos experimentados como resultado de los esfuerzos psicológicos para 

hacer frente a circunstancias difíciles (Tedeschi & Calhoun, 2004). Es entonces un 

ajuste positivo que resulta de cómo la persona responde y se reconstruye después de un 

evento de la vida modificador (Kashdan & Kane, 2011). 

Los individuos se desarrollan a partir de un conjunto de creencias y suposiciones 

sobre el mundo que guían sus acciones y les ayudan a entender las causas y razones de 

todo lo que sucede, lo que les puede proporcionar una sensación general de significado 

y el propósito de la vida. Esta "constelación general" que guía el individuo se llama 

mundo assumptivo e incluye todo lo que sabemos o creemos saber (Tedeschi & 

Calhoun, 2004). Cuando hay un conjunto de condiciones sísmicas, la forma cómo el 

individuo comprende la adversidad, las causas que usa para explicar, y, en última 

instancia, el significado y el propósito de su vida, están severamente desafiados, dando 

lugar a niveles significativos de estrés psicológico (Calhoun & Tedeschi, 2006; 

Tedeschi & Calhoun, 2004). 

Después del terremoto, es necesario hacer una obra de reconstrucción de los 

esquemas, de modo que el sujeto no sólo sobrevive y crece frente del trauma, pero 

también desarrolle estructuras mentales que son más resistentes a las crisis futuras. La 

reconstrucción cognitiva que tiene en cuenta la nueva realidad de la vida después de un 

traumatismo, produce esquemas que incorporan el trauma y las posibilidades futuras 

traumáticas, y estos resultados se experimenta como el crecimiento (Tedeschi & 

Blevins, 2016; Ramos & Leal, 2013; Calhoun & Tedeschi, 2006; Tedeschi & Calhoun, 

2004). 

El CPT parece manifestarse en cinco áreas: mayor disfrute de la vida en general; 

relaciones interpersonales más significativas; mayor sensación de poder personal, 

cambio de prioridades y una vida espiritual y existencial más rico (Taku et al., 2009) 
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MARCO EMPIRICO 
1. METODOLOGIA 

1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta el objectivo que se persigue y bajo la opción metodológica de 

fondo, elegimos diseñar un estudio de naturaleza exploratória, transversal y descriptivo-

correlacional, juzgando que se ajusta a una investigación descriptiva ya que busca 

observar, registrar y analizar fenómenos y hechos sin interferir en el ambiente 

analizado. Tambien es correlacional por que se preocupa en describir las características 

de la muestra, estabeleciendo variables y estudiando las relaciones entre las dichas 

variables. Se trata de un estudio transversal, ya que se decidió recoger datos en un solo 

momento.También es un estudio exploratorio porque va a buscar más información sobre 

un tema aún poco explorado 
1.2. OBJECTIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo de esta investigación es comprender si la experiencia de una 

espiritualidad integrada facilita el desarrollo de la resiliencia para enfrentar situaciones 

de adversidad, acrescentando um conjunto de recursos y estrategias que permiten al 

sujeto crear un significado personal facilitador de las experiencias asociadas a estos 

conflictos. 

Para mayor claridad conceptual, se recuerda que el concepto de la religión se usa 

aquí en su aspecto más amplio para referirse a un conjunto de creencias, prácticas y 

rituales relacionados con la trascendente que se pueden practicar tanto en el contexto de 

una tradición religiosa organizada o una forma más personal y, en la contingencia de 

tener que elegir uno de los conceptos, optamos por la espiritualidad, para ser más 

inclusivo y representativo de un conjunto de fenómenos que van más allá de las 

prácticas asociadas a las religiones tradicionales (Aten & Leach, 2009; Zinnbauer & 

Pargament , 2005). 

Se procedió a la operación del concepto de la espiritualidad, en el supuesto de que 

este es complejo, y por lo tanto también lo es su medida (Spilka, 2001). De hecho, la 

espiritualidad incluye comportamientos, experiencias, actitudes, creencias y la 

cogniciones relacionados con la Divina, así que elegimos algunas áreas de la 

espiritualidad, con el fin medir y entenderlas mejor. La figura abajo representa la 

operacionalización de la variable espiritualidad en este estudio.
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La otra variable clave en este estudio - resiliencia - aparece en la literatura de una 

manera diversificada, con definiciones relacionadas pero distintas, que reflejan sus 

diferentes dimensiones - recuperación, resistencia o reconfiguración. Elegimos concebir 

la resiliencia como un constructo multidimensional que abarca una variedad de procesos 

y resultados, y se supone que se hace visible cuando los individuos tienen la capacidad 

de resistir y recuperarse de situaciones estresantes, o volver a configurar sus 

pensamientos, creencias y comportamientos para adaptarse los diversos y continuos 

desafios. 

Es en esta perspectiva que hemos elegido para complementar el análisis de la 

capacidad de recuperacióncon un constructo adyacente – el crecimiento postraumático. 

Vimos el CPT como un resultado posible para los individuos que se someten a procesos 

de transformación, estos resultados que a su vez apetrecham los individuos con nuevas 

características adaptativas que facilitan los procesos resilientes en futuros 

enfrentamientos con la adversidade 

Está presentado en la siguiente figura, el mapa conceptual que representa las 

variables que componen este estudio, y las relaciones que se van a investigar entre ellos. 
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Por tanto, hemos intentado contribuir para contestar las siguientes preguntas: 

- ¿La resiliencia se relaciona con el crecimiento postraumático? 

- ¿Tiene la espiritualidad un papel influyente y diferenciador en los procesos de 

resiliencia? 

- ¿Tiene la espiritualidad un impacto en el proceso de crecimiento post-traumático? 

- ¿Aspectos específicos de la espiritualidad tienen diferentes efectos sobre los 

procesos de resiliencia y crecimiento postraumático? 

 
1.3.RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Aunque en los últimos años la ciencia psicológica tenga producido más estudios 

sobre los efectos de la espiritualidad en la salud física y mental de los individuos, pocos  

se han centrado en el impacto que una relación establecida y frecuente con el 

Trascendente pueden tener en los procesos de resiliencia (Mehrotra & Tripathi, 2016; 

Faigin & Pargament, 2011), o cómo la característica adicional de la espiritualidad 

podría ser un factor diferenciador importante en el que el sujeto puede apoyarse para 

hacer frente a la adversidad. 

La relevancia de este estudio a continuación se basa en la escasa literatura que une 

las dos construcciones principales de este estudio - espiritualidad y resiliencia - y con el 

fin de aclarar las posibles asociaciones entre ellos, contribuyendo así a una intervención 
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más eficaz en la promoción de mecanismos de resiliencia en los sujetos con una vida 

espiritual activa 

 
1.4.INSTRUMIENTOS 

El cuestionario sociodemografico permite conocer las características 

sociodemograficas de los participantes y reunir información acerca de su vida religiosa 

y espiritual. Este instrumiento se divide en dos partes. La primeira parte consta de las 

seguientes variables: sexo, edad, estado civil, la situación laboral y habilitaciones 

literarias. La segunda parte, que desea hacer una caracterización religiosa de los 

individuos tiene las siguientes variables: denominación religiosa, historia religiosa, 

cantidad de prácticas religiosas, frecuencia de la práctica religiosa, imagen de Dios, la 

necesidad de cercanía a Dios, causas comunes de la búsqueda de cercanía a Dios, 

evolución del grado de religiosidad y satisfacción con la religión 

La escala de resiliencia, que busca medir los niveles de ajuste psicosocial en 

situaciones positivas y eventos adversos de la vida fue construido inicialmente por 

Wagnild y Young (1993) y adaptada a la población portuguesa por Deep Ng y Pereira 

(2012). Esta escala identifica el grado de resiliencia individuo como un rasgo de la 

personalidad positiva que fomenta la adaptación  (Deep Ng & Leal, 2012). Se compone 

de 25 artículos en una escala de Likert, con opciones de 1 (muy en desacuerdo) a 7 

(muy de acuerdo. 

Esta herramienta de autorespuesta también permite identificar los diferentes 

componentes de la resiliencia, subdivididos en cuatro factores: perserverancia; sentido 

de la vida; serenidad y la autosuficiencia y autoconfianza. 

La escala de evaluación de la espiritualidad es un instrumento de auto-informe, 

que tiene por objeto evaluar la dimensión de la espiritualidad y fue creado por Pinto y 

Pais Ribeiro (2007). Está compuesta de 5 artículos, con una escala de Likert de cinco 

puntos,oscilando entre “no estoy de acuerdo” e “totalmente de acuerdo”,  que miden la 

satisfacción del individuo con cuestiones relacionadas con la dimensión de la 

espiritualidad. Este instrumento se divide en dos subescalas, llamadas "creencias" y 

"esperanza y optimism” 
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El Cuestionario de Bienestar Espiritual fue creado originalmente por Gómez y 

Fisher (2003) y fue adaptado más tarde a la población portuguesa por Gouveia, Marques 

y Pais-Ribeiro (2009), y esta fue la versión que se utilizó en este estudio. El uso de este 

cuestionario de auto-informe tiene como objetivo entender cual és el nivel de bienestar 

espiritual de los individuos. Consta de 20 artículos, con cinco respuestas alternativas, 

que van desde "muy poco" (1) hasta "extremadamente" (5). Estos artículos se agrupan 

en 4 dimensiones: domínio personal; domínio comunitario, dominio ambiental y 

dominio transcendental. 

La Escala de Afrontamiento Religioso y Espiritual es un instrumiento de 

autorespuesta, que fue creado por Pargament, Koenig y Pérez (2000), ya lo largo de las 

21 subescalas que lo componen intenta medir hasta qué punto los diversos tipos de 

adaptación religiosa están involucrados en confrontación personal de sujetos con 

acontecimientos de vida negativos. Se decidió en este estudio utilizar la versión de 63 

artículos, que afecta a cada sub-escala de un conjunto de tres elementos. Está de acuerdo 

a una escala de Likert de cuatro puntos oscilando entre “nunca” y “siempre” 

El Inventario de crecimiento postraumático fue creado por Tedeschi y Calhoun 

en 1996. Este cuestionario está diseñado para evaluar los cambios psicológicos positivos 

reportados por personas que han sufrido un evento traumático En Portugal, la 

adaptación y validación del inventario de crecimiento postraumático a la población 

portuguesa fue realizado por Resende et al (2008). Consiste en una escala de Likert de 

seis puntos que van desde “no he experimentado cambio como consecuencia de la 

crisis” a “he experimentado un gran cambio”.Los 21 artículos que componen este 

inventario se agrupan en tres dimensiones: “mayor apertura a nuevas posibilidades y 

una mayor participación en las relaciones interpersonales”; “cambio en la percepción de 

uno mismo y la vida en general “ y “cambio espiritual”. 
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1.5.HIPÓTESIS 

Hipótesis 1: Existen diferencias entre las personas que practican una religión y los 

que no practican en los niveles de resiliencia y crecimiento postraumático que 

presentan 

Hipotésis 2: Existe una correlación entre la frecuencia de la práctica religiosa, la 

resiliencia y el crecimiento postraumático 

Hipotésis 3: Las personas que tienen una imagen positiva de Dios muestran valores 

más altos en la resiliencia y crecimiento postraumático 

Hipotésis 4: Los niveles de resiliencia y crecimiento postraumático difieren 

dependiendo de los niveles de satisfacción con la religión 

Hipotésis 5: Los sujetos que utilizan estrategias de afrontamiento religioso-espiritual 

positivas tienen mayores niveles de resiliencia y crecimiento postraumático 

Hipotésis 6: Existe una correlación entre la forma como las personas experimentan su 

relación con lo trascendente - en una forma más estructurada (religión) o más 

personalizada (espiritualidad) - y los valores de resiliencia y crecimiento post-

traumático que tienen 

Hipotésis 7: Existen diferencias entre el perfil globalista y el perfil racionalista del 

bienestar espiritual en los niveles de resiliencia y crecimiento postraumático 

 
1.6.PROCEDIMIENTOS 

El cuestionario estuvo disponible en una plataforma en linea desde 9/7/2014 hasta 

6/10/2014. Hemos utilizado para el tratamiento estadistico de los datos el Statistical 

Package for the Social Sciences 21.0 (SPSS), donde las tablas en formato Microsoft 

Office Excel, produzidas por la aplicación utilizada para recoger las respuestas del 

cuestionario (google Docs), han sido importadas en este programa. Con el fin de 

sistematizar la información recogida, hemos utilizado técnicas de estadistica descriptiva 

e de estadistica inferencial. 
 

2. RESULTADOS 

Con base en las respuestas al cuestionario, empezaremos a la presentación de los 

resultados con las medidas descriptivas, seguido de la estadística que nos permitirá 

cumplir con los objetivos del estudio. 
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2.1. Resumen de las características sociodemográficas de la muestra 

En esta sección, se presentan los resultados de la evaluación de las variables del 

estudio de acuerdo con las características sociodemográficas de los participantes. Por lo 

tanto, hemos creado dos subsecciones destinadas a hacer una apreciación más clara de la 

información  recogida: 

- La primera tiene por objeto evaluar los resultados en función de las características 

de los participantes de la muestra (en particular con respecto al género, edad, estado 

civil, situación ocupacional y habilitaciones académicas); 

- Una segunda sub-sección está destinada a evaluar los resultados obtenidos en función 

de las variables de naturaleza religiosa, las cuales, teniendo en cuenta los objetivos del 

estudio merecen, en nuestra opinión, un realce adecuado. 

2.1.1. Características Sociodemográficas 

Comenzamos la descripción de las características sociodemográficas del estudio 

analizando la variable “género”, “observando que la mayoría de los participantes (en 

esta investigación) son mujeres (74%). En lo que respecta los criterios de edad, nos 

damos cuenta de que las personas entre 26 y 40 años tienen la mayor frecuencia de 

respuestas (40%). Este grupo es seguido de cerca por el grupo de individuos que tienen 

entre 41-65 años (39%), por lo que podemos decir que la populación involucrada en este 

estudio es significativamente representada por un amplio rango de edades, entre 26 y 65 

años.Se encontró que la mayoría de los participantes, del punto de vista ocupacional, 

están empleados (66%), y los estudiantes son el segundo grupo más representativo, con 

una frecuencia de 16%. Con respecto a habilitaciones académicas,  la población de este 

estudio presenta como grados más comunes la licenciatura  (46%), y el master / 

doctorado (24%).En la distribución de la muestra según el estado civil, se puede ver que 

el criterio soltero es el que tiene el mayor número de participante (41%), seguido de 

casados con 35% de la muestra. 

 

2.1.2. Las variables religiosas 

Cuando se le preguntó sobre su religiosidad, 82% de los encuestados se define 

como religiosos, mientras que el restante 18% reportó no tener religión. En lo que 

respecta à la distribución por confesión religiosa, la mayoría de los encuestados se 

identifica como católico (67%). Se observa que aproximadamente 26% de los 
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encuestados eligió para seleccionar la opción "otro" para describir su fe religiosa y en 

esta opción 3,8% no da un nombre claro de su afiliación religiosa, pero 2.1% se 

clasifican como espiritualistas, 1% son adventistas, 0 9% decian que son cristianos en 

general, 0,4% son adventistas, 0,3% son practicantes del Candomblé y 0.1% se integran 

en la religión celta. 

 

Un porcentaje significativo (80%) de la población encuestada religiosa, también 

afirma que las experiencias espirituales siempre estaban presentes en su vida, la 

población restante se divide por una vida religiosa en la adolescencia temprana (7%), o 

la edad adulta (13%). 

 

En el cuestionario también se pidió a los sujetos acerca de sus prácticas religiosas, 

se han sugerido algunas posibles respuestas indicando comportamientos dirigidos a la 

Divino como ir a sesiones de culto (Misas, ..), rezar, leer las escrituras, ir a los lugares 

de culto (iglesias, mezquitas ...) fuera de las horas de culto, asistir a reuniones con 

grupos religiosos o meditar. También se le dio la oportunidad de elegir mostrar otros 

usos religiosos. Dentro de los costumbres espirituales descritos libremente por los 

individuos, son, por ejemplo, hacer el bien, ayudar a los demás, hablar con Dios, 

practicar las enseñanzas religiosas, peregrinaciones o testimonio a los demás de la fe 

profesada.  En este estudio hemos elegido para analizar la cantidad de prácticas 

religiosas en las que los participantes se involucran generalmente, tomando como 

comportamientos religiosos los descritos anteriormente. La mayoría de los individuos 

informaron de que tiene al menos una práctica religiosa (21%) y  con la misma 

distribución (14%), se encuentran personas que asumen que, habitualmente,  se 

involucran en 2 o 3 clases de prácticas religiosas en su vida. Es de destacar que, en este 

estudio, alrededor del 16% de la muestra indica que no tiene ninguna práctica religiosa.  

Cuando se le preguntó acerca de la intensidad de su práctica religiosa, 43% de los 

participantes menciona que ocurren diariamente, mientras que el 17% muestran que sus 

experiencias religiosas en general tienen una frecuencia de 2 a 3 veces a la semana. 

A través de la sugerencia de varios adjetivos (con un tono positivo / negativo) 

intentamos comprender la representación de la Divinidad. El individuo tendría que 

elegir uno de ellos para completar la frase "Dios por mí es alguien ...".Dentro de las 
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opciones clasificadas como imagen positiva de Dios se encuentran los siguientes: 

alguien que ama; que está cerca; que está disponible; que reconforta; que siempre 

responde; que acepta; que es indulgente. Por otro lado, en las imágenes negativas de 

Dios se encajan las opciones: alguien que es grave; que es el controlador; que es 

exigente; que es estricta; que es limitante; que no está disponible; que rechaza. También 

en esta cuestión la opción "otro" permitió a los encuestados una expresión más personal 

de su concepción de lo Divino. A los efectos del análisis de datos, las respuestas dadas 

en este último caso fueron posteriormente clasificados como imagen "positiva", 

"negativa" o "neutral" de Dios. Como ejemplo de algunas imágenes positivas de Dios 

sugeridas por los encuestados encontramos que Dios es misericordioso; que salva; que 

nos acoge; que libera; da esperanza. En lo que se refiere a las imágenes negativas son 

afirmaciones como, que no existe; que castiga; que es imaginario; no lo reconozco. En 

la "imagen neutra de Dios" son las respuestas que no mostraron una clasificación clara 

de lo Divino, como, Dios es alguien que es abstracto; es todo; un ser superior que creó 

todo lo que existe; que existe; es lo que uno cree; o alguien que es Dios. El análisis de 

los resultados muestra que una gran mayoría de los encuestados tiene una imagen 

positiva de Dios (90%). 

A la pregunta sobre si había momentos en su vida en que sintió la necesidad de 

acercarse a una forma más intensa de Dios, la respuesta afirmativa mostró una amplia 

ventaja (88%) en comparación con la opción negativa (12%), que revela que, en 

general, casi todos los encuestados han experimentado ocasiones que los llevaron a 

buscar una aproximación de lo Divino. Las razones que llevaron a la búsqueda de lo 

Divino son variadas. La que ocupa un lugar destacado es la confrontación con una 

enfermedad (de sí mismo o de un significativo), ya que 32% de los encuestados indica 

que este es uno de los motivos que les llevaron a buscar a Dios. Del mismo modo, 

también las dificultades o las rupturas de relaciones con los demás, parece ser un 

catalizador al impulsar a lo trascendente, con  17% de las respuestas. Con el mismo 

porcentaje aparece "otro", que incluye un conjunto de eventos especificados por los 

encuestados, que han resultado en su vida, una mayor proximidad de lo sobrenatural. 

Entre estos eventos encontramos referencias a la muerte de seres queridos, de los 

tiempos de crisis existenciales, dificultades financieras o tiempos de desarrollo personal. 

La búsqueda habitual de acercamiento a Dios es mencionado por los encuestados como 
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algo que ocurre más a menudo en la mayor parte de su vida (65%), mientras que 

algunos admiten que lo hacen sobre todo en los momentos de tristeza (21%). Alrededor 

del 10% de los encuestados dicen que no buscan el contacto con lo Trascendente. 

 

Cuando se le preguntó acerca de la evolución de su religión con el tiempo, 53% de 

los encuestados considera que el paso del tiempo ha hecho más religiosos. Por el 

contrario, sólo  19% considera como decadente su historia religiosa. La satisfacción con 

la religión es el factor predominante en las respuestas obtenidas en este estudio, una más 

intensa (48%) o sencilla (37%). Sólo  12% de los encuestados refiere insatisfacción con 

su vida espiritual. 

 
2.2.  Medidas descriptivas 

En esta sección se discuten los resultados descriptivos de la evaluación de los 

principales constructos objeto de estudio, reuniendo los resultados que pretenden medir 

la capacidad de adaptación frente a la adversidad y los que tienen la intención de medir 

aspectos del funcionamiento espiritual de los individuos.  

 
2.2.1.  Medidas sobre la capacidad de adaptación 

 
2.2.1.1.  Escala de resiliencia 

En la Tabla I se presenta la media, la desviación estándar (DE), y los valores 

mínimos y máximos de las diversas subescalas que componen la escala de resiliencia. 
ESCALA DE RESILIÊNCIA N Min Ma

x 

Medi

a 

DE 

Factor I – Perseverancia 11

18 

1 7 5.69 0.84 

Factor II – Significado de la vida 11

18 

2.5 7 5.95 0.72 

Factor III – Serenidad 11

18 

1.6 7 5.1 1.04 

Factor IV- Autosuficiencia y autoconfianza 11

18 

1.8 7      

5.46 

0.89 

Escala Completa 11

18 

48 161  

128.33 

16.32 

Tabla I - Análisis descriptivo de la escala de resiliencia 
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Con respecto a la resiliencia global, nos encontramos con un valor medio de 

128.33, ligeramente inferior que el valor medio de la escala original adaptada a la 

población portuguesa que es 132.44. En cuanto a la variación calculada por la 

desviación estándar, encontramos que su valor es 16.32. 

Con respecto a los diversos factores detectamos que hay diferencias en las 

puntuaciones medias. Así, el factor “significado de la vida” es lo que presenta los 

valores más altos (M = 5.95), y, simultáneamente, la desviación estándar más baja (DE= 

0.79). Esto nos puede decir que uno de los puntos fuertes de esta población en el 

enfrentamiento con el estrés es la capacidad de darse cuenta de que la vida tiene un 

sentido, y al mismo tiempo la capacidad de mantener la concentración en esa razón 

principal de su existencia, en tiempos difíciles, no permitiendo pensamientos recurrentes 

acerca de los problemas pueden abrumar  rompiendo su capacidad operativa. Por el 

contrario, el factor con resultados más bajos es la “serenidad”, cuya media es de 5.1, 

que muestra también la desviación estándar más alta (1.04). En este sentido, se puede 

considerar que una de las dificultades experimentadas por esta población es aceptar las 

diferentes experiencias ocasionadas por la vida (incluyendo las experiencias adversas) 

de una manera tranquila y apacible. 

En el gráfico I se puede ver las puntuaciones medias de los diferentes factores. 

 

 
Gráfico I - Valores medios de los factores de la escala de resiliencia 
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2.2.1.2. Inventario de crecimiento postraumático 

En la Tabla II son los resultados obtenidos por los participantes en el inventario de 

crecimiento postraumático, teniendo en cuenta los valores medios obtenidos en cada 

uno de los factores, los valores mínimos y máximos, y también la desviación estándar 

asociada con las respuestas a cada factor. 

 
CRECIMIENTO POSTRAUMÁTICO N Min Ma

x 

Medi

a 

D

E 

Mayor apertura a nuevas posibilidades y 

compromiso en las relaciones interpersonales 

11

18 

0 5 2,73 1.

09 

Cambio en la percepción de si mismo y de la 

vida en general 

11

18 

0 5 2.95 1.

07 

Cambio espiritual 11

18 

0 5 2.77 1.

41 

CPT Total 11

18 

0 105  

58.97 

  

22.06 

Tabla II - Análisis descriptivo del inventario de crecimiento postraumático 

 

El factor de que los sujetos perciben el cambio positivo más alto es el asociado con 

“cambios en la percepción de si mismo y de la vida en general “(M = 2.95; DE = 1.07). 

Estas cifras indican que existe, para esta población, mayor conciencia de auto-eficacia al 

confrontar las dificultades, así como una identificación de una fuerza personal, que 

actúa como un facilitador de recursos de supervivencia, y por lo tanto proporciona la 

confianza para superar los traumas futuros. Este resultado también se refiere a una 

mayor apreciación de su propia existencia y la vida en general. 

El factor que sigue en cuanto a la importancia de los cambios percibidos es el factor 

espiritual (M = 2.77; DE = 1.41), que se refiere a un nuevo escalonamiento de 

prioridades y una reflexión más pronunciada en el sentido y el significado de la vida 

después de la confrontación con trauma. 

El factor con el valor inferior es la “mayor apertura a nuevas posibilidades y 

compromiso en las relaciones interpersonales” (M = 2.73; DE = 1.09). Este resultado 

puede indicar que este grupo de personas, después de la confrontación con la 

adversidad, sintió los cambios de menor importancia en la capacidad de expresión de 

sus sentimientos y la apertura a una mayor implicación y la intimidad en las relaciones 
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con los demás, que en los momentos vulnerables pueden actuar como un apoyo social 

valioso en la recuperación del trauma. 

Se observa que en todos los factores los resultados se muestran encima de la media 

de la versión adaptada al población portuguesa (Resende, Sendas y Maia, 2008), de la 

misma forma que el valor total de la escala (M = 58,97), que suplanta la media de 41,93 

verificada en este estudio. Se considera por ello que,  globalmente, los participantes 

tienen una tendencia a, delante del sufrimiento, de encontrar respuestas a los desafíos 

que se les presentan, a través del desarrollo de nuevas características personales, la 

conciencia de su poder personal, la búsqueda de apoyo en otros, o para comprender el 

significado y la importancia de su existencia.  

En el gráfico siguiente, se representa los valores medios obtenidos para esta 

muestra de sujetos, distribuido por los diversos factores de crecimiento post-traumático. 

 

 
Gráfico II - Valores medios de los factores del inventario de crecimiento postraumático 

 

2.2.2.Medidas de la espiritualidad  
2.2.2.1.Escala de evaluación de la espiritualidad 

La siguiente tabla presenta los valores medios, desviaciones estándar y los valores 

mínimos y máximos obtenidos para esta muestra en la escala de evaluación de la 

espiritualidad. 
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EVALUACIÓN DE LA 

ESPIRITUALIDADE 

N Min Ma

x 

Medi

a 

DE 

“Creencias” 11

18 

1 4 3.16 0.98 

“Esperanza y optimismo” 11

18 

1 4 3.21 0.77 

Escala Total 11

18 

5 20  

15.93 

3.88 

Tabla III. Análisis descriptivo de la escala de evaluación de la espiritualidad 

 

En el análisis de la tabla se puede observar en que la “dimensión horizontal” 

denominada como "esperanza y optimismo" alcanza los valores más altos en términos 

de la media (M = 3.21) y una menor dispersión de resultados (DE) = 0.77). Esta 

dimensión se refiere hacia una forma más existencialista  de la espiritualidad, que se 

ajusta en el sentido de la esperanza, y  la adjudicación del sentido y significado de la 

vida derivada de las relaciones que se establecen con el self, con los otros y con el 

medio ambiente. 

Se opone a esta medida, la “dimensión vertical” de la espiritualidad llamada 

"creencias" que se asocia con una relación con lo trascendente más asociada con la 

práctica formal de una religión. En este estudio, esta dimensión logra puntuaciones más 

bajas (M = 3.16; DP = 0.98), lo que sugiere una preferencia de la población para una 

relación más personalizada con el Divino, aunque la pequeña diferencia entre las medias 

de las dos subescalas conducen a intuir que la práctica religiosa puede parecer, para 

algunas personas, como una ayuda en la estructuración de la relación personal con Dios. 

El siguiente gráfico presenta gráficamente la distribución de medias por las 

dimensiones de la escala de evaluación de la espiritualidad. 
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Gráfico III - Valores medios de las dimensiones de la escala de evaluación de la espiritualidad 

 

2.2.2.2.Cuestionario de Bienestar Espiritual 

A continuación se discuten los resultados obtenidos en el cuestionario de bienestar 

espiritual que se resumen en tabla IV. 

 
BEM-ESTAR ESPIRITUAL N Min Max Média DP 

Domínio personal 1118 1 5 3.91 0.75 

Domínio Comunitario 1118 1 5 3.85 0.69 

Domínio Ambiental 1118 1 5 3.84 0.88 

Domínio Transcendental 1118 1 5      3.69 1.07 

Tabla IV - Análisis descriptivo del cuestionario de  bienestar espiritual 

 

La dimensión personal, que se refiere a cómo la persona se relaciona con ella 

misma en lo que respecta al significado, lo propósito y los valores de la vida, obtuvo la 

media más alta (M = 3.91; DE = 0.75). Estos resultados también destacan las personas 

que promueven el desarrollo de auto-conocimiento y la conciencia de sí mismos. Por el 

contrario, como puede verse en la misma tabla, la dimensión con los resultados medios 

más bajos es el campo trascendental (F = 3.69; DP = 1.7). Esta dimensión se refiere a 

cómo los sujetos se relacionan a Algo o Algo más allá de lo que es humano y puede 

expresarse a través de culto o comportamientos de adoración en relación con esa fuerza 

Trascendente. 

En el gráfico IV se representan las medias obtenida por los encuestados en las 

diversas dimensiones del cuestionario de bienestar espiritual. 
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Gráfico IV - Valores medios de las dimensiones del cuestionario de  bienestar espiritual 

 
2.2.2.3.Escala  RCOPE 

Mediante el análisis de las estadísticas descriptivas en la escala de coping religioso 

/ espiritual (RCOPE) mostrada en la tabla V, la primera observación es que las 

estrategias CRE positivo (M = 2,41; DE = 0,62) muestran valores más altos que las 

estrategias de coping  CRE negativo (M = 1.81; DE = 0.36). Estos valores muestran la 

prevalencia de un enfoque positivo en la resolución de problemas mediado por el uso de 

los recursos religiosos. 
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ENFRENTAMIENTO 

RELIGIOSO/ESPIRITUAL 

N Min Max Media DE 

CRE POSITIVO      

Revaluación religiosa benévola 1118 1 4 2,19 0,68 

Coping colaborativo religioso 1118 1 4 2,61 0,92 

Rendición religiosa active 1118 1 4 2,67 0,81 

Busquéda de apoyo spiritual 1118 1 4 3,01 0,98 

Purificación religiosa 1118 1 4 2,59 0,92 

Conexión spiritual 1118 1 4 2,69 0,83 

Busca de confort con el clero y la comunidad 1118 1 4 1,78 0,64 

Ayuda spiritual 1118 1 4 2,48 0,54 

Busquéda de dirección religiosa 1118 1 4 2,15 0,58 

Conversión religiosa 1118 1 4 2,10 0,81 

Perdón religioso 1118 1 4 2,25 0,82 

CRE NEGATIVO      

Revaluación punitivo de Dios 1118 1 4 1,33 0,53 

Revaluación demoníaco 1118 1 4 1,47 0,51 

Revaluación de los poderes de Dios 1118 1 4 2,20 0,6 

Diferimiento religioso passivo 1118 1 4 2,28 0,58 

Coping religioso autodirigido 1118 1 4 2,07 0,47 

Súplica por la intercesión directa 1118 1 4 2,06 0,73 

Distracción religiosa 1118 1 4 1,61 0,57 

Descontento espiritual 1118 1 4 1,44 0,48 

Establecimiento de barreras religiosas 1118 1 4 1,93 0,67 

Descontento religioso interpersonal 1118 1 4 1,73 0,57 

CRE POSITIVO 1118 1 4 2,41 0,62 

CRE NEGATIVO 118 1 4 1,81 0,36 

Tabla V - Análisis descriptivo de la escala RCOPE 

 

Se puede comprobar que la variante CRE positivo más utilizada es la búsqueda de 

apoyo espiritual (M = 3.01; DP = 0.98), que se basa en la procura de comodidad y 

seguridad en tiempos de problemas, a través del amor y cuidado de Dios.También en el 

dominio positivo, la conexión espiritual (M = 2.69; DE = 0.83) aparece como la 

segunda estrategia más utilizada, lo que demuestra que a menudo las personas en medio 

de una crisis hacen esfuerzos por experimentar una conexión más profunda con lo que 

las trasciende. El coping colaborativo religioso (M = 2.61; DE = 0.92) aparece como el 

tercer método positivo más a menudo utilizado por los sujetos de este estudio, en el trato 
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con la adversidad. Mediante el uso de esta función adaptativa, las personas tratan 

reanudar la situación de la percepción de control mediante el establecimiento de una 

alianza con Dios a trabajar de manera conjunta en la resolución de de problemas. 

 

Con respecto  al CRE negativo, se destaca como la estrategia más habitual el 

diferimiento religioso pasivo (M = 2,28; DP = 0.58), en el que las personas adoptan una 

postura inactiva, esperando pasivamente a Dios para controlar y resolver la situación sin 

se involucrar personalmente a las soluciones. A continuación, en el uso de CRE 

negativo aparece la revaluación de los poderes de Dios (M = 2.20; DE = 0,6). Cuando 

las personas optan por este tipo de estrategias frente a la adversidad y las dificultades 

inherentes a ella, deciden cuestionar las facultades y fuerzas divinas para intervenir en 

su vida y resolver lo que les trae sufrimiento. 

Los valores medios de las estrategias de coping que utilizan recursos religiosos / 

espirituales para afrontar el estrés se ilustran en el gráfico V. 

 
Gráfico V - Valores medios de las estrategias de CRE de la escala RCOPE 



- 42 - 
 

 

En el análisis del uso de estrategias CRE, teniendo en cuenta el papel que 

desempeñan como función de gestión de la adversidad (gráfico VI), también se es 

posible comprobar que  en el CRE positivo, la “búsqueda de comodidad y proximidad” 

es el uso más común para las personas de esta muestra, al utilizar medios religiosos / 

espirituales para restablecer el equilibrio después de un suceso perturbador. Esta 

función, que se considera como una de las más fundamentales de la religión, tiene como 

base el deseo del individuo para conectarse a una fuerza que lo trasciende, ya través de 

esta relación, sentirse acompañado y apoyado en el momento de la prueba. 

“Buscar el Control” es la segunda ventaja más presente en el uso de estrategias 

CRE positivo. Cuando se enfrentan a situaciones que exceden sus recursos personales y 

sociales, se encontró que las personas a menudo recurren al extraordinario para tratar de 

lograr el dominio de la situación. Esta función sigue siendo la más frecuente cuando se 

analiza el uso de CRE negativo, principalmente mediante el uso estrategias de coping  

que se basa en el locus del control de Dios inadecuado, es decir, o colocando toda la 

responsabilidad de resolver los problemas en el Divino, o evitando por completo la 

participación de cualquier ayuda sobrenatural.  

 

 
Gráfico V - Valores medios de las estrategias de CRE por función desempeñada 

 

3. Consistencia interna de los instrumentos 

3.1. Escala de resiliencia 

La consistencia interna de las subescalas de la escala de resiliencia se analizó 

mediante el coeficiente de consistencia interna Alfa Cronbach, y se muestra en la Tabla 
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VI. Los valores van desde un mínimo 0.55 subescala autosuficiencia y autoconfianza, y 

el valor máximo 0.88 en la subescala perseverancia. Se destaca aún el valor de 

consistencia interna total de la escala, que en este caso fue de 0.88, que se considera un 

valor positivo. 

 
Dimensiones Escala de Resiliencia Alfa Version 

Portuguesa 

Factor I – Perseverancia 0,88 0,84 

Factor II – Significado de la Vida 0,82 0,81 

Factor III – Serenidad 0,62 0,60 

Factor IV- Autosuficiencia y autoconfianza 0,55 0,67 

Total Escala 0,88 0,87 

Tabla VI -Consistencia interna de la Escala Resiliencia 

 
3.2. Inventario de Crecimiento Postraumático  

La tabla VII nos permite examinar la consistencia interna del inventario de 

crecimiento postraumático. Realizado los cálculos respectivos, encontramos que tiene el 

coeficiente de alfa de Cronbach para la escala global de 0.96 y 0.94, 0.90 y 0.79 para los 

factores de “apertura a nuevas posibilidades y una mayor implicación en las relaciones 

interpersonales”, “los cambios en la percepción de sí mismo y la vida en general” y  “el 

cambio espiritual”, respetivamente. 

Estos valores se consideran globalmente buenos, y en general encima de los valores 

alcanzados por la versión portuguesa del inventario (Resende, Sendas & Maia, 2008). 

 
Dimensiones  Inventario CPT Alfa Versión 

Portuguesa 

Factor I - Apertura a nuevas posibilidades 

y una mayor implicación en las relaciones 

interpersonales 

0,94 0,94 

Factor II – Cambios en la percepción de sí 

mismo  y la vida en general 

0,90 0,89 

Factor III – Cambio espiritual 0,79 0,64 

Total Inventário 0,96 0,95 

Tabla VII - Consistencia interna del Inventario de Crecimiento Postraumático 
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3.3. Escala de evaluación de la Espiritualidad 

La tabla VIII nos permite examinar la consistencia interna de la escala de 

evaluación de la espiritualidad. Denotamos altos valores para el coeficiente alfa para la 

dimensión horizontal esperanza / optimismo (0.79) y para la escala global (0.88). La 

dimensión vertical creencias, tiene un valor límite de 0.70. Estos valores se consideran 

aceptables dado el número de ítems de la escala, y teniendo en cuenta los valores límite 

referenciales en psicometría 

 
Dimensiones Escala Evaluac. Espirit. Alfa Versíon Portuguesa 

Dimensão vertical – “Creençias” 0,70 0,92 

Dimensão Horizontal – Esperanza/ 

Optimismo 

0,79 0,69 

Total Escala 0,88 0,74 

Tabla VIII - Consistencia interna de la escala de evaluación de la espiritualidad 

 
3.4. Cuestionario de Bienestar Espiritual 

En la Tabla IX se presenta la consistencia interna del Cuestionario de Bienestar 

Espiritual y observamos un coeficiente alfa alto para todos los dominios de Bienestar 

Espiritual. También se dio cuenta de que estos valores superan los presentados en la 

versión portuguesa de este cuestionario (Gouveia, Marques y Pais-Ribeiro, 2009). 

 
Dimensões Questionário BEE Alfa Versión Portuguesa 

Domínio Personal 0,86 0,75 

Domínio Comunitário 0,85 0,74 

Domínio Ambiental 0,93 0,84 

Domínio Transcendental 0,93 0,89 

Tabla IX -Consistencia interna del cuestionario BEE 

 
3.5. Escala de coping  Religioso / Espiritual 

La tabla X presenta los resultados obtenidos del análisis de la consistencia interna 

de la escala de coping RE, donde se puede observar que el coeficiente alpha, que está 

entre 0.85 y 0.95 para CRE negativo e CRE positivo, respectivamente, se considera alto 

para las dos subescalas. 
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RCOPE Alfa Versión Original 

CRE POSITIVO 0,95 0,87 

CRE NEGATIVO 0,85 0,78 

Tabla X -Consistencia interna de la Escala  CRE 

 
4. Estadística inferencial 

4.1. Análisis de las hipótesis dibujadas  

 

Hipótesis 1: Existen diferencias entre las personas que practican una religión y los 

que no practican en los niveles de resiliencia y crecimiento postraumático que presentan 

 

Llevamos a cabo un análisis MANOVA  para verificar el efecto de la práctica de la 

religión (sí vs no) en función de los niveles de resiliencia y crecimiento postraumático. 

Los resultados revelaron un efecto de la práctica religiosa en el conjunto de variables 

(resiliencia y crecimiento post-traumático) Λ = .979, F (2, 1115) = 11,91, p < .001.  El 

análisis  univariable reveló efecto de la práctica religiosa en el crecimiento post-

traumático, F (1, 1116) = 18,94, p <.001, η2 = 0.17, con los practicantes religiosos 

mostrando un crecimiento postraumático medio más alto (M = 60.29) que los que no 

practican ninguna religión (M = 52.81), como se muestra en el gráfico VI. Sin embargo, 

no hubo diferencias en la resiliencia debido a la práctica religiosa. Hipótesis 1 se 

confirmó parcialmente. 

128,1

60,3

121,7

52,8

RESILIENCIA CRECIMIENTO POSTRAUMATICO

Practicante No practicante

 
Gráfico X- Medias de las variables dependientes en función de la práctica religiosa 
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H2: Existe una correlación entre la frecuencia de la práctica religiosa, la resiliencia 

y el crecimiento postraumático 

 

Con el fin de evaluar la relación  entre  la frecuencia de la práctica religiosa, la 

resiliencia y el crecimiento postraumático, se elaboró una matriz de correlación de 

Pearson. Los coeficientes bivariados entre las variables estudiadas se muestran en la 

Tabla XI. 

A continuación, se encontró una correlación positiva en la frecuencia de la práctica 

religiosa con la resiliencia y con el crecimiento post-traumático, se obtuvo una 

correlación moderada con el crecimiento post-traumático (r = 0.275, p = 0.001), y muy 

débil con la resiliencia (r = .097; p = .001), lo que confirma la hipótesis 2. 

 
Tabla XI - correlaciones entre la frecuencia de la práctica religiosa, la resiliencia y el CPT 
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Resiliencia .097** 

Crecimiento postraumático .275*** 

** p < .01; *** p < .001   

Hipótesis 3: Las personas que tienen una imagen positiva de Dios muestran valores 

más altos en la resiliencia y crecimiento postraumático 

De nuevo se llevó a cabo un MANOVA para examinar el posible efecto del tipo de 

imagen de Dios (positivo vs negativo) en el nivel de la resiliencia y el crecimiento 

postraumático. Los resultados revelaron un efecto de la imagen de Dios en el conjunto 

de variables en cuestión  (resiliencia y crecimiento postraumático) Λ= .960, F (4, 2228) 

= 11.59, p < .001.  

La análisis univariado reveló un efecto de la imagen de Dios en la resiliencia F (2, 

1115) = 7.48, p = .001, η2 = 0.13. La comparación múltiple de medias con corrección de 

Bonferroni mostró que los individuos que tienen una imagen positiva (M= 128. 53)  son 

más resilientes que aquellos que tienen una imagen negativa (M = 121. 71). También se 
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encontró un efecto de la imagen de Dios en el crecimiento  postraumático F (2, 1115) = 

20.20, p < .001, η = 0.35. La comparación múltiple de medias con corrección de 

Bonferroni mostró que los individuos que tienen una imagen positiva (M = 59.93) 

muestran niveles medios más altas de crecimiento post-traumático que aquellos que 

tienen una imagen negativa (M = 42.26) (véase el gráfico XI).  Los resultados apoyan 

la hipótesis 3.   

128,5

59,9

129,2

42,3

RESILIENCIA CRECIMIENTO POSTRAUMATICO

Imagen positiva de Dios Imagen negativa de Dios

 
Gráfico XI- Medias de las variables dependientes en función de la imagen de Dios 

 

 

H4: Los niveles de resiliencia y crecimiento postraumático difieren dependiendo de 

los niveles de satisfacción con la religión 

 

Un MANOVA se realizó para investigar el efecto potencial de la satisfacción en la 

religión (algo satisfecho vs satisfecho vs muy satisfecho) al nivel de resiliencia y 

crecimiento postraumático. Los resultados demostraron un efecto de la práctica religiosa 

sobre el composite de las dos variables (capacidad de recuperación y crecimiento post-

traumático) Λ= .915, F (4, 2170) = 25.74, p < .001. El análisis univariable reveló  efecto 

de la satisfacción con la religión en el crecimiento post-traumático F (2, 1086) = 21.58, 

p < .001, , η2 = 0.38. 

La comparación múltiple de medias mostró que cuanto mayor es la satisfacción con 

la religión, mayor es el nivel medio de resiliencia  Mmuitosatisf.= 131.10 > Msatisf = 126.36  
> Mpoucosatisf = 121.99 (ps <.05), como se muestra en el gráfico XII. Se ha encontrado 
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también un efecto de la satisfacción con la religión en el crecimiento post-traumático F 

(2, 1086) = 41.19,  p < .001, , η2 = 0.71. La comparación múltiple de medias, reveló un 

patrón similar al observado en la resiliencia, es decir, cuanto mayor la satisfacción con 

la religión, mayor es el nivel medio de crecimiento post-traumático Mmuitosatisf.= 64.27 > 

Msatisf = 56.28 > Mpoucosatisf = 47.13 (ps <.05).   Se confirmo la hipótesis 4. 

122

47,1

126,4

56,3

131,1

64,27

RESILIENCIA CRECIMIENTO POSTRAUMATICO

algo satisfecho satisfecho muy satisfecho

 
Gráfico XII - Medias de las variables dependientes en función de la satisfacción con la religión 

 

H5: Los sujetos que utilizan estrategias de afrontamiento religioso-espiritual 

positivas tienen mayores niveles de resiliencia y crecimiento postraumático 

 

Con el fin de evaluar el uso de estrategias de coping religioso positivo, resiliencia y 

crecimiento postraumático, se elaboró una matriz de correlación de Pearson. Los 

coeficientes bivariados entre las variables estudiadas se muestran en la Tabla XII. 
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Tabla XII - Correlación entre CRE positivo, resiliencia y CPT 
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Coping religioso positivo -   

Resiliencia .124*** -   

Crecimiento 
postraumático .418*** .289*** - 

                                                      ** p < .01; *** p < .001 

 

Mediante el análisis de la tabla anterior se puede observar que la hipótesis 5 es 

confirmada, teniendo en cuenta que estamos en la presencia de correlaciones positivas 

entre las variables con valores estadísticamente significativas (p < .001), donde el 

crecimiento postraumático presenta una asociación más fuerte con el CRE positivo 

(r=.418) que la resiliencia (r= .124).  

 

H6: Existe una correlación entre la forma como las personas experimentan su 

relación con lo trascendente - en una forma más estructurada (religión) o más 

personalizada (espiritualidad) - y los valores de resiliencia y crecimiento post-

traumático que tienen 

Para analizar la correlación entre cómo los individuos experimentan su relación con 

el trascendente y los valores de resiliencia y el crecimiento postraumático, se realizó una 

matriz de correlación de Pearson que presenta en la Tabla XIII. 
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Tabla XIII- Correlaciones entre el tipo de relación con el trascendente, resiliencia y CPT 
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Relación estructurada con 
lo Trascendente -   

Relación personal con lo 
Trascendente .652*** -  

Resiliencia .160** .365*** - 

Crecimiento postraumático .387*** .482** .289*** 

** p < .01; *** p < .001   

 

En la tabla  se puede ver, para la variable "relación estructurada con el 

trascendente", una correlación moderada con el crecimiento postraumático (r=.387 ; p< 

.001), y muy débil con la resiliencia (r=.160 ; p< .01). Para la relación personalizada 

con el trascendente se obtuvo una fuerte correlación positiva con la resiliencia (r=.462 ; 

p< .001) y con el crecimiento postraumático (r=.365 ; p< .001) confirmando la 

hipótesis 6. Hay que señalar que una experiencia más individualizada con la Divinidad 

tiene valores más altos tanto en términos de resiliencia como también en CPT 

comparativamente con interacciones más  estructuradas y ritualizadas con el 

Trascendente. 

 

H7: Existen diferencias entre el perfil globalista y el perfil racionalista del bienestar 

espiritual en los niveles de resiliencia y crecimiento postraumático 

 

A través de un MANOVA, se crearon dos tipos de perfiles en el nivel de resiliencia 

y el crecimiento post-traumático: los globalistas, con un valor superior en la subescala 

de dominio trascendental, y otro que incluía el resto de los perfiles (personalista, 

comunitario ambientales, con valores más altos en las respectivas subescalas del 

dominio espiritual y perfil indiferenciado). Los resultados demostraron efecto de la 

práctica religiosa sobre las variables compositas (resiliencia y crecimiento  

postraumático) Λ= .986, F  (2, 1115) = 8.20, P < . 001.  El análisis univariable reveló un 
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efecto del tipo de perfil en el crecimiento postraumático, F (1, 1116) =9.51, p = .002, η2 

= 0.001,, presentando el perfil globalista una media más baja en el crecimiento 

postraumático (M = 58.1) que los otros perfiles (M =63.5), como se muestra en la tabla 

26. Sin embargo, no se encontraron diferencias de resiliencia entre los diferentes 

perfiles. La hipótesis 7 se confirmó parcialmente. 

 

128,7

58,1

126,6
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RESILIENCIA CRECIMIENTO POSTRAUMATICO

Globalista otro

 
Gráfico XIII - Medias de las variables dependientes en función del perfil de BEE 

 
4.2.Matriz de correlación de las variables en estudio 

Para concluir, resumir y clarificar las relaciones encontradas entre las variables 

utilizadas en este estudio se presenta a continuación en la Tabla XIV la matriz de 

correlaciones entre las mismas. 
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Tabla XIV - Matriz de correlación entre las variables en estudio 
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Frecuencia de la práctica 
religiosa -       

Relación estructurada 
con lo Trascendente .694*** -      

Relación personal con lo 
Trascendente .473*** .652*** -     

Domínio transcendental .686*** .785*** .627*** -    

Coping religioso 
positivo .650*** .770*** .555*** .761*** -   

Resiliencia .097** .160** .365*** .238*** .124*** -  

Crecimiento 
postraumático .275*** .387*** .482** .442*** .418*** .289*** - 

                             ** p < .01; *** p < .001 

 

Se inicia enfatizando los valores de significación de los resultados que van desde p 

< .01 y p < .001, o que los permite clasificar como estadísticamente significativos. 

También se destaca que los valores más altos de correlación, es decir, variables que 

parecen mostrar más asociación fueron las siguientes: 

 - la dimension Trascendental con la relación estructurada con el Trascendente 

(r=.785; p < .001). Parece que hay un fuerte vínculo entre la relación con lo 

trascendente mediada por la práctica de una religión, y la importancia dada por el sujeto 

a la relación con la Divinidad, que ocupa un lugar privilegiado en la obtención de   

Bienestar Espiritual; 

- CRE positivo y una relación estructurada con lo Trascendente: la frecuencia de 

una religión organizadora de las prácticas religiosas, creencias y comportamientos de 

naturaleza espiritual, parecen favorecer el uso de  estrategias de CRE positivo  (r= .770;  

p >.001); 
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- CRE positivo con el dominio trascendental: la valorización del Divino como 

figura relacional de excelencia en este estudio aparece fuertemente asociado con el uso 

de estrategias de adaptación positivas de naturaleza religiosa (r =. 761; p <.001); 

 

- la frecuencia de la práctica religiosa aparece moderadamente relacionada con la 

relación estructurada con el Divino (r = .694, p <.001) y el dominio trascendental (r = 

.686, p <.001). La práctica de acciones que fomenten el establecimiento de la relación 

con lo divino parecen estar asociadas con una asociación a lo trascendente mediada por 

una religión estructurada, y además relacionada con un mayor  realce de una figura 

sobrenatural en la constelación relacional del individuo. 

 

Cuanto a las variables que aparecen con menores niveles de correlación, 

encontramos: 

- la resiliencia con la frecuencia de la práctica religiosa: aunque hay una relación 

positiva (r = .97; p <.01), la asociación lineal entre esas dos factores ha poca fuerza, de 

modo que no parece que la asiduidad de comportamientos religiosos tiene gran impacto 

en la capacidad de adaptación de los sujetos; 

 

- la resiliencia con CRE positivo: la correlación entre estas dos variables es r = 

0,124, a un nivel de significación de p <0,001. Esto nos indica que, aunque hay una 

relación positiva entre las dos variables, la intensidad con que las estrategias de coping 

religioso / espiritual de tipo positivo influencia en la gestión de la situación estresante 

por los individuos es limitada; 

 

- la resiliencia con la relación estructurada con lo trascendente: las experiencias 

espirituales basadas sólo en una práctica ritualizada de la relación con lo Trascendente 

parecen influir débilmente las competencias de los individuos para superar las 

adversidades con las que se enfrentan en su vida. 

 

Nótese también, dado el enfoque metodológico adoptado en este estudio, de utilizar  

un constructo adyacente à la resiliencia - CPT - para entender mejor las capacidades de 
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adaptación y de transformación de los individuos en situaciones de crisis, la existencia 

de una correlación positiva y moderada entre los dos constructos (r = 0,289, p <0,001). 

 
5. DISCUSSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Un creciente número de estudios han vinculado las cuestiones de la fe humana con 

la capacidad de recuperación (Green & Conrad, 2002). Esta relación que el sujeto 

establece con el Trascendente es descrita en la literatura como un factor importante para 

el desarrollo de la capacidad de recuperación, en la medida que introduce los 

mecanismos de protección adicionales en comparación con la población secular, que 

pueden mitigar los efectos de la adversidad (Smith et al, 2012; Kasen et al, 2012; 

Seaward, 2005; Connor & Davidson, 2003; Pargament, 1997). 

Sobre la base de este conocimiento, se realizó el presente estudio qué trató de 

investigar en qué medida la espiritualidad está promoviendo funcionamientos 

resilientes,y añadir nuevos datos a este campo del conocimiento,que, dada la 

complejidad de las variables en estudio, aún tiene muchas dudas sobre los medios por 

los cuales la fe en una autoridad superior puede fortalecer los mecanismos de 

adaptación,o cuales són los elementos más relevantes en la promoción del equilibrio 

personal. 

Se procederá a analizar estos resultados, destacando las principales evidencias 

empíricas a la luz de las proposiciones teóricas que se hace referencia en la literatura. 

También se reflexiona sobre la importancia de los temas tratados para comprender el 

impacto de la espiritualidad en los procesos de adaptación, y se señalan las limitaciones 

de la investigación y se hacen sugerencias para futuras investigaciones. 

Hemos encontrado que la mayoría de los sujetos (82%) se definen como religiosa, 

en línea con otros estudios en Portugal sobre las características de la religiosidad de la 

población nacional (Teixeira, 2012; INE, 2012),con muy altos niveles a afirmar la 

creencia en la existencia de Dios y la adhesión a una religión (con valores que varían de 

80 a 85%). La vida religiosa se inició muy temprano en el 80% de los casos, 

probablemente en resultado de la instrucción religiosa de los niños, que sigue marcando 

en gran medida los procesos de socialización en la sociedad portuguesa (Teixeira, 

2012). 



- 55 - 
 

Con respecto a las prácticas religiosas, el 84% asume que lo hacen con regularidad, 

en coincidencia con los datos derivados de los estudios de la población portuguesa 

(Teixeira, 2012), donde alrededor del 50% de los encuestados afirman participar en los 

servicios religiosos al menos una vez a la semana, y el 60% revela regularmente tener 

comportamientos de proximidad al Divina mediante la oración. 

La imagen de Dios tiene una connotación beneficioso para el 90% de los sujetos 

que muestran cualidades relacionales satisfactorias en la interacción con la Divinidad, 

que describen cómo un Dios activo en su vida, benévola, qué los guia y és estable, en 

consonancia con las características asociadas con las representaciones positivas 

descritos en la literatura (Nelson, 2009; Rizzuto, 2001). 

En algún momento de sus vidas, el 80% de los participantes sintió la necesidad de 

buscar una relación más estrecha con la Divinidad, siendo la enfermedad, dificultades 

en las relaciones con los demás, y la muerte de alguién cercano los principales 

potenciadores de esta conexión. Perante estas situaciones que hace los sujetos más 

conscientes de sus limitaciones y debilidades personales, el recurso a la espiritualidad a 

menudo se presenta como una solución atractiva para la resolución de la adversidad, o 

al menos para la percepción de comodidad (Gall & Guirguis-Younger, 2013; Pargament 

& Abu-Raya, 2007; Pargament, 1997). Sin embargo, muchos de los encuestados (60%), 

asume que la búsqueda de lo Divino en sus vida ocurre en los momentos buenos y 

malos, debido a que tienen una relación con la Divinidad firmemente establecida, y una 

vida espiritual profundamente comprometida, y por lo tanto todos los eventos, 

ordinarios o extra-ordinarios, estresantes o no estresantes se viven y se interpretan a la 

luz de la creencia de que hay fuerzas más grandes que crean el universo y trascienden 

los poderes humanos, por lo que siempre está de pie en su conciencia los límites de uno 

mismo cuando se desconecta del Sagrado, y en ese sentido, la vida se ha de entender 

plenamente através de los instrumentos de su fe y de una interacción íntima y constante 

con Dios (Gall & Guirguis-Younger, 2013; Pargament & Abu-Raya, 2007).  

La evolución de la religiosidad muestra que más de la mitad de los participantes 

(53%) informaron haberse vuelto más religiosa con el paso del tiempo. Un cuerpo de 

evidencia sugiere que las personas tienden a estar más involucrados con la religión y la 

espiritualidad a medida que aumenta la edad (Zimmer et al, 2016; Dillon & Wink, 2007; 

McCullough et al, 2005; Wink & Dillon, 2001). De hecho la edad trae nuevo enfoque y 
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nuevas prioridades que facilitan la trascendencia del ego. Con la edad se da por vencido 

el desarrollo de nuevas habilidades y estructuras cognitivas que permiten al sujeto una 

nueva apreciación y comprensión de la naturaleza paradójica de la vida (Wink, 2009). 

Además, el desarrollo de la fe, según Fowler (1981) en la medida que las personas 

envejecen, hace que esta sea menos concreta y más personal y contemplativa. 

Por otra parte, la mayoría de los encuestados (85%) resultó estar satisfecho con su 

vida religiosa, lo cual puede tener efectos positivos en su funcionamiento psicológico en 

la medida en que una serie de estudios conecta la fe personal en línea con las prácticas 

religiosas con los niveles más altos de bienestar (Francis, 2000; Ellison. & Levin, 1998; 

Ellison, 1991; Pargament et al, 1990 Inglehart, 1990). 

Para las medidas de adaptación, se encontró que los individuos mostraron valores 

promedio de resiliencia ligeramente por debajo de los valores de corte (M = 128,33) 

en lo que Wagnild (2009) considera como un valor moderadamente bajo de resiliencia. 

En nuestra opinión, este resultado puede originarse a partir de una serie de factores. Por 

un lado el elevado número de sujetos y la diversidad de la muestra puede haber 

contribuido a una disminución del valor medio de la resiliencia, teniendo en cuenta que 

en el grupo de individuos existe una distribución de resultados, donde algunos presentan 

este atributo a valores altos, mientras que otros presentan dificultades en la gestión de 

situaciones problemáticas. Por otra parte, una de las limitaciones descritas sobre la 

escala de resiliencia es que lo hecho de la posibilidad de respuesta variar de 1 a 7 (un 

número impar) ofrece la posibilidad de una respuesta intermedia, lo que puede reflejar 

una posición neutral sin formulación de la propia opinión, o incluso vaguedad 

(Felgueiras, Festas & Vieira, 2010). 

En cuanto a la CPT, los participantes mostraron valores superiores al promedio (M 

= 58,97), lo que significa que, este grupo percecionou un cambio psicológico positivo 

en su vida, experimentado como resultado de una lucha con circunstancias muy difíciles 

(Kashdan & Kane, 2011; Tedeschi & Calhoun, 2004). Una de las áreas en las que, en 

este estudio, se hicieron sentir los cambios más grandes fue la percepción de uno mismo 

y la vida en general. Estamos entonces ante un aumento en los valores de auto-eficacia y 

la sensación de seguridad y la fuerza personal, adquirido a través de la experiencia 

previa de éxito en hacer frente a las dificultades y la auto-conciencia de que, en el 

futuro, ante las dificultades, los sujetos tienen dentro de sí mismos los recursos 
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necesarios para las superar (Calhoun et al, 2010; Tedeschi & Calhoun, 2004). Por otra 

parte, los valores existenciales tienen un cambio importante en la forma de abordar los 

aspectos de la vida diaria y lo que él considera una prioridad, reconociendo la 

importancia de los aspectos / situaciones que por lo general tomaron como garantizado 

(Linley & Joseph, 2002). Los cambios espirituales también se destacan en los resultados 

de esta investigación, mostrando la importancia de la espiritualidad / religión en el 

proceso individual de adaptación y el bienestar y la determinación de la CPT (Balk, 

1999). 

La forma en que los individuos encuestados conciben la espiritualidad aparece 

tendenciosamente más influenciado por una perspectiva existencial, vinculado a una 

relación más personal con Dios, y para la búsqueda de la asignación de sentido y 

significado a la vida, con la mayoría a identificarse con una relación personal con Dios 

(Pinto & Pais-Ribeiro, 2007).  Sin embargo, los valores obtenidos en la dimensión que 

se refiere a una experiencia más formal y mediada por la práctica de una religión, 

también están por encima de los valores de corte lo que puede indicar que, para esta 

población, las prácticas religiosas pueden servir como un medio para complementar sus 

experiencias espirituales de mayor intimidad con lo Divino (Pinto & Pais-Ribeiro, 

2007). 

Cuando analizamos la variable BEE el dominio que tiene los valores más altos (M 

= 3,91) es el dominio personal, dependiente de la búsqueda de valores,  significado y 

propósito de vida. Este dominio también requiere tareas tan esenciales como el 

desarrollo de auto-conocimiento y la conciencia sobre sí mismo, facilitar la 

profundización de la identidad personal, la autoestima y las emociones positivas como 

la alegría, la paz y la paciencia (Fisher 2016; 2016a; 2014; 2013; 2013th; 2012; 2011; 

2010; 2009; 2006; 1999; Fisher et al, 2000; Gómez & Fisher, 2003). Esta perspectiva 

significa que este grupo basa principalmente la noción de BEE en sus propios recursos. 

Es el desarrollo de su ser y espíritu humano que proporciona la motivación y los valores 

de búsqueda del sentido de la vida. Entonces, hay una apreciación de la calidad y 

profundidad de las relaciones que establecen con ellos mismos para, a través del 

autoconocimiento, llevar a cabo el desarrollo de su BEE. 

En cuanto a la CRE, la dimensión positiva tiene una mayor prevalencia, como 

sucedió en la mayoría de los estudios utilizando esta variable de ajuste psicológico, lo 
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que confirma un uso más fuerte de estrategias de afrontamiento de naturaleza positiva 

cuando los sujetos traen la espiritualidad para el proceso de ajuste (Hvidtjorn, 2013; 

Pargament et al, 2008; Panzini & Bandeira, 2007; Pargament, 1997). Dentro de las 

estrategias positivas CRE más utilizadas por los participantes encontramos una 

apreciación y busca de la relación con Dios y el establecimiento con lo Trascendente de 

la cooperación, para juntos superaron las dificultades. Las percepciones de apoyo y 

orientación de Dios en tiempos de problemas también parecen ser una forma ventajosa 

de CRE. Los resultados de las investigaciones realizadas en este campo demuestran que 

los que refieren  percecionar la frecuente presencia de un Dios bueno y el cuidador en su 

vida, tienen valores de ajuste más altos, siendo incluso este tipo de afrontamiento 

considerado el más fuerte predictor de resultados favorables entre las estrategias de 

CRE disponibles (Ai et al, 2009; Pargament et al, 2000; Tix & Frazier, 1998; 

Pargament, 1997). Por otra parte, el apoyo espiritual aparece estrechamente relacionada 

con la CRE cooperativo (Pargament et al, 2000; Pargament, 1997), un hecho que 

también se refleja en los resultados que encontramos en nuestro estudio. Una conexión 

segura con el Trascendente, que opera como causa y consecuencia de una estrecha y 

continua relación con Dios, se relaciona positivamente con el CRE de colaboración, es 

decir, el más cómodo la gente está con la Divinidad, más propensos  son a volverse a Él 

en los momentos difíciles (Hernández, Salerno & Bottons, 2010). 

Desde un punto de vista funcional, el afrontamiento que se refiere a la búsqueda de 

la comodidad y la cercanía (en particular con la Divinidad) y la percepción de un mayor 

control en la adversidad es más a menudo indicado por los individuos. Es decir, la 

comodidad interpuesto por una relación  tan cerca y significativo con lo Divino parece 

ser una forma útil que los encuestados utilizan para mitigar las consecuencias de la 

adversidad, y por lo tanto actuar con mayor eficacia en su resolución, en línea con lo 

que la investigación ha demostrado, al asociar los que informan una mayor percepción 

de apoyo Divino con una mayor frecuencia de resultados positivos después de una 

situación estresante (Exline et al, 2014; Thuné-Boyle, 2006; Pargament et al, 2000; 

Pargament, 1997). También cuando los individuos se enfrentan con los eventos que los 

empujan más allá de sus límites, son las vías de religión que les permitan alcanzar un 

sentido de dominio, a través las directrices, las creencias y comportamentos que las 

doctrinas de la fe facilitan a sus seguidores, que pueden ser pistas de adaptación en la 
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adversidad. El entendimiento que tienen con ellos un aliado Todopoderoso con quie 

pueden contar, también reduce el peligro de riesgo y facilita una mayor percepción de 

potencia sobre el mismo (Masten et al, 2007; Pargament et al, 2000; Pargament, 1997). 

Con respecto a las hipótesis de investigación se confirmaron en su mayoría, 

permitiendo asociar la  espiritualidad a mayores niveles de adaptación en tiempos 

difíciles. Veremos a   continuación con mayor detalle el análisis que hacemos de estos 

resultados. 

 

Hipótesis 1 - Existen diferencias entre las personas que practican una religión y los 

que no practican en los niveles de resiliencia y crecimiento postraumático que presentan 

En cuanto a la primera hipótesis se encontró que los practicantes de una religión  

mostraron valores medios más altos de CPT, pero no hubo diferencias en la capacidad 

de resiliencia entre religiosos y no religiosos. Sabemos que en tiempos adversos, 

muchas personas utilizan su conexión con la espiritualidad para gestionar y superarlos 

de una mejor manera (Piedmont, 2007; Lee, 2007), y que la investigación ha 

identificado a menudo interrelaciones entre la espiritualidad / religión y diversas 

medidas de resiliencia (Connor & Davidson, 2003; Pargament, 1997). 

Una de las tareas que los individuos que participaron en este estudio fueron más 

comprometidos en la confrontación con la adversidad - sirviendo así como un recurso 

de resiliencia - fue la asignación de un sentido al  sufrimiento, a través de un enfoque en 

su lado más místico, suponiendo que hay una razón para vivir y que el individuo debe 

centrarse en ello (Wagnild & Young, 1993). Esto concuerda con la defensa de Piedmont 

(2001), para quien la espiritualidad es un esfuerzo individual para construir un sentido 

personal más amplio y una para la vida,  haciéndolo mediante el aumento de su fe que 

tiene sus raíces en comportamientos dirigidos a la Divinidad como la oración / 

meditación, y se guía por sus creencias, el propósito de la vida y su sentido de 

responsabilidad hacia los demás. Smith et al (2012) también sostienen que la capacidad 

de asignar un significado a su vida y experiencias personales puede ser un mediador 

clave a los efectos de la espiritualidad en la capacidad de resiliencia. Las religiones 

menudo hacen hincapié en la necesidad de encontrar significado y propósito de la vida y 

abordan formas específicas para hacerlo, facilitando así el significado y el crecimiento 

en momentos de estrés y el dolor (Zinbauer & Paragment, 2005; Smith et al, 2012). 
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Esta relevancia de la búsqueda de sentido que se trasluce en nuestros datos pueden 

justificar la ventaja de que existe en relación con el crecimiento postraumático de los 

practicantes de una religión en comparación con los no practicantes. Para muchos, la 

reconstrucción de los mundos assumptivos después del trauma crea un mayor sentido de 

significado en la vida, y una mayor conciencia existencial (Shaw, 2003; Janoff - 

Bulman, 1992; Yalom & Lieberman, 1991). Es interesante que este proceso de 

desarrollo del sentido de la vida puede aumentar la vida religiosa y espiritual, en la 

medida en que una proporción significativa de personas que han sufrido pérdidas 

informó que su espiritualidad se convirtió posteriormente en un componente más 

importante de su mundo (Calhoun, Tedeschi & Lincourt, 1992). 

Por otro lado, gran parte de los datos empíricos publicados dan cuenta de que la 

participación de una religión puede tener un papel beneficioso en la promoción de la 

salud mental y física, mejorando la forma cómo las personas se ocupan de enfermedades 

y facilitando su recuperación (Fangauf, 2014; Silva & Zanello, 2010; Williams & 

Sternthal, 2007; Matthews et al 1998). La participación religiosa también permite que 

los individuos experimentan un crecimiento psicológico  a partir de la experiencia de 

estas dificultades (Koenig, Larson & Larson, 2001). 

Utilizando datos de una población europea, Clark y Lelkes (2005) obtuvieron 

resultados que indican que, frente a las situaciones estresantes de la vida, como el 

desempleo, las personas religiosas tienen niveles más altos  y la más pequeña variación 

de su satisfacción con la vida. La religión parece entonces tener un factor de protección 

contra algunas situaciones de la vida más adversas (Clark & Lelkes, 2005). Moreira-

Almeida, LotufoNeto y Koenig (2006) también desarrollaron una encuesta que llevó a 

cabo una revisión de la evidencia científica disponible sobre la relación entre la religión 

y la salud mental utilizando diversas bases de datos. En este trabajo también notaron 

que la gran mayoría de los estudios muestran que los niveles más altos de participación 

religiosa se asocian positivamente con indicadores de bienestar psicológico (satisfacción 

con la vida, la felicidad, el afecto positivo y la moral más alta) y menos depresión, 

pensamientos y comportamiento suicida y uso / abuso de alcohol / drogas. 

En lo que respecta a nuestra investigación, los resultados no muestran una 

diferencia en los niveles de resiliencia que se muestran entre las personas religiosas y no 

religiosas. Se cree que estos resultados se justifican por una serie de razones que 
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explicaremos. Por un lado, espiritualidad y resiliencia son constructos complejos, 

influidos por muchos factores, lo que lleva consigo limitaciones metodológicas en su 

estudio, y en la forma cómo se miden las variables (Faungaf, 2014; Smith et al, 2012), y  

este hecho puede no dejar tan claro las interrelaciones que se establecen entre ellos. 

Luego, otro aspecto que creemos que podrá haber influido en los resultados se relaciona 

con la orientación religiosa de los individuos. De hecho,más que la frecuencia de los 

servicios religiosos o denominación religiosa, es cómo el sujeto está comprometido con 

su fe que puede ser decisivo en los efectos que esto trae a sus capacidades de adaptación 

(Pargament, 1997; Larson, 1994; Masters & Bergin, 1992; Alport, 1967). En este 

sentido creemos que hubiera sido importante distinguir los individuos dentro de los 

practicantes cuál es su orientación religiosa, para ver si hay diferencias en la capacidad 

de adaptación cuando la religión se vive intrínseca o extrínseca. 

 

Hipótesis 2: Existe una correlación entre la frecuencia de la práctica religiosa, la 

resiliencia y el crecimiento postraumático 

Relativamente a la segunda hipótesis, se encontró que existe una correlación 

positiva entre la frecuencia de la práctica religiosa, los niveles de resiliencia y los 

valores de CPT. Sin embargo, aunque esta correlación relativa a CPT es moderado, con 

la capacidad de recuperación es demasiado débil. 

La participación religiosa tiende a funcionar como apoyo personal y social, ya que 

puede facilitar la interpretación y gestión de eventos adversos, así como proporcionar el 

sentido de pertenencia a un grupo a través de las relaciones interpersonales que se 

establecen dentro de la comunidad religiosa. En esta perspectiva, la práctica religiosa y 

la participación en grupos religiosos actúan como un rasgo positivo en el proceso de 

afrontamiento. Los rituales religiosos tales como la oración, la meditación, la confesión 

o la liturgia, ayudan a abordar las emociones negativas asociadas con el evento 

estresante, proporcionando mecanismos para que los individuos se distancien de ellos 

(Williams et al, 1991; Ellison & Smith, 1991). Las prácticas religiosas públicas y 

privadas también pueden ayudar en la prevención de las enfermedades mentales y el 

mantenimiento de la salud mental, ya que ayudan al individuo para hacer frente a la 

frustración, la ansiedad, el miedo, la apatía, el desánimo y el aislamiento. La meditación 

ha sido la práctica religiosa más estudiada y se presenta como una técnica eficaz para 
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tratar los ataques de pánico, depresión, insomnio, abuso de drogas, el dolor crónico, el 

estrés y otras enfermedades, ya que reduce la tensión y ansiedad, reduce la culpa e 

intensifica el proceso de conocimiento de sí mismo. a oración personal, confesión, 

perdón, exorcismos y bendiciones, son otras prácticas religiosas que tienden a mostrar 

efectividad, pero que necesitan ser estudiados con mayor profundidad (Moreira-

Almeida et al, 2006). También parece haber una relación entre la intensidad  de las 

prácticas religiosas que han informado los individuos y un menor grado de enfermedad 

mental y físico, así como una reducción de la mortalidad y una mayor posibilidad de 

recuperación o adaptación a la enfermedad física y mental (George et al, 2000; Volcán 

et al, 2003; Guimarães & Avezum, 2007; Nelson, 2009). 

Algunos autores (Williams et al, 1991; Ellison & Smith, 1991) sin embargo, 

apuntan a la necesidad de se valorizar la interacción entre las diversas prácticas 

religiosas, asumiendo una mayor variedad y frecuencia de conductas religiosas se 

asocian con formas más intrínsecas de la religiosidad,promotores de una relación más 

profunda con la Divinidad. Entonces se convierte en importante y distintivo estudiar el 

significado que el ritual tiene para el individuo que lo está practicando y se piensa una 

vez más,  que se debe explorar la importancia de la interioridad de la práctica religiosa 

con el fin de darse cuenta de su influencia en la forma como facilita el hacer frente a la 

adversidad. 

 

Hipótesis 3: Las personas que tienen una imagen positiva de Dios muestran valores 

más altos en la resiliencia y crecimiento postraumático 

Mediante el análisis de la hipótesis 3 se encontró que los individuos con una 

imagen positiva de Dios muestran niveles promedio más altos de la resiliencia y la CPT.  

Entre los diversos elementos que pueden facilitar los procesos de adaptación se 

destaca una relación sana con Dios, que funciona como una figura de apoyo, presente y 

disponible para ayudar en tiempos de prueba, que Selby et al (2009) se dieron cuenta de 

que hay en aquellos con capacidad de resiliencia. Dezutter et al (2010) ponen de relieve 

una serie de estudios que muestran que las representaciones de Dios juegan un papel 

importante en la adaptación al estrés, y representaciones de un Dios benévolo se asocian 

con una menor angustia psicológica, mientras que un concepto negativo de Dios se 

asoció con una mayor angustia emocional. Park & Cohen (1993) encontraron que los 
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individuos que atribuyeron los eventos negativos de la vida a un Dios de amor, eran más 

propensos a reportar reintepretações positivos de eventos y posteriormente los niveles 

más altos de crecimiento personal. Braam et al (2008) también mencionan algunos 

estudios que muestran que las imágenes positivas de Dios como una persona de apoyo, 

benévola y amorosa, se asociaron con mayores niveles de bienestar y menores niveles 

de síntomas depresivos. Ya imágenes negativas de Dios como alguien punitivo y 

controlador están correlacionados con los niveles más altos de depresión o angustia. A 

su vez señala Nelson (2009) de que las imágenes benévolos de Dios ayudan a hacer 

frente con los traumas de la vida, porque las cualidades relacionales positivas están 

asociadas con una mayor eficacia y tolerancia al estrés, reduciendo por lo tanto los 

niveles de ansiedad experimentado. 

Además, las imágenes positivas de Dios han sido frecuentemente asociadas con 

uniones seguras a lo Divino, y porque el Trascendente sirve como una figura de apego, 

se espera que el bienestar psicológico demostre efectos consistentes con los encontrados 

en la literatura laica sobre vinculación. Es decir, un apego seguro con Dios debe estar 

asociado con niveles más altos de salud (Granqvist & Kirkpatrick, 2008), ya que los 

individuos con historias de enlace seguras presentan valores consistentemente más altos 

en las variables psicológicas como la autoestima, la salud emocional, capacidad de 

recuperación, el afecto positivo, la iniciativa, la competencia social y la concentración 

(Foy et al, 2011;. Wallin, 2007), aspectos los cuales fueron reproducidas en esta 

investigación. 

 

Hipótesis 4: Los niveles de resiliencia y crecimiento postraumático difieren 

dependiendo de los niveles de satisfacción con la religión 

En cuanto a la hipótesis investigada, se encontró que los valores medios de la 

resistencia y  CPT aumentan equivalentemente al crecimiento de los niveles de 

satisfacción de con la religión. 

Pocos estudios se han centrado en la variable "La satisfacción con la religión" en la 

literatura sobre la psicología espiritualidad (Nascimento & Roazzi, 2014). La gran 

mayoría de los estudios se centran en el papel de la fe en la satisfacción con la vida en 

general, no discriminando este campo particular que és la religión. En una de las 

excepciones, Leung, Colantonio & Santaguida (2005) evaluarán una muestra de 
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personas mayores de Canadá, en 9 áreas específicas de satisfacción (que incluía la 

religión), y se encontró una correlación positiva entre la satisfacción con la religión y la 

satisfacción con la vida en general, lo que refuerza el entendimiento de que la 

satisfacción con la vida espiritual puede ser un fuerte predictor de bienestar. De hecho, 

varios autores sostienen que la identidad religiosa se asocia positivamente con la 

satisfacción con la vida (Elliot & Hayward, 2009; Clark & Lelkes, 2009; Ferriss, 2002) 

presentando las personas más religiosas mayores niveles de satisfacción con la vida.  No 

dejarán  sin embargo de alertar en la importancia de la orientación religiosa para el 

alcance de este tipo de resultado, es decir, es la internalidad de la religión que promueve 

la mejora del bienestar (Ayele et al, 1999).  

Por otra parte, la investigación sobre la relación entre la satisfacción con la vida y la 

resiliencia es consistente. Fredrickson, et al (2003) encontrarán que los dos constructos 

se relacionan e impactan entre sí en la medida en que se dieron cuenta de que los niveles 

de satisfacción con la vida de los estudiantes resilientes fueron significativamente más 

altos que los de los estudiantes de baja resiliencia. King (2000) también llegó a la 

conclusión de que no sólo la capacidad de resiliencia se relaciona positivamente con la 

satisfacción con la vida entre los individuos que experimentan el divorcio, sino también 

la resiliencia predijo significativamente la satisfacción de vida. Bailey y Snyder (2007) 

para el estudio de la satisfacción con la vida se dieron cuenta de que esto se relaciona 

positivamente con la esperanza, la autoestima, la autoeficacia, locus de control y la 

búsqueda de apoyo social que son ampliamente descritos en la literatura como factores 

de fomento la capacidad de resiliencia. 

 

Hipótesis 5 : Los sujetos que utilizan estrategias de afrontamiento religioso-

espiritual positivas tienen mayores niveles de resiliencia y crecimiento postraumático 

En este estudio se encontró una correlación positiva entre el uso de estrategias CRE 

positivos y CPT y resiliencia. 

La disposición espiritual de una persona, que incluye elementos tales como el 

denominación, las creencias doctrinales, la orientación religiosa y el apego espiritual, 

guían los procesos de evaluación, adaptación y construcción de sentido. En particular, la 

creencia en un Dios justo y benévolo puede proporcionar una estructura de control que 

facilita la activación de los recursos específicos religiosas / espirituales de adaptación en 
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el proceso (Gall & Guirguis-Younger, 2013; Hebert et al, 2009). Los aspectos positivos 

del CRE se han relacionado con la mejora de calidad de vida (Hebert et al, 2009), los 

niveles más bajos de angustia (Tix & Frazier, 1998), menos depresión y ansiedad 

(Arnette et al, 2007), más baja percepción de estrés  o de los síntomas relacionados con 

el mismo (Arévalo et al, 2008). El CRE positivo también está vinculado a indicadores 

favorables de salud mental, incluyendo una mayor felicidad, calidad de vida y el 

bienestar psicológico (Lee, 2007; Abraido-Lanza et al, 2004). Además, el CRE positivo 

también se ha relacionado con los indicadores de mejora de la salud física (Boswell et 

al, 2006), menos progresión del VIH (Ironson & Hayward, 2008), menos 

complicaciones postoperatorias en cirugía de bypass de la arteria coronaria (Ai et al, 

2007), y mayores recuentos de células T en los pacientes con VIH (Woods et al, 1999), 

lo que nos lleva a la interpretación de que el CRE positivo actúa como un factor 

protector que facilita el ajuste de los individuos a la  adversidad, a través de sus recursos 

de fe. La investigación también sugiere que los acontecimientos negativos son más 

fáciles de soportar cuando se entienden a la luz de un marco religioso benévolo. La 

asignación de los acontecimientos dolorosos de la vida humana, como la muerte, la 

enfermedad o otras pérdidas significativas, a la voluntad y propósitos divinos (de un 

Dios de amor y apoyo) se asocia generalmente con resultados más favorables de 

adaptación (Arnette et al, 2007; Lee, 2007; Pargament et al, 2000; Pargament, 1997). 

Esta reevaluación positiva del trauma también se destacó como una metodología de 

adaptación a menudo utilizado por las personas que participaron en esta investigación. 

El CRE positivo también se ha visto como un facilitador de los niveles más altos de 

CPT y los cambios de vida positivos (Proffitt et al, 2007; Frazier et al, 2004; Pargament 

et al, 2004; Pargament et al, 1998). Koenig, Pargament y Nielsen (1998) analizaron las 

correlaciones entre el CPT y las  subescalas de  RCOPE e informaron de que todos los 

aspectos de la CRE positivos se asociaron fuertemente con CPT. Pargament et al (2000) 

realizaron un estudio que informó de resultados similares, mostrando que las estrategias 

de CRE positivo se asocian consistentemente con un  mejora psicológica incluidos los 

valores más altos de aceptación, esperanza, optimismo, satisfacción con la vida, el 

crecimiento espiritual y el crecimiento asociados con el estrés (Harris et al, 2014; Chan 

& Rhodes, 2013; Proffit et al, 2007). 

 



- 66 - 
 

Hipótesis 6 : Existe una correlación entre la forma como las personas experimentan 

su relación con lo trascendente - en una forma más estructurada (religión) o más 

personalizada (espiritualidad) - y los valores de resiliencia y crecimiento post-

traumático que tienen 

En nuestro estudio se encontró que una experiencia más individualizada con el 

Divino presenta valores más altos de resiliencia y CPT en comparación con las 

interacciones más estructuradas y ritualizadas con lo trascendente. 

Una de las heurísticas más investigadas en el campo de la psicología de la religión 

es la orientación religiosa de Allport (1966), que preparó un modelo explicativo de la 

forma como los individuos estaban involucrados con la religión. Por lo tanto, el autor 

planteó la hipótesis de la existencia de dos tipos de motivaciones religiosas: la 

orientación religiosa intrínseca y la orientación religiosa extrínseca, inicialmente 

consideradas como dos polos de un continuo, pero más tarde como dos variables 

independientes (Donahue & Nielsen, 2005). Estos dos tipos de motivaciones tienen la 

intención de distinguir entre las personas que utilizan la religión motivaciones 

extrínsecas e instrumentales, de los individuos que viven la  religión con una motivación 

intrínseca (Allport 1966, citado por Nelson, 2009). 

En la orientación religiosa intrínseca, la fe es vista como un valor supremo en sí 

mismo. Esta forma de religiosidad proporciona, según el autor, la motivación y el 

sentido de la vida (Allport, 1966). A su vez, la orientación religiosa extrínseca, es en 

gran parte utilitaria, para garantizar la seguridad, la comodidad, visibilidad y apoyo 

social, jugando una función puramente instrumental (Francis et al, 2010). En esta forma 

de orientación religiosa, este es simplificada, no reflectante, y relativamente 

infravalorado, "no se habiendo integrado en la vida interior del sujeto "(Allport, 1950, p. 

59). Por lo tanto, aquellos que tienen la motivación intrínseca se dedican a las prácticas 

religiosas por lo que la religión es, es decir, que están en esta relación personal e íntima 

con lo trascendental. Por su parte, los que tienen la motivación extrínseca, normalmente 

recurren a prácticas religiosas principalmente para beneficios personales o sociales 

(Allport & Ross, 1967). La orientación intrínseca se refiere entonces a las personas que 

tienenen la religión su principal motivación, y que ven la religión, sus prácticas y 

creencias como el objetivo principal y último (Miller & Kelley, 2005). Este tipo de 
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orientación religiosa se asocia con mayores niveles de bienestar, estrategias de 

afrontamiento adaptativas y el comportamiento más adecuado. 

 

Hipótesis 7: Existen diferencias entre el perfil globalista y el perfil racionalista del 

bienestar espiritual en los niveles de resiliencia y crecimiento postraumático 

En cuanto al estudio del BEE, los resultados indican que el tipo de perfil de BEE no 

implica la resiliencia y el CPT de forma equivalente. Por lo tanto, el perfil globalista 

promueve la capacidad de resiliencia, mientras que el perfil racionalista favorece el 

CPT. 

Fisher (1998) reconoce que muchos individuos tienen una dimensión de BEE 

resaltado y, sobre la base de que, define varios perfiles o tipos de BEE (Fisher, 1998; 

Fisher et al, 2000). Los globalistas presentan preferencia por el dominio trascendental. 

El enfoque principal de su bienestar espiritual se centra en su relación con Dios o lo 

trascendente (Fisher, 2010). El desarrollo espiritual en este campo requiere la 

experiencia y el ejercicio de una dimensión de fe expresada mediante la conexión con 

Algo o Alguien, más allá de lo humano. Cuando la gente puede relacionarse con esta 

fuente primaria de significado en el universo, esto tendrá un profundo impacto en la 

calidad de sus relaciones con ellos mismos, los demás y el medio ambiente. El hecho de 

que hay un enfoque en el Divino parece funcionar como facilitador de la resiliencia. La 

investigación ha demostrado que la presencia en la vida de los sujetos, y la relación con 

algo más grande que ellos mismos se constituye como un factor protector en la 

adaptación al estrés - crónica o agudo - es decir, la conexión a Dios es una condición 

que comúnmente cojines, interrumpe o previene la aparición de problemas (Smith et al, 

2012; Davidson, 2003). 

Ya los racionalistas son personas que sólo adoptan el conocimiento de los tres 

primeros campos (personal, comunitario y ambiental) no considerado los aspectos de 

inspiración y trascendentales de otras áreas (Fisher, Francis & Johnson, 2000). El 

aspecto de "conocimiento" es el que proporciona la estructura cognitiva que ayuda a 

interpretar el tema de su vida, y en gran medida influye en su visión del mundo. Visto el 

enfoque cognitivo del perfil racionalista, que se basa principalmente en los procesos de 

pensamiento para gestionar sus experiencias de vida, este tipo de operación facilita la 

aparición de procesos rumiativos, que son aspectos importantes del proceso de CPT 
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(Tedeschi y Blevins, 2016; Triplett et al, 2012; Proffit et al 2007; Calhoun y Tedeschi, 

2006; Tedeschi y Calhoun, 2004), por lo que parece que esta es la razón fundamental de 

los resultados encontrados en este estudio que unen el perfil racionalista a niveles más 

altos CPT. 

 
6. Limitaciones del estudio y las propuestas de investigación 

Cualquier investigación trae consigo una serie de limitaciones que no debe pasar 

por alto. En nuestro caso, las principales variables del estudio - espiritualidad y 

resiliencia - son conocidos por su complejidad conceptual por lo que el uso de un 

paradigma de investigación cuantitativa no permite una comprensión más profunda de 

los temas objeto de estudio. En este sentido creemos que los estudios futuros deberían 

centrarse en estudios con una metodología mixta (incluidos los procedimientos 

cualitativos y cuantitativos) que permiten una triangulación de los datos recogidos, y 

una comprensión de ellos a través de múltiples lentes de análisis (Wiwiit & Cramer, 

2011; McQueen & Knussen, 2006; Landridge, 2004). Los procesos de resiliencia y 

espiritualidad son muy personalizados, y por lo tanto,además de los datos recogidos 

cuantitativamente, que permiten una visión general de la interconexión entre las dos 

variables, creemos que la introducción de métodos cualitativos enriquece el análisis de 

esta relación y favorece el descubrimiento y la comprensión de otros factores 

necesariamente presentes y activos en zonas de gran complejidad como se discute aquí 

(Mertens, 2010; Landridge, 2004). 

Otras cuestiones metodológicas con posibles influencias sobre los resultados de este 

estudio se refieren a el efecto de tendencia central que las escalas de Likert pueden 

tomar. En vez de responder en cada extremo de la escala, los individuos eligen, a 

menudo las respuestas intermedias de no opinión o de ninguna implicación. También 

existe la conveniencia social de las respuestas. La literatura indica que este es un 

fenómeno común, que se caracteriza por el demandado responder a la cuéstion del punto 

de vista de la creencia de que es conveniente en términos sociales. Este fenómeno 

ocurre principalmente cuando los problemas se centra en los aspectos de más íntima 

naturaleza, (Hill & Hill, 2000). Limar estos bordes serán apropiadas en futuras 

investigaciones. 
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Otro aspecto que durante el examen de los resultados parecía limitar las 

conclusiones a extraer fue la ignorancia de la orientación religiosa de los participantes. 

De hecho, la relación entre la resiliencia y espiritualidad está comprobada, pero a 

niveles más bajos de lo esperado, y uno de los factores, que creemos puede justificar la 

baja intensidad percibida se refiere a cómo los individuos están motivados a su vida 

religiosa, en el sentido de que se espera que són los que están mas intrínsecamente 

motivados espiritualmente los que obtienen mayores beneficios de su relación con Dios 

en los momentos de confrontación con la adversidad. Por lo tanto, se considera que sería 

interesante en estudios futuros sobre esta cuestión introducir un instrumento para 

evaluar la orientación religiosa de los individuos. 
 

7. CONCLUSIONES 

En el contexto actual, en el que la humanidad se enfrenta a varios retos y cambios 

rápidos - sociales, económicos, políticos y ambientales, incluso - los seres humanos  

luchan para lograr la adaptación y el bienestar asociado con él. Para ello,  se requieren 

recursos individuales y colectivos que les permitan  una mayor autonomía y flexibilidad 

para responder a los acontecimientos del día a día y en particular los que llevan con 

ellos las dificultades de la adversidad. 

De hecho, proporcionando un sistema de significado que aclara a los individuos el 

funcionamiento del mundo, las convicciones religiosas llevan con ellas un sentido de 

control sobre sí mismos y sus contextos que produce un efecto calmante y mayores 

niveles de satisfacción con la vida. 

La relación con un Dios que ama y protege, en tiempos de sufrimiento puede 

disminuir sentimientos de soledad y contribuir para la comprensión de que, después de 

todo, será posible la victoria, dado que el individuo se acompaña de un Otro 

significativo que le da el apoyo y las herramientas necesarias para lograr la superación 

de sus dificultades actuales. Con esta convicción se mitiga cualquier carga emocional 

negativa asociada a situaciones de estrés, permitiendo que los sujetos gestionen más 

eficazmente los momentos que de otro modo podrían conducir a fallo del sistema 

mismo. 

En el ámbito académico, este estudio refuerza el conocimiento existente sobre la 

influencia positiva de la religión / espiritualidad en cómo los individuos se adaptan a las 
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dificultades inherentes a la experiencia humana y por lo tanto actúan como un factor 

protector y promotor de la resiliencia. 

Dados los efectos positivos para la salud que se asocian consistentemente con la 

espiritualidad, creemos que es importante profundizar el conocimiento sobre este 

proceso de conexión de lo humano a lo divino, hacia su aclaración, ya que, por su 

multidimensionalidad y individualidad,toma contornos muy complejos. Todavía hay un 

largo camino por recorrer en la investigación de los fenómenos espirituales y en la 

creación / validación de instrumentos que nos permitan alcanzar este conocimiento de 

los mecanismos complejos y diversos que determinan el amplio espectro de creencias y 

experiencias espirituales, y en ese sentido creemos que los resultados de este estudio 

pueden servir como entrada a esta aclaración conceptual. 

Por otra parte, es urgente llevar a la práctica clínica una reflexión sobre la forma de 

aprovechar este tipo específico de recursos con el fin de que participen en la prevención, 

tratamiento y recuperación de la enfermedad física y mental. También en la 

planificación de la intervención terapéutica parece que las conclusiones de este estudio 

traen pistas de acción, sobre todo apuntando a la necesidad de ayudar al cliente en la 

creación de una imagen más beneficiosa de Dios, a la elección de estrategias positivas 

de afrontamiento religioso / espiritual y  el enfoque en una relación de apego segura con 

el Divino, de modo que la espiritualidad que experimenta el sujeto se constituya como 

una experiencia enriquecedora, que conduce a una mayor calidad de vida. 
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INTRODUÇÃO 
O stress é uma imagem de marca do nosso tempo. São inúmeras as exigências que 

diariamente povoam as vidas humanas, numa sociedade que tenta se restabelecer duma 

crise financeira global, que trouxe graves consequências a nivel pessoal, familiar e 

social. As capacidades adaptativas dos sujeitos são constantemente colocadas á prova 

num mundo que funciona a uma velocidade vertiginosa, e que através dos avanços 

tecnológicos, permite a ligação fácil através das redes socais, mas isola muitas vezes os 

sujeitos de relações próximas e profundas. 

 

Sabemos que a adversidade é um elemento inerente às vivências humanas, e que, ao 

longo da sua trajectória de vida, de uma forma mais ou menos intensa, as pessoas 

confrontam-se com obstáculos que, naquele momento específico, alteram a sua 

homeostase vivencial, e provocam um desequilíbrio físico e emocional. A 

(des)adaptação nestes momentos difíceis da realidade depende de inúmeros factores, na 

medida em que o ser humano funciona simultaneamente num registo bio-psico-social e 

espiritual, e qualquer aspecto destas realidades que se interligam pode funcionar como 

uma resistência ou um promotor de integração. 

 

A resiliência constitui-se como a capacidade do sujeito para se confrontar com 

obstáculos vivenciais, e desse combate resultar não só uma resolução favorável da 

situação exigente, mas também o ganho de um novo conjunto de competências que 

foram desenvolvidas e/ou reconhecidas ao longo do processo adaptativo. É portanto um 

sistema pessoal que está em contínuo desenvolvimento, e que, muito embora possa ser 

facilitado com a presença algumas características inatas no sujeito, se alimenta de uma 

forma mais profunda dos conhecimentos retirados das experiências desafiantes que os 

indivíduos vivenciam no seu quotidiano (Zautra et al, 2010). 

 

Ao contrário das percepções iniciais, que remetiam a resiliência para uma 

característica presente numa quantidade reduzida de indivíduos, a literatura atual 

defende que este tipo de funcionamento é passível de ser utilizado por todas as pessoas, 

em maior ou menor grau e com intensidades diferentes, nas diversas áreas e nos vários 

momentos da sua vida, com certas oscilações, consoante a interacção dinâmica entre os 
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factores protectores e de vulnerabilidade que cada indivíduo apresenta (Wyman et al, 

1999 ; Freitas et al, 1998). 

O caminho para a psicopatologia ou para a resiliência é influenciado por uma 

complexa matriz de níveis de organização biológica, psicológica, experiências de vida, 

escolhas ativas, contexto social, timing das adversidades e nível de desenvolvimento do 

sujeito. Nesse sentido, a idade, o estádio de desenvolvimento, o número e frequência 

das adversidades e os recursos internos e externos para lidar com elas, são algumas das 

variáveis que se relacionam e interferem nos graus de resiliência demonstrados pelos 

indivíduos (Cicchetti, 2010; Grotberg, 1999). 

 

Os recursos de resiliência são então inúmeros,  e podem agrupar-se em 

características a nível individual, social ou comunitário, que permitem um aumento das 

capacidades adaptativas, e funcionam como um amortecedor para o stress e a 

vulnerabilidade. Por outro lado, estes meios disponíveis para ultrapassar as dificuldades, 

não se constroem no vazio, mas alicerçam-se em crenças e visões pessoais do mundo, 

decorrentes dos contextos sociais e culturais nos quais os indivíduos se desenvolvem. 

Um desses recursos que se apresenta disponível para os sujeitos em momentos de 

dificuldade, nomeadamente para aqueles que já têm uma relação estabelecida com o 

Divino, é a espiritualidade (Pargament, 1997). 

 

A espiritualidade pode ser definida como uma busca do Sagrado, que envolve 

qualquer aspeto da vida sentido pelo sujeito como Divino, constituindo-se esta 

descoberta como um processo dinâmico e não apenas como um conjunto estático de 

crenças e práticas espirituais (Pargament, 2007; 2009). Esta relação, que evolui ao longo 

de ciclo de vida, em sintonia com outras áreas do desenvolvimento humano, transforma 

a forma como os sujeitos interpretam e dão sentido às suas vivências, e pode funcionar 

como uma relevante estratégia de coping, ajudando a enquadrar e ultrapassar a 

adversidade (Pargament, 1997). 

 

Durante muito tempo este aspeto do funcionamento do ser humano foi 

negligenciado pela ciência psicológica, que numa busca pela cientificidade, colocou o 

estudo da espiritualidade num estado de quase inexistência, pelo caracter intimista e 
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pessoal que a relação com o Divino encerra (Tomás, 2013). Nos últimos tempos tem-se 

assistido a um florescimento dos estudos nesta área, o que se justifica pela importância 

atribuída pelos sujeitos às suas crenças, práticas e experiências espirituais, como se 

verifica de uma forma clara em várias sondagens sobre esta temática, onde, em linha 

com resultados de outros países, se verifica que 84% da população portuguesa refere 

que Deus é importante na sua vida (European Values Survey, 2011), e 73% afirma que a 

religião ocupa um lugar importante no seu quotidiano (Gallup Poll, 2007-2008). 

 

A investigação tem demonstrado que a relação com o Divino (seja este conceito um 

Deus específico, aspetos da natureza ou objetos e relações santificadas pelo próprio) 

pode ser uma ferramenta importante de bem-estar dos indivíduos, e por isso não deve 

ser descurada da prática psicoterapêutica enquanto técnica e ciência do desenvolvimento 

pessoal. 

 

Estas constatações que têm vindo a ser descritas foram inspiração para o interesse 

em aprofundar os conhecimentos nesta área. Ao longo desta investigação pretendeu-se 

reflectir acerca do papel que uma relação pessoal estabelecida com o Sagrado (vivido 

pelo sujeito como o centro da sua existência) pode desempenhar nos esforços 

individuais para dar sentido aos contratempos da vida, e na escolha das estratégias e 

recursos para ultrapassar essas dificuldades. 

 

Assim, o principal objetivo que norteou este trabalho foi tentar compreender a 

relação entre alguns aspetos da espiritualidade – considerando que metodologicamente 

este é um conceito complexo e  multifacetado, o que dificulta o seu estudo global – e os 

níveis de adaptação exibidos  pelos sujeitos. Ou seja, perceber de que forma uma 

relação pessoal e íntima com Deus faz a diferença na forma como a pessoa experimenta, 

enfrenta e ultrapassa os desafios que a vida lhe traz. 

 

Dividimos este trabalho, em diferentes Partes. Na Parte I surge o Marco Teórico, 

onde se ilustram as variáveis principais deste estudo. No ponto 1 surgem a 

espiritualidade/religiosidade, na medida em que a distinção entre os conceitos de 

religião e espiritualidade tem gerado muita discussão. Na atualidade, alguns autores 
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defendem uma atitude integradora, uma vez que ambas partilham a mesma essência, ou 

seja, o Sagrado (Zinnbauer & Pargament, 2005; Emmons & Paloutzian, 2003), podendo 

intersectar-se nas vivências dos indivíduos, e nesse sentido explica-se a sua função e a 

forma como se desenvolve ao longo da vida dos sujeitos. O bem-estar espiritual 

(ponto 2) realça a perspetiva holística da saúde, que leva em conta as necessidades 

psicológicas, sociais, físicas e espirituais de cada indivíduo, assumindo que este 

constitui um conjunto corpo-mente-espírito que é unificado e não apenas a soma das 

partes. No ponto 3 abordamos as representações do Divino e a vinculação a Deus, 

assumindo que cada pessoa contém em si representações de Deus, que lhe permitem 

estabelecer uma ligação com maior ou menor profundidade ao Divino, que em 

momentos de dificuldade pode aparecer como uma figura de apoio e suporte. 

Seguidamente fala-se de coping religioso e espiritual (ponto 4), que traz para o 

processo adaptativo recursos cognitivos, emocionais e comportamentais de cariz 

Sagrado, adicionados pela vivência espiritual. No ponto 5 fala-se de resiliência como a 

capacidade de enfrentar e viver positivamente as dificuldades inerentes à vivência 

humana. Desse confronto pode resultar um crescimento pós-traumático (ponto 6), 

onde os sujeitos percecionam mudanças favoráveis na sua vida decorrentes da luta 

pessoal com o acontecimento aversivo. Termina-se esta primeira parte refletindo sobre a 

ligação resiliência/espiritualidade, ou seja qual o papel que a fé no Sagrado pode 

desempenhar nos mecanismos de proteçao. 

 

 Na Parte II  surge o Marco Empírico que inclui  a metodologia (ponto 1) que 

delineamos tendo em conta os objetivos do estudo. Neste ponto analisamos os métodos 

adoptados e explicitamos as hipóteses de investigação que nortearam este trabalho. No 

ponto 2 fazemos uma caracterização da amostra, do ponto de vista sociodemográfico 

e religioso. Segue-se uma descrição dos instrumentos (ponto 3) eleitos para executar 

este estudo, e os procedimentos adotados no mesmo (ponto 4) 

 

Os  resultados emergem no ponto 5,  com a apresentação e análise 

dos dados obtidos através do instrumento de recolha de informação utilizado, usando 

uma dupla perspetiva - descritiva e inferencial -  para clarificar a relação entre as 

variáveis em estudo. 
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No ponto 6 apresentamos a discussão dos resultados, onde fazemos um confronto 

entre os resultados encontrados e os estudos recentes nesta área. Abordam-se também as 

limitações sentidas e sugerem-se pistas de pesquisa para futuras investigações (ponto 

7). 

 

Terminamos com o ponto 8 onde são elaboradas algumas conclusões sobre este 

estudo e a sua pertinência. 
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Nós não somos seres humanos a ter uma experiência espiritual. 

Somos seres espirituais a viver uma experiência humana. 

                       Pierre Teilhard de Chardin 

 

 

 

1. ESPIRITUALIDADE E RELIGIÃO  

 
O modelo de visão bio-psico-social do ser humano, à luz das investigações mais 

atuais, revela-se muitas vezes redutor na explicação do funcionamento do Homem por 

excluir uma das suas facetas fulcrais que é a capacidade de estabelecer relações com o 

Sagrado, a qual lhe permite transcender, dessa forma, o tempo e o espaço interacionais. 

 

A espiritualidade assume assim um papel importante e moderador no quotidiano 

daqueles que adotam crenças, comportamentos e interações baseadas na existência de 

algo extra-ordinário, que ultrapassa os poderes e as perspetivas limitadas das suas 

vivências comuns. 

 

Neste contexto, a relação com o Sagrado é um processo interminável que evolui ao 

longo da vida dos sujeitos e que, ciclicamente, implica novas descobertas acerca das 

características do Divino, esforços para manter e fomentar a ligação, e, por vezes – 

quando as situações do quotidiano são adversas e trazem alguma inconsistência à 

relação – transformações que podem vir acompanhadas de crescimento espiritual 

(Tomás, 2014a). 

 

Temos assistido nos últimos anos a um florescimento dos estudos na área da 

psicologia da espiritualidade que, durante décadas, foi quase inexistente, (Zinnbauer et 

al,1997, 1999; Zinnbauer & Pargament, 2005; Hill & Pargament, 2003; Hill & Gibson, 

2008; Emmons & Paloutzian, 2003), o que surpreende na medida em que muitos 

sujeitos atribuem importância às suas crenças, práticas e experiências espirituais, como 

se verifica de uma forma clara em várias sondagens sobre esta temática, onde, em linha 
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com resultados de outros países, se verifica que 84% da população portuguesa refere 

que Deus é importante na sua vida (European values survey, 2011), e 73% afirmam que 

a religião ocupa um lugar importante no seu quotidiano (Gallup Poll, 2007-2008). 

 

1.1 Evolução histórica dos conceitos 
 

A religiosidade e a espiritualidade têm feito parte das experiências humanas ao 

longo da História da Humanidade (Aldwin et al, 2014; Pargament, 2007; Zinbauer & 

Pargament, 2005; Pargament, 1997). Contudo, o interesse da ciência psicológica por 

esta área do funcionamento humano só se potencializa na viragem para o séc XXI, 

tendo esta emergência do conhecimento surgido, numa 1ª fase muito ligada à psicologia 

da religião, e posteriormente crescido a investigação acerca da espiritualidade. 

 

De facto, alguns pioneiros da psicologia (James, Starbuck, Hall) despenderam uma 

parte importante do seu tempo a estudar os aspetos da religiosidade humana, mas a 

atenção dada a este tópico declinou a partir dos anos 20, pela tendência da psicologia 

para se manter afastada de temas que podiam se considerados demasiado filosóficos ou 

teológicos, num esforço para ser levada mais a sério, como uma disciplina rigorosa, 

científica e respeitada academicamente (Plante, 2008; Pargament, 2007; Yoffe, 2006; 

Emmons & Paloutzian, 2003).  

 

No final do séc XX parece ter-se dado o ponto de viragem nesta área da psicologia 

(Aten et al, 2012; Johansen, 2009), com um renovado interesse que se evidenciou pelo 

crescente número de publicações, e a criação de uma nova divisão na American 

Psychological Association (APA) dedicada à psicologia da religião (division 36). 

Também o surgimento e expansão da psicologia positiva, e os constructos a ela ligados 

como a gratidão, o perdão, a compaixão, e a popularidade de técnicas de redução de 

stress como o mindfulness, permitiu que as temáticas associadas a tradições 

religiosas/espirituais se fossem gradualmente introduzindo na psicologia (Plante, 2008; 

Pargament, 2007). 
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A psicologia na atualidade enfrenta então o desafio de tentar compreender as bases 

psicológicas das crenças, experiências e comportamentos religioso/espirituais, para com 

base neste conhecimento, potenciar estados de maior bem-estar aos indivíduos. 

 

Muitos dos debates a que se tem assistido nas últimas décadas nesta área de estudo 

centram-se na distinção entre os conceitos de religião e espiritualidade, que não é uma 

tarefa fácil, pois os dois constructos estão relacionados e têm características comuns. Na 

literatura encontra-se diversidade e muitas vezes inconsistência nas definições. Apesar 

do grande volume de trabalho que tem sido produzido nesta área foi, até ao momento, 

alcançado pouco consenso relativamente ao que estes conceitos significam, o que pode 

representar um desafio crítico para a psicologia da religião/espiritualidade, pois sem 

uma explicação clara do objeto de estudo podem ocorrer erros metodológicos 

comprometedores da credibilidade da investigação (Abu-Raya, 2013; Aten & Leach, 

2009; Plante, 2008; Zimmer, 2009; Hage, 2006; Hage et al, 2006; Zinbauer & 

Pargament, 2005; Zinbauer et al, 1999; Zinbauer et al, 1997) 

 

Historicamente, a espiritualidade não era distinta da religião até ao aumento do 

laicismo no final do século passado, onde com o avanço da ciência e do racionalismo, a 

religião perde a sua relevância e torna-se menos útil socialmente. De facto, na visão 

tradicional, a religião era um constructo vasto, que incluía as expressões pessoais e 

sociais, elementos subjetivos e objetivos, e potencial para o bem e para o mal. 

 

O aumento da secularização (e consequente positivismo do pensamento e 

focalização nas tecnologias) trouxe consigo uma mudança os significados, com uma 

perda significativa da influência da religião sobre os indivíduos e a sociedade e um 

aumento do ateísmo, que se manifesta desde uma negação mais ativa de Deus até a uma 

postura simplesmente passiva com retirada da participação em atividades de cariz 

religioso. Ocorreram igualmente um conjunto de fenómenos sociais que contribuíram 

para a desinstitucionalização das práticas de fé, donde se destacam o pluralismo 

cultural, que expõe os indivíduos a várias perspetivas sociais, um controlo mais 

racionalizado e funcional das experiências humanas, e o aparecimento duma cultura que 

valoriza o individualismo e a forma personalizada como cada um perceciona e vive as 



- 82 - 
 

suas experiências - e também as transcendentes – colocando em causa simultaneamente 

autoridades e normas sociais tradicionais (Nelson, 2009; Aten & Leach, 2009; 

Pargament, 2007; Zinbauer & Pargament, 2005; Hill et al, 2000; Zinbauer et al, 1999; 

Zinbauer et al 1997) . 

 

Reclamou-se então a transformação da religião, a partir duma desilusão popular 

crescente com as instituições religiosas (e os seus líderes), que começaram a ser vistas 

como obstaculizantes de uma experiência mais pessoal com o Sagrado, não eliminando 

a religião, mas transformando-a numa espiritualidade e prática religiosa mais 

individualizada e atrativa (Nelson, 2009; Aten & Leach, 2009; Pargament, 2007; 

Zinbauer & Pargament, 2005; Hill et al, 2000; Zinbauer et al, 1999; Zinbauer et al 

1997). 

A religião e a espiritualidade são fenómenos inerentemente psicológicos e sociais, e 

nesse sentido, os dois conceitos aparecem muito polarizados quando tomamos se toma 

por referência a dimensão individual-institucional. Percebe-se que o Sagrado permanece 

no centro dos dois construtos, embora a forma de lá chegar seja muitas vezes distinta, 

ainda que sempre socialmente influenciada. Por isso, embora historicamente, na 

religiosidade coexistissem elementos individuais e institucionais, a espiritualidade 

aparece na atualidade habitualmente separada da religião sendo vista como um 

fenómeno individual, em oposição à religiosidade que é descrita como algo formal, 

estruturado e identificado com instituições religiosas a quem cabe prescrever os rituais e 

ideologias teológicas (Hill et al, 2000; Zinbauer et al, 1997). 

 

Contudo alguns autores como Emmons & Paloutzian (2003) chamam a atenção 

para o facto de que, apesar de alguns autores teorizarem que a espiritualidade é um 

movimento contra as religiões tradicionais, outros existem que defendem que se é 

apenas um fenómeno que dá uma maior ênfase às práticas contemplativas e intimistas 

dos sistemas de fé tradicionais, e nesse sentido representaria mais uma expansão do 

conceito de religião do que uma substituição pós-moderna do mesmo. A recente ênfase 

na espiritualidade parece pois, representar uma expansão do conceito de religião, mais 

do que uma substituição pós-moderna do mesmo (Emmons & Paloutzian, 2003). 
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De facto, a espiritualidade, no sentido de uma relação próxima e privada com 

aquilo que o indivíduo considera como Sagrado sempre foi a função principal e 

distintiva da religião, que engloba contudo um conjunto de fins mais vastos (de caracter 

imaterial e material), como a identidade social, a intimidade com os outros, o suporte 

social, a procura de saúde ou a prescrição de rituais que facilitam o acesso ao Divino de 

uma forma validada pela comunidade religiosa de pertença (Abu-Raya, 2013; Zinbauer 

& Pargament, 2005; Emmons & Paloutzian, 2003; Hill et al, 2000). 

 

Para além disso, tanto a espiritualidade como a religião são fenómenos complexos e 

multidimensionais na sua natureza - envolvendo fenómenos biológicos, afetivos, 

cognitivos, morais, relacionais sociais, culturais - e por esse motivo existe sempre 

subjacente à sua definição o risco de ser apenas refletida uma visão limitada dos 

mesmos (Zinbauer & Pargament, 2005; Emmons & Paloutzian, 2003; Hill et al, 2000; 

Zinbauer et al, 1997) 

 

A palavra religião vem do latim religio, que significa um laço entre a humanidade e 

um poder maior-que-o-humano. (Hill et al, 2000). A religião envolve crenças, práticas e 

rituais relacionados com o Transcendente, que tem variadas manifestações, sendo visto 

nas tradições religiosas ocidentais como Deus, Alá ou nas tradições religiosas Orientais 

como Braham, Buda ou Dao. Existe no seio de uma estrutura organizacional, vivida 

como comunidade comprometida de fé, com ensinamentos e narrativas que favorecem a 

busca do Sagrado. A busca do Sagrado é legitimada pelo grupo, que prescreve os meios 

e métodos adequados para o fazer, sendo esta legitimação uma das características 

distintivas da religião. Constitui-se então como um Sistema organizado de crenças, 

práticas e símbolos, que pretendem favorecer e facilitar a proximidade com o 

Transcendente e fomentar a responsabilidade pessoal do indivíduo para com os outros 

na vida em comunidade. (Zimmer et al, 2016; Koenig et al, 2015; Lucchese & Koenig, 

2013; Vasegh et al, 2012; Koenig, 2012; Zwingmann et al, 2011; Hood et al, 2009; 

Plante, 2008; Emmons & Paloutzian, 2003; Hill et al, 2000). 

 

Espiritualidade vem do latim spiritulis que designa uma pessoa do espírito (Hill et 

al, 2000). A espiritualidade, que é vista como uma afirmação pessoal do Transcendente, 
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é um conceito de mais difícil definição pela sua individualidade. Refere-se geralmente a 

uma busca pessoal pelo Sagrado, através de sentidos e propósitos de vida, e uma 

perceção de totalidade na relação com Deus (independentemente de como é definido), 

com modelos espirituais (Jesus, Maomé…) ou com a natureza. As experiências 

espirituais, intimamente ligadas ao sobrenatural e ao místico, ocorrem de forma tão 

subjetiva que não são facilmente comunicáveis e partilháveis por um grupo de pessoas. 

(Zimmer et al, 2016; Koenig et al, 2015; Koenig, 2012; Zwingmann et al, 2011; Aten & 

Leach, 2009; Plante, 2008; Hage, 2006; Zinbauer & Pargament, 2005; Zinbauer et al, 

1997). 

 

Hill et al (2001) sumarizam os pontos de convergência entre a religião e a 

espiritualidade: 

 - a religião e a espiritualidade desenvolvem-se ao longo do ciclo vital: o 

desenvolvimento da fé ocorre em paralelo com outras áreas do desenvolvimento 

humano; 

 - são ambas um fenómeno psicossocial, pois tipicamente expressam-se em 

grupos de referência, e mesmo quando ocorrem isoladas cumprem normas culturais que 

fornecem o conjunto de alternativas aceitáveis para o comportamento 

religioso/espiritual. 

 - as duas estão relacionadas com fenómenos cognitivos: as crenças 

religioso/espirituais podem ser conceptualizadas como esquemas mentais, similares a 

outros esquemas ativados noutras áreas de funcionamento da vida dos sujeitos; 

 - ambas estão relacionadas com emoções e afetos: muitas das descrições dos 

fenómenos religioso/espirituais focam-se nos seus aspetos afetivos e para além disso, a 

religião/espiritualidade fornecem modelos normativos para as experiências emocionais; 

 - a religião e a espiritualidade têm sido reconhecidas como importantes agentes 

de influência na saúde mental dos indivíduos, e estão inversamente correlacionadas com 

o abuso de substâncias; 

 - a religião e a espiritualidade são reconhecidas como um fator importante de 

suporte social. 
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Na atualidade, alguns autores consideram que mais do que uma postura divergente 

deve alcançar-se uma atitude integradora, pois existem perigos nesta polarização, 

nomeadamente a perspetiva simplista de que a espiritualidade tem uma tonalidade 

positiva, associada a uma forma de relação com o Divino mais individual, personalizada 

e dinâmica, e a religião um caráter mais negativo associado a uma crença formal, 

estática, e com prática em grupo. (Zimmer et al, 2016; Pargament, 2007; Zinnbauer & 

Pargament, 2005; Emmons & Paloutzian, 2003; Hill & Pargament, 2003; Zinnbauer et 

al, 1997). De facto, religião e espiritualidade partilham a mesma essência, o Sagrado 

(Hage et al, 2006; Zinnbauer & Pargament, 2005; Emmons & Paloutzian, 2003), 

podendo intersetar-se nas vivências dos indivíduos, como bem ilustram os dados das 

investigações nesta área, onde a maioria dos participantes se descreve como 

simultaneamente religioso e espiritual, pois no momento em que o sujeito se envolve 

numa espiritualidade que é prescrita por um grupo identificável, e cujos padrões e 

objetivos espirituais recebem suporte e validação por parte desse grupo, a 

espiritualidade ocorre juntamente com a religiosidade. Ressalve-se contudo que é 

possível ser religioso e não ser espiritual, e ser espiritual sem ser religioso (Richards & 

Bergin, citados por Aten e Leach, 2009), e que, as crenças e experiências de intimidade 

com o Transcendente também podem ocorrer num contexto de busca indvidual pelo 

Sagrado (Hill et al, 2000; Plante, 2008; Rego e Nunes, 2016). 

 

1.2 A fé vivida no quotidiano 
 

A espiritualidade é uma parte extra-ordinária das vidas comuns das pessoas, e 

representa um recurso diferente para viver, que está particularmente bem adaptado à 

luta contra as limitações e finitude humana (Pargament, 2007) 

 

No dia a dia, a religião/espiritualidade servem uma variedade de propósitos sendo 

cinco as funções fundamentais do estabelecimento de uma relação com o Divino 

(Pargament et al, 2000): 

- Significado - a religião/espiritualidade desempenham um papel fundamental na 

busca de significado. Ao oferecer aos seus seguidores diretrizes sobre um conjunto de 

crenças, princípios, valores e comportamentos, a religião/espiritualidade fornece um 
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enquadramento do mundo diferenciado, organizado e compreensivo, que ajuda os 

indivíduos a compreendê-lo e a lidar com ele 

- Controle - confrontadas com eventos que empurram o indivíduo além de seus 

próprios recursos, a religião/espiritualidade oferece muitos caminhos para alcançar um 

sentido de domínio e controle. 

- Conforto / Espiritualidade - a religião/espiritualidade reduzem a apreensão do 

indivíduo sobre viver num mundo em que o desastre pode atacar a qualquer momento. 

Do ponto de vista religioso, a espiritualidade, ou o desejo de se conectar com uma força 

que vai além do indivíduo, é a função mais básica da religião (Johnson, 1959). 

- Intimidade / Espiritualidade - a religião/espiritualidade desempenham um papel 

muito importante na facilitação da coesão social, uma vez que funcionam como  

mecanismos de promoção da solidariedade social e da identidade social. A intimidade 

com os outros é muitas vezes encorajada através de métodos espirituais, tais como 

ofertas de ajuda espiritual e apoio espiritual do clero ou membros da comunidade de fé.  

- Transformação da vida -  a religião/espiritualidade também podem ajudar as 

pessoas a fazer grandes transformações de vida, ou seja desistir de velhos objetos de 

valor e encontrar novas fontes de significância. A religião/espiritualidade garantem que 

nada do que acontece aos indivíduos é por acaso – ou seja, que aquilo que parece 

aleatório, ilógico e por vezes trágico, tem sempre uma razão para existir, e em última 

instância trará algo de positivo ao sujeito como maior apreciação da vida, crescimento, 

oportunidade de ajudar/ser ajudado ou de uma maior proximidade com Deus. 

 

Allport (1967), num trabalho clássico, distingue entre duas orientações religiosas: a 

extrínseca e a intrínseca. Para este autor, as pessoas extrínsecamente motivadas usam a 

sua religião, enquanto que as intrínsecamente motivadas vivem a sua religião. Então, na 

vivência religiosa, os indivíduos situam-se num contínuum entre estes dois pólos.  

 

Pessoas com orientação extrínseca estão dispostos a utilizar a religião como auxiliar 

para atingir os seus objetivos. Este interesse pela espiritualidade serve outros interesses 

mais valorados pelos sujeitos. Então, a religião podes ser útil de várias formas: para 

providenciar segurança e conforto, socialização, distração, estatuto, e/ou 

autojustificação. As crenças são abraçadas de forma ligeira ou seletiva, apenas para 
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atender as necessidades mais primárias. Para Allport, este tipo extrínseco volta-se para 

Deus, mas sem se afastar de si mesmo (1967:434). 

 

Já os indivíduos com orientação intrínseca encontram o seu motivo principal na 

religião. As outras necessidades, por muito fortes que sejam, são consideradas de menor 

importância, e na medida do possível são harmonizadas com as crenças de fé. Ao aceitar 

um credo, os esforços do indivíduo para internalizá-lo e segui-lo são totais, e é dessa 

forma que ele vive a sua fé.  

 

Sendo o Sagrado o centro das vivências religioso-espirituais, importa perceber o 

que se pode enquadrar neste constructo. Segundo Pargament (1997; 2007), são variados 

os elementos que estão incluídos nesta categoria, ou seja, que são considerados pelos 

sujeitos como imbuídos de características extra-ordinárias. 

 

Para muitas pessoas, o Sagrado é visto de uma forma mais restrita e equivalente a 

poderes superiores ou a seres Divinos. Outros identificam o Sagrado num sentido mais 

lato, que inclui uma multiplicidade de objetos, que vai desde a música, à Natureza, as 

relações interpessoais, opções de vida (como o vegetarianismo) ou os valores que os 

sujeitos assumem nas suas vidas. Encontramo-nos portanto diante de uma variedade de 

visões, todas elas válidas, sobre o que se considera transcender o puramente mundano. 

 

Para ultrapassar esta diversidade de interpretações Pargament (2007, p.32) opta por 

definir Sagrado como “conceito de Deus, o Divino, a realidade Transcendente, bem 

como outros 

aspetos da vida que adquiriram um caracter ou significado Divino, em virtude da 

sua associação ou representação do Divino”, e cria uma representação gráfica que 

pretende clarificar as várias componentes do Sagrado (fig. 1) 
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Fig.1  - “Representação do Sagrado” - Adaptado de Pargament (2007) 

 

Então, para este autor (1997; 2007), as representações do Sagrado dividem-se em 

duas grandes categorias: o Núcleo Sagrado e o Círculo Sagrado. 

 

No Núcleo e centro do Sagrado encontram-se as ideias de Deus, de seres Superiores 

ou da realidade Transcendente. Ao longo do tempo e do espaço geográfico várias têm 

sido as descrições do Núcleo Sagrado. As religiões monoteístas (Judaísmo, 

Cristianismo, Islão) falam de um Deus, os Hindús falam de Brahman, já os Budistas 

centram-se no atingir do Nirvana. As representações do Divino são portanto 

diferenciadas, com implicações na foram como os indivíduos vão fazer a sua busca do 

Transcendente e como se vão relacionar com ele. Contudo no âmago da representação 

do Sagrado encontram-se os conteúdos relativos ao sobrenatural. 
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Porque o Sagrado não está restrito a conceitos de um ser Supremo, a rodear o 

Núcleo Sagrado encontra-se o Círculo Sagrado, que inclui outros aspetos da vida dos 

sujeitos que se tornam “Sagrados” pela sua associação com os elementos do Núcleo 

Sagrado, num processo que Pargament & Mahoney (2005) denominam de santificação, 

onde as pessoas interpretam aspetos aparentemente seculares da vida como portadores 

de significados e características divinas, percebendo então o mundo de uma forma 

diferente, pois o mesmo é observado através de “lentes sagradas”. 

 

A santificação pode ocorrer através de duas vias diferenciadas: 

 - através de manifestações de Deus: as pessoas podem perceber e interpretar os 

vários aspetos da sua vida (relações interpessoais, trabalho, vida familiar, natureza) 

como uma expressão das imagens, crenças ou experiências que têm de Deus, adquiridas 

pelas leituras de textos religiosos, educação ou rituais religiosos; 

 - por meio de qualidades sagradas: as pessoas também podem trazer o Sagrado 

para o seu quotidiano através da santificação de objetos aos quais, indiretamente 

atribuem qualidades que estão associadas ao Divino, como a Transcendência (algo fora 

do ordinário), ou a Infinitude (do tempo e do espaço). 

 

Geralmente as pessoas tendem a experienciar as duas formas de santificação, ao 

traduzir factos da sua vida como manifestações de Deus, por também perceberem que 

eles contêm qualidades sagradas. 

 

De realçar que o objeto sagrado nunca é confundido com Deus, o Divino ou outro 

elemento do Núcleo Sagrado. Mas ao ultrapassar a sua qualidade de “objeto comum”, e 

porque contém em si aspetos do Algo que os ultrapassa, são transformados de ordinários 

em extra-ordinários. 

 

Muitos são os elementos que compõem o Círculo Sagrado, variando entre tradições, 

culturas e mesmo entre indivíduos, pelo que para melhor se compreender e trabalhar 

esta realidade estes podem ser divididos em três classes de objetos: o eu, as relações e 

tempo/espaço. 
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A maioria das tradições religiosas sublinha o facto de existirem manifestações do 

Sagrado no interior de cada indivíduo, sendo a “alma” a dimensão do self mais 

identificada com o Divino. Esta alma que tem simultaneamente qualidades de 

transcendência, ulltimidade e imanência, pode ser vista como um ponto de conexão 

entre o indivíduo e a Divindade. 

 

O Sagrado pode também habitar nas relações humanas. Não existe habitualmente 

em qualquer tipo de interação, mas naquelas onde o amor (que na maioria das tradições 

religiosas é manifestação do Divino) é o ingrediente emocional de referência. Então, os 

produtos de relações amorosas – casamento, sexualidade, família, amizade – são objetos 

consagrados. 

 

Alguns espaços, pela sua proximidade com o Transcendente, assumem um 

significado diferenciado. Estes “locais sagrados” podem ser espaços onde se realizam os 

rituais religiosos (igrejas, mesquitas, sinagoga...), ou até mesmo a Natureza, como 

expressão da criação Divina. A atribuição ao calendário de um conjunto de momentos 

de significado espiritual, facilita a santificação do tempo, que também é enfatizada nas 

transições de vida como o nascimento, o casamento, a reforma ou a morte, vistas como 

um sinal da dimensão transcendente da existência humana.  

 

Ao adicionar recursos de interpretação e de gestão das situações quotidianas, para 

além daqueles de tipo secular de que já dispõe, a espiritualidade pode constituir-se como 

mais um motor de bem-estar na vida humana. 

 

Vários estudos indicam que a existência de um sistema de orientação alicerçado no 

Sagrado tem efeitos positivos sobre a saúde física e mental dos indivíduos, (Tomás 

2014a ; Krause et al., 2013; Silton et al., 2013; Krause & Hayward, 2012; Rosmarin et 

al., 2010; Flanelly et al., 2006; Pargament, 1997) 

 

Ao nível da saúde mental - relativamente à qual se situam cerca de 80% das 

pesquisas sobre a relação entre religião e saúde – verificou-se existirem benefícios 

acentuados em várias dimensões (Bonelli et al, 2012; Flannelly, 2006, Hadzic, 2011; 
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Koenig, 1998, 2012, Moreira Almeida et al, 2014, 2006). Uma dessas áreas é a do 

coping, pois que, quando os indivíduos, para além das técnicas seculares, adicionam o 

coping R/E – que envolve as suas crenças e a prática espiritual da relação com o 

Transcendente – potenciam-nas enquanto facilitador na adaptação a um conjunto vasto 

de doenças e situações adversas, como tem sido amplamente referido na literatura. 

 

A espiritualidade é também associada ao aumento da frequência e intensidade de 

emoções positivas como o bem-estar, a felicidade, a esperança, o otimismo, a 

autoestima e o sentido de controlo sobre a vida. Para além disso, a religiosidade parece 

fomentar traços psicológicos como o altruísmo, a compaixão, o perdão ou a gratidão 

que facilitam as interações sociais e a visão sobre os acontecimentos, potenciando as 

probabilidades de relatos de satisfação com a vida. Regista-se ainda um aumento do 

suporte social fornecido pelas comunidades religiosas.  

 

Note-se, todavia, que têm sido igualmente identificados outros aspetos, mais 

ligados à desadaptação que têm mostrado, por sua vez, a existência de relações inversas 

com a espiritualidade e o bem-estar pessoal, ocasionando, nomeadamente, tendências 

para a depressão, ansiedade, tentativas de suicídio, abuso de substâncias, delinquência e 

crime. 

 

No entanto, não obstante estas circunstâncias negativas, a influência das 

experiências de fé sobre o funcionamento mental, em geral, pode ser encarada como um 

processo complexo e multideterminado, de que resulta um aumento de recursos para 

lidar com a adversidade, o que potencia a probabilidade de desfechos positivos, 

favorecendo as emoções positivas e diminuindo as hipóteses de perturbações 

emocionais como consequência do stress. Um dos mecanismos facilitadores desse 

ajustamento é o facto da religião oferecer aos crentes uma visão do mundo otimista, 

com a existência de uma força Transcendente que ama, cuida e responde às suas 

necessidades, o que os tranquiliza. Para além disso, esta crença num Deus bondoso e 

atento, permite uma maior perceção de controlo sobre os acontecimentos, o que reduz a 

incerteza existencial. Por outro lado, a fé ajuda a amenizar as perdas e as mudanças, 

através de reavaliações dos acontecimentos de vida desafiantes, que se podem assim 
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tornar menos stressantes permitindo um alívio das emoções negativas a eles associadas. 

Outra faceta da religião a considerar é o seu caráter preventivo da doença, pois a 

maioria das crenças religiosas segue uma doutrina que inclui um conjunto restrito de 

regras e diretrizes de vida que desencorajam o envolvimento em comportamentos de 

risco que podem trazer resultados negativos para o quotidiano pessoal dos indivíduos. 

Por fim, a religião estimula os comportamentos prossociais que facilitam o desencadear 

do suporte social em momentos de dificuldade (Moreira Almeida et al., 2014; Koenig, 

2012; 2006; Hadzic, 2011). 

 

Tendo em conta que as implicações da vida religiosa na saúde mental se relacionam 

fortemente com a redução dos níveis de stress e com o suavizar das emoções negativas 

– que têm efeitos adversos sobre os sistemas fisiológicos que regulam a manutenção da 

saúde física ou os mecanismos de cura – vão ter, indiretamente, um impacto na saúde 

corporal dos indivíduos, diminuindo a sua suscetibilidade à doença e evitando as 

recuperações longas e com piores resultados, bem como os finais de vida prematuros 

(Saffari et al., 2013; Koenig, 2012, 2004; Bussing & Koenig, 2010; Moreira-Almeida, 

2008).  

 

Quer pela sua relação com uma redução da atividade fisiológica, pelo aumento das 

emoções positivas, por uma maior frequência de comportamentos saudáveis ou por 

fornecer um maior suporte social, o envolvimento religioso tem vindo a demonstrar um 

efeito positivo num vasto conjunto de doenças e nas suas respetivas respostas ao 

tratamento, como é o caso da doença coronária, da hipertensão, da doença vascular 

cerebral, das demências como a doença de Alzheimer, das disfunções imunitárias e 

endócrinas, entre muitas outras (Tomás, 2014a; Koenig, 2012; Idler et al, 2003).  

 

1.3 Desenvolvimento espiritual 
 

A espiritualidade tem vindo a ser descrita como uma busca pelo Sagrado, que 

envolve qualquer aspeto da vida sentido pelo sujeito como Divino, e esta descoberta 

constitui-se como um processo dinâmico, e não apenas um conjunto estático de crenças 

e práticas espirituais (Pargament, 2009). Esta evolução espiritual pode ser analisada 
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através de várias lentes, e aqui optou-se por abordar o desenvolvimento espiritual 

enquanto processo de interação relacional com o Divino, focalizando na evolução desta 

relação. Por outro lado, realça-se a espiritualidade como uma das dimensões do 

desenvolvimento humano, simultaneamente dependente e influenciadora da evolução 

pessoal de cada sujeito. 

 

A relação com o Divino, aspeto central da espiritualidade, é um processo que se vai 

desenvolvendo e alterando ao longo da vida dos sujeitos, modelado por um conjunto 

variado e multidimensional de fatores, que lhe dão um caráter complexo e de enorme 

individualidade. Pargament (1997, 2007) descreve a espiritualidade como uma busca 

pelo Sagrado, que se desenrola em três etapas: descoberta, conservação e transformação 

do Transcendente. Este autor destaca ainda como qualidades principais deste processo a 

sua flexibilidade e circularidade, uma vez que muitas vezes o atingir de uma nova fase 

implica voltar a passar por mecanismos anteriormente ultrapassados, de uma forma 

renovada, que correspondem a novos significados e competências. 

 

Após esta primeira fase de descoberta, o sujeito tenta conservar e fomentar a sua 

relação com o Sagrado, seja através de padrões tradicionais (religião) ou de uma forma 

individualizada. Esta conservação é feita através de uma aumento do conhecimento 

sobre assuntos espirituais, através de atos (rituais, ações virtuosas), por meio das 

relações interpessoais (integrando uma comunidade religiosa, ajudando os outros), ou na 

prática de experiências espirituais como a meditação e a oração (Pargament, 2009; 

Pargament 2007;  Pargament, 2005; Pargament; 2000; Pargament, 1997). 

 

Porque as relações com o Sagrado podem sofrer ameaças ou danos, em resultado de 

mudanças internas ou externas ao self, nesses momentos, os indivíduos acionam 

estratégias de coping para preservar e proteger o Transcendente. Quando bem sucedidas 

essas estratégias permitem manter a relação com o Divino, contudo estas lutas 

espirituais também podem representar pontos de viragem da fé que podem conduzir a 

um desligamento temporário ou permanente da espiritualidade, ou a transformação do 

caráter do Sagrado, retornando o sujeito à fase inicial do processo.  
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O caminho da descoberta pode iniciar-se na infância – com os pais a 

desempenharem frequentemente um papel importante na descoberta do Sagrado –, ou 

ocorrer mais tardiamente na vida, surgindo frequentemente como uma revelação, 

amiúde em momentos de crise ou em transições de vida em que os indivíduos são 

confrontados com a fragilidade das suas existências e se sentem direcionados a olhar 

além do seu mundo imediato (Tomás, 2014a). 

 

Assim, ocorre essencialmente através da socialização, de um encontro com o 

Transcendente ou sob a influência simultânea destas duas dimensões. Está, portanto, 

sempre contextualizado, de uma forma mais específica e pessoal (família, 

acontecimentos de vida), ou de uma forma mais lata, envolvendo as instituições 

religiosas e a cultura, que são também determinantes fulcrais na definição do sujeito 

daquilo que considera como Sagrado (Tomás, 2014a). 

 

E, através da santificação, não são só os conceitos de Deus, Divino ou 

Transcendente que se incluem na categoria daquilo que é Sagrado pois que – através de 

associações que fazem ou por os sujeitos considerarem que podem representar a 

Divindade – outras coisas podem adquirir um extraordinário poder, quando se atribui a 

objetos laicos qualidades divinas (Pargament & Mahoney, 2002); nesse sentido, 

consagram-se, por exemplo, o tempo e o espaço (domingo, igreja), acontecimentos e 

transições (nascimento, morte), objetos (crucifixo), produtos culturais (música, arte), 

pessoas (santos, líderes de um culto), atributos psicológicos (self, significado), atributos 

pessoais (compaixão) e papéis (casamento, parentalidade). 

 

Uma vez descoberto o Sagrado, os indivíduos entram num modo conservacional, 

esforçando-se para manter e fomentar a relação com o Divino através de vias mais ou 

menos tradicionais, sendo vários os caminhos que permitem este aprofundamento da 

interação com Deus (Pargament, 2007, 1997; Pargament & Mahoney, 2002). O 

conhecimento é uma das alternativas possíveis, e através, nomeadamente, de estudos 

bíblicos, os sujeitos aprofundam o seu saber sobre a perspetiva Divina. Uma outra 

forma de continuar a edificar a relação com o Transcendente é através da ação, que se 

consubstancia assiduamente na prática de rituais e procedimentos virtuosos. Também os 
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relacionamentos interpessoais fazem parte do itinerário para o Transcendente, 

possibilitando aos sujeitos uma perceção de maior proximidade com a santidade sempre 

que praticam o suporte espiritual e atos de bondade para com os outros. Para muitos, 

contudo, a via preferencial para a intimidade com o Sagrado faz-se pela experiência 

emocional que pode ser atingida, por exemplo, através da oração ou da prática 

meditativa. São portanto múltiplos os caminhos que ajudam a conservar o Sagrado, 

podendo os indivíduos usar estes métodos numa conjugação tão personalizado quanto o 

for a relação que estabeleceram com o Transcendente. 

 

Na maioria das religiões monoteístas, as pessoas veem Deus como um ser todo-

poderoso e benevolente que está atento às suas vidas e que garante que coisas boas 

acontecerão às pessoas boas. Por isso, quando existem mudanças internas ou externas, 

ou se algo de inesperado e penoso acontece, dá-se uma incongruência relativamente às 

crenças pessoais, a qual está na raiz das batalhas espirituais. Estas lutas, que são 

desencadeadoras de desorientação e tensão espiritual, revelam que as conceções antigas 

acerca do Sagrado – e a forma de chegar até ele – já não são convincentes para o 

indivíduo, surgindo então a necessidade de um processo de transformação que o levará à 

metamorfose daquilo que é santificado. Deste combate, muitas vezes pontuado por 

estratégias de coping religioso/espiritual, podem surgir dois desfechos. Por um lado, 

pode ocorrer uma manutenção da relação estabelecida com o Divino cuja conceção foi 

entretanto alterada, assumindo este então uma perspetiva mais flexível e 

complexificada, num processo de renovação e crescimento espiritual que transporta 

novamente o indivíduo para a etapa conservacional. Ou, por outro lado, quando os 

stressores são muito elevados, a batalha pode levar a um ponto de viragem e rotura 

(definitiva ou temporária) com o Divino. Eventualmente, mais tarde, estes sujeitos 

poderão reiniciar o processo de redescoberta do Sagrado, entrando de novo neste 

processo circular, dinâmico e ininterrupto que é a espiritualidade. 

 

De realçar no entanto que, apesar deste processo de caminhada para o Divino na 

maioria da vezes ser construtivo e portador de bem-estar e desenvolvimento psicológico 

para os indivíduos, por vezes, também traz consigo um caráter destrutivo, como a 

História (antiga e atual) tão penosamente nos demonstra(ou), através de inúmeros 
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exemplos de atrocidades e intolerâncias praticadas em nome de um Deus. Parece então 

que o caráter distintivo entre a utilidade e a nocividade desta busca do Sagrado depende 

do tipo de Deus que os indivíduos encontram (bondoso, compassivo, responsivo vs. 

distante, punitivo, ameaçador) e do tipo de relação que se estabelece com esse Deus 

(segura vs. ansiosa/evitante) (Nelson, 2009; Pargament & Mahoney, 2002). 

 

Tal como em outras áreas do funcionamento humano, também a forma como a 

espiritualidade é compreendida e experienciada pode ser sujeita a alterações de 

conteúdo e de forma ao longo do ciclo de vida. As experiências individuais de 

transcendência são muitas vezes descritas pelos próprios como uma caminhada 

espiritual, que envolve uma procura de significado e direção ao longo de toda a vida, o 

que confere a este processo um sentido dinâmico e de potencial transformação e 

crescimento 

 

A maioria das teorias que se preocupou em explicar esta vertente do 

desenvolvimento humano concorda que a evolução se faz no sentido de uma maior 

complexificação dos conceitos associados às vivências religiosas/espirituais, uma 

integração e aceitação das dualidades presentes nesse processo, bem como uma maior 

abertura e compreensão das experiências divergentes das do próprio. (Friedman et al, 

2010; Aten & Leach, 2009; Pargament, 2007;  Roehlkepartain et al, 2006; Clore & 

Fitzgerald, 2002; Ralha-Simões, 1997). 

 

O ponto de partida, os avanços e retrocessos da evolução espiritual estão 

relacionado com uma multiplicidade de fatores como a história familiar e interpessoal, 

fatores biológicos limitativos, experiências de vida, mas também são profundamente 

afetados pelos níveis de desenvolvimento atingidos pelo sujeito nas áreas cognitiva, 

afetiva e relacional. (Fowler, 1981)  

 

Uma das teorias mais utilizadas no estudo do aperfeiçoamento da espiritualidade é a 

de James Fowler, que, inspirado nos princípios evolucionistas defendidos por Piaget e 

Kohlberg criou uma abordagem desenvolvimental da fé, que define como a evolução da 

apropriação e da construção da experiência pessoal ligada, entre outras questões, aos 
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valores, às interrogações sobre o sentido da vida e do seu caráter transitório, 

enquadrando-a relativamente aos aspetos transcendentes da existência como as nossas 

origens e o nosso fim e a eventual existência de uma divindade (Ralha-Simões, 1997, p. 

268).  

 

James Fowler (1981) que definiu o desenvolvimento da fé como um conjunto de 

etapas através das quais as pessoas moldam sua relação com o Transcendente, defende 

que esta transição se faz ao longo de 7 estádios (que o autor nomeia de 0 a 6), de uma 

forma progressiva, sequencial e hierárquica, e desse modo vão dando sentido às suas 

experiências de vida, e simultaneamente comprometem-se com valores e realidades 

transcendentes (Fowler, 1981). 

 

O autor sentiu necessidade de distinguir entre aquilo que considera ser os conteúdos 

da fé, que variam de acordo com as crenças religiosas, a cultura e a época em que o 

indivíduo se encontra, e as estruturas da fé, que são processos psicológicos que tornam 

os conteúdos pessoalmente significativos, determinando o modo como os indivíduos 

constroem o seu mundo e interagem consigo e com os outros. São as estruturas da fé, 

mais do que os conteúdos da fé que determinam o estádio em que os sujeitos se 

encontram (Fowler, 1981; Aten et al, 2012; Roehlkpartianet al, 2006; Parker, 2009; 

Ralha-Simões, 1997). 

 

Entre as estruturas da fé definidas pelo autor encontramos o desenvolvimento 

cognitivo, o pensamento moral, o tipo de tomada de perspetiva; a forma como o 

individuo dá coerência ao mundo, o locus de autoridade, o limite da consciência social e 

o papel da função simbólica. São as diferenças ao nível do funcionamento destas 

estruturas que permitem situar indivíduo nos vários estádios da fé, e sendo a fé um 

fenómeno complexo e multifacetado, o desenvolvimento tem que ocorrer de uma forma 

interdependente entre as várias estruturas da fé e não apenas nalgumas delas 

(Fowler,1981). 

 

O estádio 0 definido por Fowler, denominado de fé indiferenciada, que ocorre nos 

primeiros dois anos de vida, pode ser pensado como a construção, através da relação 



- 98 - 
 

com outros significativos, de uma base de confiança/ desconfiança básica sobre a qual 

se construirá mais tarde a fé. Portanto, mais de que um estádio pode ser considerado um 

período preparatório.  

 

Segue-se a fé projetiva-intuitiva (até ao inicio da idade escolar), cuja forma de 

expressão se caracteriza por um pensamento mágico, uma imagem antropomórfica do 

Sagrado e uma dependência da perceção e das mensagens passadas pelas figuras de 

autoridade relativamente a crenças espirituais.  

 

Alguma desta dependência mantém-se no estádio seguinte, a fé literal-mítica (idade 

escolar), onde começa a desenvolver-se uma capacidade de tomada de perspetiva e 

atribuição de sentido pessoal, apesar da literalidade e dicotomia do tipo de pensamento 

característico desta fase. 

 

A deslocalização para a interpessoalidade revela-se na fé convencional-sintética 

(adolescência), expandindo-se um pouco a capacidade de compreensão (embora ainda 

um pouco rígida e autocentrada nos assuntos espirituais) de perspetivas diferentes.  

 

O abandonar do conformismo e o início da individuação dão-se na fé reflexiva-

individuante (inicio vida adulta), onde se examinam criticamente o sistema de crenças, 

os símbolos, os valores e os compromissos que anteriormente se aceitaram sem crítica.  

 

A capacidade de viver com as complexidades paradoxais da fé e a sua relatividade 

cultural e temporal, surgem com a emergência da fé conjuntiva (idade adulta).  

 

O atingir do último estádio, fé universalizante, que só acontece para algumas 

pessoas, implica a integração e vivência da fé no quotidiano, a capacidade de contribuir 

para a melhoria do mundo de uma forma altruísta e uma atitude de tolerância para com 

pessoas de outras religiões ou em outros estádios da fé. 

 

E porque a vivência da espiritualidade pode ter um caráter positivo, mas também 

aspetos negativos, todos os estádios (exceto o primeiro) apresentam características 
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adaptativas e desadaptativas, que é preciso considerar quando se avalia e intervém no 

desenvolvimento da espiritualidade. 

 

A espiritualidade é então um aspeto integrativo e interativo da vida do sujeito, que 

tem altos e baixos de acordo com o que acontece noutras esferas da sua vida, podendo 

por isso constituir-se como uma fonte de saúde e bem-estar, ou pelo contrário como 

uma fonte de problemas (Pargament, 2007, Aten & Leach, 2009), de acordo com a 

forma como foi internalizada, interpretada e o sentido que lhe é atribuído. 

 

Os termos religião e espiritualidade, como foi visto acima, embora não inteiramente 

permutáveis, têm significados sobrepostos e comungam do aspeto central da relação 

com o Divino, e nesse sentido, são usados ao longo desta tese em conjunto para uma 

inclusão máxima. Por questões metodológicas – e para esclarecimento conceptual – 

refira-se que o termo religião será aqui utilizado na sua vertente mais lata, para 

significar um conjunto de crenças, práticas e rituais relativos ao Transcendente que 

podem ser praticados tanto no contexto de uma tradição religiosa organizada como de 

uma forma mais pessoal e que, em linha com algumas investigações, e a propósito do 

título desta dissertação, na contingência de se ter que optar por um dos conceitos, opta-

se pelo de espiritualidade, por ser mais abrangente e representativo de um conjunto de 

fenómenos que vão para além das práticas associadas às religiões tradicionais (Aten & 

Leach, 2009; Zinnbauer & Pargament, 2005).  

 

2. BEM ESTAR ESPIRITUAL 
 

Cada vez mais, a saúde tem adotado uma visão holística, que encara o ser humano 

como uma unidade inteira e total. O holismo implementa uma abordagem multifacetada 

na compreensão do binómio saúde/doença, levando em conta as necessidades 

psicológicas, sociais, físicas e espirituais de cada indivíduo, assumindo que este 

constitui um conjunto corpo-mente-espírito que é unificado e não apenas a soma das 

partes. Nesse sentido, mudanças em qualquer aspeto da vida trarão inevitavelmente 

alterações nas restantes áreas do seu funcionamento. 
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Vários estudos têm vindo a demonstrar a influência da espiritualidade na saúde 

física, mental e social. Em 1998, a OMS despertou para o interesse em aprofundar as 

investigações nesta área com a inclusão do aspeto espiritual no conceito 

multidimensional de saúde, que define como um estado dinâmico de completo bem-

estar físico, mental, espiritual e social e não apenas a ausência de doença ou 

enfermidade (WHO, 1998) 

 

Assim, a saúde espiritual, que constitui um estado do ser onde um indivíduo é capaz 

de lidar com a vida do dia a dia realizando totalmente o seu potencial, ao mesmo tempo 

que atribui significado e finalidade à sua vida, e experiencia uma felicidade intrínseca, 

passou a desempenhar um papel importante nas investigações e intervenções 

promotoras da otimização do funcionamento individual. 

 

2.1. Espiritualidade, saúde e bem-estar 
 

Ao longo da História, o Homem buscou incessantemente perceber os mecanismos 

da felicidade e alcançar o equilíbrio na sua vida quotidiana, fatores que frequentemente 

aparecem associados ao conceito de saúde e bem-estar. 

 

A saúde tem vindo a evoluir ao longo dos tempos, nos modelos de análise e 

compreensão do estado de saúde humana. No séc. XVIII focava-se em modelos 

biomédicos, que se fundamentavam na evolução dos conhecimentos científicos da 

biologia, e por isso centrava a origem da saúde/doença em variáveis de caracter 

biológico. Seguidamente, na década de 70 do século passado, apareceu o modelo 

biopsicosocial, que estendia o modelo biomédico, ao conjugar as dimensões físicas, 

psíquicas e sociais dos sujeitos para explicar o seu estado. Nos anos 90, com o modelo 

salutogénico dá-se uma quebra de paradigma em relação aos modelos anteriores, pois se 

estes se dedicavam a estudar principalmente a doença, este preocupava-se mais em 

entender a “origem da saúde”, ou seja entender que fatores deveriam ser promovidos par 

aumentar o estado de robustez física e psicológica dos sujeitos. Na atualidade têm vindo 

a surgir os modelos holísticos de saúde, que tentam fornecer uma perspetiva integral do 

indivíduo, ao abranger corpo-mente-espírito (Juárez, 2011; Gouveia, 2011). 
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Como conceito multidimensional e holístico, a definição do conceito bem-estar vai 

além da preocupação com a simples saúde física, como o entendimento superficial do 

termo inicialmente poderia sugerir. O bem-estar é um processo dinâmico de otimização 

e integração física, mental e espiritual, que orienta os indivíduos para a obtenção do seu 

pleno potencial (Strout et al, 2016; Hawks, 2010; Myer & Sweeney, 2007; Westgate, 

1996; Chandleret al, 1992). 

 

O Bem-estar às vezes é confundido com a saúde, mas a saúde na realidade é um 

estado neutro em que o sujeito não está doente. Se colocarmos a doença de um lado de 

um contínuo e o bem-estar do outro, a saúde é o ponto médio da escala (Sweeney, 2009; 

Vasquez et al, 2009). A Organização Mundial de Saúde (OMS, 1958) reforçou a ideia 

de que o bem-estar define-se como "bem-estar físico, mental e social, não apenas a 

ausência de doença" (p.1), pelo que este conceito constitui-se como uma construção 

multidimensional e em constante mutação. É um estado dinâmico de ser ou de tornar-se, 

que se move numa direção inerentemente positiva.  

 

Contudo, realça-se que o bem-estar não acontece simplesmente: em vez disso, 

alcançar um estado de bem-estar requer, por parte do sujeito, uma atitude consciente e a 

capacidade de fazer escolhas. Nesse sentido, o bem-estar tem vindo então a ser definido 

como um novo paradigma passível de ser trabalhado em saúde (Myers & Sweeney, 

2004; Myers et al 2000). 

 

As abordagens holísticas da saúde e do bem-estar preconizam em geral uma 

abordagem mais abrangente do funcionamento humano, onde a componente espiritual 

desempenha um papel relevante. Wetsgate (1996) fez uma revisão teórica de modelos 

de bem-estar que incluíam a dimensão espiritual, e verificou que quatro fatores 

emergiam dos modelos de bem-estar holísticos: 

 - significado e propósito de vida, reconhecidos como uma necessidade humana 

inata; 

 - valores intrínsecos, mantidos como base do comportamento do sujeito; 
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 - crenças/experiências transcendentes, com um reconhecimento a sacralidade da 

vida, acompanhado de um deslocamento do locus de centralidade para além de si 

mesmo, englobando igualmente  os outros,  a natureza e  o Divino; 

 - comunidade espiritual/relacionamentos que envolvem a partilha de valores e o 

apoio. 

 

A espiritualidade aparece então como potenciador da criação de sentidos, através de 

relacionamentos intra e interpessoais, que abarcam e transcendem o eu, de tal modo que 

esta dinâmica permite a capacitação do sujeito e o seu desenvolvimento bio-psico-social 

e espiritual. 

 

Seguidamente apresentam-se alguns modelos que englobam na sua estrutura a 

espiritualidade como um elemento explicativo e potenciador do estado de bem-estar 

individual. 

 

2.1.1. Modelo de Bem- estar de Bill Hettler 
 

Bill Hettler foi considerado o pai do moderno movimento do bem-estar, que definia 

como um processo ativo pelo qual as pessoas tomam consciência e fazem escolhas para 

uma existência mais bem sucedida (Hettler, 1984). 

 

Este autor, ligado ao National Welness Institute, no Wisconsisn, criou um modelo 

conhecido como o das 6 dimensões do bem-estar, onde reconhece a natureza 

multifacetada desta variável. 

 

As seis dimensões definidas por Hettler são: ocupacional, social, intelectual, física, 

emocional e espiritual. Uma visão geral de cada uma das seis dimensões do bem-estar 

está listada no quadro 1. 
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Quadro 1 - Definições teóricas do Bem-Estar – adap. de Hettler (1976) 

DIMENSÕES 

DO  

BEM-ESTAR 

 

DEFINIÇÃO 

SOCIAL Capacidade para estabelecer e manter relacionamentos pessoais e comunitários 

positivos 

INTELECTUAL Compromisso para aprender ao longo da vida, através da aquisição contínua de 

competências e conhecimento 

FÍSICO Compromisso com cuidar de si próprio através de exercício físico regular e duma 

alimentação saudável 

EMOCIONAL Capacidade para reconhecer a responsabilidade pessoal pelas decisões de vida e os 

seus resultados, com estabilidade emocional e positividade 

ESPIRITUAL Ter um propósito na vida e um sistema de valores 

OCUPACIONAL Capacidade para usar as suas características únicas para ter um trabalho significante 

(seja ou não remunerado) 

 

Estas dimensões interconectam-se umas com as outras formando a pessoa humana. 

O bem-estar aqui alinha-se a uma filosofia holista que vê o indivíduo como um todo, 

apenas entendido na sua integridade. 

 

2.1.2. A roda do Bem-Estar de Myers 
 

Nesta abordagem ao estudo do bem-estar, este é definido como uma forma de vida 

orientada para uma otimização da saúde e do bem-estar, no qual corpo, mente e espírito 

são integrados pelo indivíduo para viver mais plenamente dentro da comunidade 

humana e com a natureza (Myers & Sweeney, 2007; Myers & Sweeney, 2004; Myers & 

Sweeney, 2000) 

 

Este modelo circumplexo, que se representa graficamente na fig 2, propõe a 

existência de cinco tarefas de vida - espiritualidade, autodirecção, trabalho e descanso, 

amizade e amor - que estão interligadas e interrelacionadas, de tal forma que, mudanças 
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numa delas afeta positiva ou negativamente as outras, o bem-estar individual, e por isso 

é também considerado um modelo ecológico (Myers & Sweeney, 2007; Myers & 

Sweeney, 2004; Myers & Sweeney, 2000). 

 
 

Fig 2 - Roda do Bem-Estar  (adapt. Myers & Sweeney, 2000) 

 

A espiritualidade é o centro da roda, o componente central e hierarquicamente 

mais importante do bem-estar. Os autores entendem e enfatizam que a espiritualidade, 

que representa valores e crenças pessoais, é um conceito mais vasto do que o de 

religiosidade, que associam a crenças e comportamentos enraizados numa perspetiva 

institucional restrita. A espiritualidade pode então ser entendida como a consciência de 

um ser ou força que transcende os aspetos materiais da vida, e fornece um sentido mais 

profundo de completude ou ligação ao universo.  É a característica central das pessoas 

saudáveis, e a fonte de todas as outras dimensões do Bem-estar (Myers & Sweeney, 

2007; Myers & Sweeney, 2004; Myers & Sweeney, 2000). 
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A autodirecção é a forma como o sujeito regula, disciplina e direciona o self nas 

atividades diárias, representadas nos 12 raios que rodeiam o centro: sentido de valor; 

sentido de controlo; crenças realistas; consciência emocional e coping; resolução de 

problemas e criatividade; sentido de humor; nutrição; exercício; cuidados pessoais; 

gestão do stress; identidade de género e identidade cultural. Estes raios ajudam a regular 

e dirigir o self, fornecendo as competências necessárias para resolver com êxito as 

tarefas de vida - inspiradas na teoria adleriana – o trabalho/descanso, a amizade e o 

amor (Myers & Sweeney, 2007; Myers & Sweeney, 2004; Myers & Sweeney, 2000). 

 

A cercar o indivíduo, na roda do bem-estar, estão as forças vitais que afetam o bem-

estar pessoal: a família, a religião, a educação, os negócios/indústria, os media, o 

governo e a comunidade. 

 

Neste modelo são ainda levadas em consideração as forças globais e os 

acontecimentos como elementos influenciadores do bem-estar (Myers & Sweeney, 

2007; Myers & Sweeney, 2004; Myers & Sweeney, 2000). 

 

2.1.3. Modelo de Bem-estar de Ryff 
 

Ryff desenvolveu um quadro teórico integrado de bem-estar, com base numa 

extensa revisão de literatura que ligou ás informações que foi recolhendo através das 

suas próprias investigações (van Dierendonck et al , 2008; Ryff & Singer, 2002; Ryff & 

Keys, 1995;  Ryff, 1995). Este modelo multidimensional de bem-estar psicológico tem 

incorporados os 6 aspetos considerados pela autora como fundamentais para que os 

indivíduos se sintam bem, conforme se encontra representado na fig 3. 
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Fig 3 - Modelo de bem-estar psicológico (adap. Ryff, 1995) 

 

Cada dimensão do bem-estar psicológico coloca aos sujeitos um desafio diferente, 

que devem atingir para funcionar de uma forma positiva: 

 - ter uma perspetiva positiva acerca de si próprio, que inclui consciência das suas 

limitações pessoais (autoaceitação); 

 - desenvolver e manter laços calorosos com os outros (relações positivas com os 

outros); 

 - criar um contexto pessoal que satisfaça os seus desejos e necessidades 

(domínio ambiental); 

 - desenvolver um forte sentido de individualidade e liberdade pessoal 

(autonomia); 

 - ter um sentido de direção na vida, que unifica todos os esforços e desafios 

(propósito de vida); 

 - ter uma dinâmica de vida que implica aprender e desenvolver as próprias 

capacidades continuamente ao longo do tempo (crescimento pessoal). 
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Juntas, estas seis dimensões abrangem toda a amplitude do bem-estar que inclui ter 

a capacidade de fazer avaliações positivas do self e da própria vida, um sentido de 

crescimento e desenvolvimento como pessoa continuado e prolongado no tempo, um 

sentido de autodeterminação, a crença de que a vida tem um propósito e um sentido, a 

existência de boas relações com os outros, e uma capacidade de gestão eficaz da própria 

vida e do contexto circundante (Ryffs, 1995; Ryffs & Keyes, 1995; Ryffs & Singer, 

2002). 

 

2.1.4. O modelo de saúde holística de Chandler 
 

Para Chandler et al (1992), o bem-estar inclui seis dimensões: intelectual, 

emocional, física, social, ocupacional e espiritual. 

 

O bem-estar espiritual, que é definido como uma busca continuada por um sentido e 

propósito de vida, uma apreciação pela profundidade da vida, uma expansão do 

universo e das forças naturais que o operam e um sistema de crenças pessoais, destaca-

se por não ser conceptualizado apenas como mais uma das dimensões do bem-estar, mas 

sim como uma componente, que está sempre presente em cada uma das outras 

dimensões, como se mostra na fig 4.  
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Fig 4 - Modelo de saúde Holística (adaptado de Chandler et al, 1992) 

 

Este modelo defende então, que existem no funcionamento humano dois 

componentes - pessoal e espiritual – que têm a possibilidade de se desenvolver desde o 

nascimento do indivíduo, e que agem de uma forma interativa. 

 

Para que um bem-estar ótimo ocorre cada uma destas 5 dimensões tem que se 

manifestar num potencial equilibrado e desenvolvido nos domínios pessoal e espiritual. 

 

Este modelo defende ainda que, quando não é dada atenção á saúde espiritual em 

cada uma das dimensões, existe o risco do indivíduo permanecer incompleto, pois a 

saúde espiritual permite a construção dum caminho que facilita a criação de um self 

mais integrado e complexo (Chandler et al, 1992). 

 

2.1.5. Modelo de bem-estar percebido de Adams 
 

Esta é mais uma teoria que realça a multidimensionalidade do bem-estar, e que se 

baseia nas perceções pessoais relativas ao próprio bem-estar (Adams, 1995; Adams et 

al, 1997; 1998; 2000). Para estes autores, o foco nas perceções é importante por várias 
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razões. Primeiramente, existem dados consistentes que indicam que as perceções 

subjetivas são indicadores válidos que predizem a saúde objetiva futura. Depois, as 

perceções servem como um filtro através do qual as informações ou estímulos passam 

antes de serem interpretados. Devido ao papel fulcral que desempenham ao precederem 

pensamentos, emoções e comportamentos, as perceções estão no cerne de várias teorias 

e modelos holísticos de saúde, na medida em que as perceções individuais 

frequentemente precedem estados de doença ou de bem-estar 

 

Para além do foco na perceção, este modelo baseia-se ainda em três princípios 

comuns às definições de bem-estar: 

  - multidimensionalidade (para isso, inclui as dimensões física, social, emocional, 

intelectual, espiritual e psicológica do bem-estar), como ilustrado na fig 5;  

- equilíbrio entre dimensões (o modelo é dinamicamente bidirecional, incorporando 

o equilíbrio entre as dimensões);  

- salutogénese (foca-se nos fatores que podem agir como promotores da saúde e do 

bem-estar). 
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Fig. 5 - Dimensões do Bem-estar (Adams, 2000) 

 

Este modelo defende ainda que é através da integração equilibrada das seis 

dimensões nas suas vivências diárias, que a pessoa atinge a completude. Alerta ainda 

para o facto de que, devido ao caracter interativo desta conceptualização, qualquer 

dimensão pode influenciar e ser influenciada por cada uma das outras dimensões 

(Adams, 1995; Adams et al, 1997; 1998; 2000). 

 

Todos estes modelos englobam e destacam a dimensão espiritual como fator de 

equilíbrio e desenvolvimento humano, em linha com a literatura onde se encontra um 

certo consenso relativamente ao papel integrador e positivo da espiritualidade na saúde 

e bem-estar dos indivíduos (Paloutzian, 2016; Fisher, 2011; Hawks, 2010; Vasquez et al 

2009; Cloninger, 2007; Westgate, 1996). Nesse sentido vamos nos debruçar mais 

detalhadamente sobre o conceito de Bem-Estar Espiritual (BEE). 
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2.2. Bem-estar espiritual 
 

A relação ente espiritualidade e saúde tem recebido crescente atenção nas últimas 

décadas, com vários teóricos a incluir a espiritualidade como uma dimensão do bem-

estar, e apesar da conceptualização sobre a dimensão espiritual variar entre os teóricos, 

existem alguns tópicos em comum., como um sentido de significado e propósito na 

vida, e o estabelecimento de relações mais profundas com o self, com o ambiente e com 

um poder superior (Meezenbrock, 2012; Fiorito & Ryan, 2007; Adams et al, 2000 

 

No dia a dia, e de uma forma mais contundente sempre que se encontram perante 

situações portadoras de adversidade, os indivíduos confrontam-se com questões sobre o 

significado e o propósito de vida, e muitos deles reconhecem a saúde espiritual como 

um fator promotor do equilíbrio (Mohebbifar et al, 2015; Meezenbrock, 2012;  

 

Uma das primeiras entidades a propor uma definição de Bem-Estar Espiritual 

(BEE) foi a Coligação Inter-Religiosa Nacional sobre o Envelhecimento (NICA), que 

em 1975 o descreve como a afirmação da vida na relação com Deus, com o self, com a 

comunidade e com o ambiente que nutre e celebra a totalidade 

  

O Bem-Estar Espiritual, muitas vezes denominado na literatura como saúde 

espiritual é então um estado dinâmico da existência, que se demonstra pela extensão em 

que as pessoas vivem harmoniosamente as relações que estabelecem consigo, com os 

outros, com o ambiente que as rodeia e com Algo ou Alguém para além do humano 

(Fisher, 2006; Gomez & Fisher, 2003; Fisher, 1998). 

 

No centro do Bem-estar Espiritual reside a capacidade do indivíduo para 

estabelecer relações significativas e positivas com os vários domínios onde funciona no 

seu quotidiano, enquanto perceciona na sua vida um propósito que dá sentido á sua 

existência (Gaskin-Wasson et al, 2016; Amjad & Bokharey, 2014; Pereira & Santos, 

2011; Gomez & Fisher, 2003) 
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Alguns autores (Gaskin-Wasson, 2016; Pereira & Santos, 2011) realçam a 

existência de duas dimensões no Bem-Estar Espiritual: a dimensão vertical/religiosa que 

se associa ao bem-estar que o indivíduo obtém a partir duma relação com Deus ou uma 

força Superior com a qual se sente em união; e a dimensão horizontal/existencial que se 

liga a um propósito ou sentido de vida e a uma satisfação geral com a vida. 

 

Seguidamente descreveremos pormenorizadamente o Modelo de BEE de Fisher já 

que fundamenta a operacionalização do Bem-estar espiritual realizada neste trabalho. 

 

2.2.1 Modelo de Bem-estar Espiritual de Fisher 
 

Partindo do pressuposto que o BEE era uma dimensão fundamental da saúde que 

integrava e permeava todas as restantes dimensões, Fisher (2016; 2016a; 2014; 2013; 

2013a; 2012; 2011; 2010; 2009; 2006; 1999) procurou construir uma definição 

abrangente e empiricamente sustentada de saúde espiritual, que reunisse os quatro 

sistemas de relação propostos pela definição consensual da NICA.  

 

Com este objetivo realizou um conjunto de 98 entrevistas com professores do 

secundário, procurando aceder à forma como definiam a saúde espiritual dos seus 

alunos e quais os fatores que contribuiriam para o desenvolvimento do BEE destes. Em 

resultado deste trabalho, Fisher (1999, p.31) acaba por definir saúde espiritual como um 

modo de estar dinâmico que se expressa pelo grau de harmonia e qualidade das 

relações que as pessoas estabelecem consigo próprias, com os outros, com o ambiente e 

com o Outro transcendente. Nesta definição estão implícitos quatro domínios de 

relação, fundamentais para o BEE:  

- domínio pessoal que aborda o modo como a pessoa se relaciona consigo própria 

em termos do significado, propósito e valores na vida. Pressupõe o desenvolvimento de 

autoconhecimento e consciência sobre si mesmo, relacionada com a identidade e 

autoestima; 

- domínio comunitário que expressa a qualidade e profundidade das relações 

interpessoais entre o próprio e os outros, incluindo sentimentos de amor, justiça, 

esperança e fé na humanidade; 
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  - domínio ambiental que lida com a proteção e cuidado com o mundo físico e 

biológico, incluindo um sentido de respeito, admiração e unidade com a natureza; 

 - domínio transcendente que se refere às relações do eu com algo ou alguma 

coisa para além do nível humano, como uma força cósmica, uma realidade 

transcendente ou Deus, e envolve sentimentos de fé, adoração e culto ou veneração, 

relativamente à fonte de mistério do Universo.   

 

Estas quatro dimensões poderão agregar-se, indicando um nível global do BEE de 

um indivíduo e é a qualidade dos relacionamentos em cada um dos 4 domínios que 

reflete o BEE de cada pessoa (Fisher 2016; 2016a; 2014; 2013; 2013a; 2012; 2011; 

2010; 2009; 2006; 1999; Fisher at al, 2000; Gomez & Fisher, 2003). 

 

Fisher (2006) defende ainda que as pessoas abraçam cada um destes domínios em 

diferentes graus, dependendo das suas crenças e visão do mundo.  

 

A Figura 6 descreve as inter-relações dinâmicas entre as partes componentes da 

definição de saúde espiritual. Aqui, cada domínio de saúde espiritual é composto de 

dois aspetos - conhecimento e inspiração. O aspeto “conhecimento” fornece a estrutura 

cognitiva que ajuda o sujeito a interpretar a sua vida, enaunto o aspeto “inspirador” 

reporta-se à essência e a motivação de cada domínio de saúde espiritual. Aqui 

apresenta-se metaforicamente um quadro em que "cabeça" e "coração" trabalham 

conjuntamente, com vista à harmonia do indivíduo. Uma vez alcançado, este equilíbrio 

reflete-se através das manifestações de bem-estar que estão exemplificadas na parte 

inferior de cada domínio na tabela abaixo apresentada (Fisher, 2016; 2016a; 2014; 

2013; 2013a; 2012; 2011; 2010; 2009; 2006; 1999; Fisher at al, 2000; Gomez & Fisher, 

2003) 
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Fig. 6 - Os 4 Domínios do Modelo da Sáude e Bem-estar Espiritual (adaptado Fisher, 1999) 

 

Neste modelo, as visões de mundo das pessoas são vistas como ferramentas que 

auxiliam os indivíduos a filtrar os aspetos do conhecimento que influenciam a sua saúde 

espiritual, enquanto que as crenças filtram os aspetos inspiradores. Ressalta-se aqui a 

natureza parcialmente distinta e no entanto, interrelacional entre os aspetos 

"conhecimento" e "inspiração" de cada um dos quatro domínios do bem-estar espiritual. 

 

A qualidade da relação que uma pessoa tem consigo mesma, com os outros, com a 

natureza e/ou com Deus constitui então o bem-estar espiritual de uma pessoa em cada 

um destes quatro domínios. A saúde espiritual de um indivíduo é indicada pelo efeito 

combinado do bem-estar espiritual em cada um dos domínios que são abraçados pelo 

indivíduo. A saúde espiritual é, portanto, reforçada pelo desenvolvimento de relações 
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positivas em cada domínio, e pode ser tanto maior, quanto maior o número de domínios 

onde se manifesta. 

 

Para exemplificar este fenómeno, Fisher (2016; 2016a; 2014; 2013; 2013a; 2012; 

2011; 2010; 2009; 2006; 1999) propõe a noção de sinergismo progressivo que ilustra e 

ajuda a explicar a inter-relação entre os quatro domínios do bem-estar espiritual. Para 

este autor, à medida que os níveis de bem-estar espiritual nos vários domínios são 

combinados, o resultado torna-se mais do que a soma da qualidade das relações nos 

domínios individuais, permitindo uma interação que complexifica reciprocamente cada 

domínio e potencia o BEE. O sinergismo progressivo implica que os domínios mais 

abrangentes do bem-estar espiritual não apenas se baseiam, mas também se acumulam, 

em relação aos que incluem. 

 

Ao longo do ciclo vital, a qualidade das relações que os sujeitos estabelecem em 

cada um dos domínios variará podendo mesmo, no limite, existirem períodos de vida 

onde estes relacionamentos serão quase inexistentes, dependendo das circunstâncias, do 

esforço, da visão pessoal e das crenças pessoais. E deste conjunto de fatores dependerá a 

qualidade do BEE.  Muitas pessoas não partilham da opinião de que são únicas 

contribuidoras para a sua própria saúde espiritual (relacionamento no domínio pessoal 

apenas); pelo menos, incluir relacionamentos com outros em sua visão de mundo de 

bem-estar espiritual. A noção de sinergismo progressivo implica então que o 

desenvolvimento das relações pessoais (relacionadas com o significado, o propósito e os 

valores para a vida) é precursor do desenvolvimento das relações comunitárias (da 

moral, da cultura e da religião). 

 

O sujeito é um agente ativo na construção do BEE, pois influencia diretamente a 

unidade que constrói consigo, com os outros, com o ambiente e com o Transcendente, e 

o seu desenvolvimento pessoal, que se relaciona diretamente com o significado, o 

propósito e os valores que adotou para a sua vida, é precursor fundamental do 

desenvolvimento das relações comunitárias (da moral, da cultura e da religião). 

Contudo, ressalva-se as diferenças culturais também têm o seu impacto, nomeadamente 

no domínio ambiental, onde, por exemplo, muitas pessoas das sociedades ocidentais não 
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têm a mesma visão do ambiente do que os orientais – os ocidentais são mais propensos 

a ter alguma consciência de preocupações ambientais em vez de a conexão profunda ou 

um sentimento de admiração e unicidade com o ambiente que é evidenciado em 

algumas culturas não ocidentais (Fisher, 2016; 2016a; 2014; 2013; 2013a; 2012; 2011; 

2010; 2009; 2006; 1999; Fisher at al, 2000; Gomez & Fisher, 2003) 

 

Apesar de Fisher argumentar que a saúde espiritual é reforçada pelo 

desenvolvimento dos quatro domínios do BEE, também reconhece que muitos 

indivíduos dão prioridade a um domínio sobre os outros, e são esses indivíduos que 

permitem uma visão mais clara das qualidades únicas associadas a cada domínio 

(Fisher, 2009; Fisher, et al, 2000). 

 

Os personalistas são as pessoas que abraçam o domínio pessoal como BEE. São 

indivíduos que acreditam que o seu BEE se produz inteiramente através dos seus 

próprios recursos (ou ser), i.e., o seu espírito humano fornece a motivação para buscar o 

significado, o propósito e os valores de vida. Sentem-se inteiramente autosuficientes, e 

nesse sentido, egocêntricos em relação ao desenvolvimento do seu BEE pessoal, embora 

possam reconhecer a necessidade de relacionamentos interpessoais para as outras 

dimensões do BE como a social, emocional ou vocacional. 

 

Os comunitários são pessoas se focalizam no domínio comunitário para a obtenção 

do BEE. Estes indivíduos reconhecem a necessidade de ter harmonia no domínio 

pessoal, de ter definido o sentido, propósito e valores de vida, mas reconhecem 

igualmente a necessidade da qualidade e profundidade nas relações interpessoais, que 

transcendem a moralidade e a cultura. Acreditam que o todo é maior do que a soma das 

partes, e que quando as pessoas se inter-relacionam em profundidade, ocorre um 

impacto significativo no seu BEE.     

 

Os ambientalistas são pessoas que valorizam o domínio ambiental como BEE. 

Têm uma apreciação do conhecimento e aspetos inspiradores dos domínios anteriores 

(pessoal e comunitário), juntamente com pelo menos um sentimento de respeito e 

admiração pela natureza. Vão além da gestão responsável dos aspetos físicos, 
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ecopolíticos e sociais do ambiente, atingindo um sentido de conexão do indivíduo ou 

grupo com o ambiente. Estes indivíduos estão de tal forma em sintonia com a natureza 

que esta relação acrescenta significado aos outros domínios.  

 

Os globalistas são pessoas que se referem ao domínio transcendental ou global 

como BEE. Têm um foco primário no seu relacionamento com Deus, mesmo que 

reconheçam a importância das relações consigo próprios, com os outros e com o meio 

ambiente para o desenvolvimento da sua saúde espiritual. O crescimento neste domínio 

requer a experiência e/ou exercício de uma dimensão de fé, expressa através da 

comunicação com Alguma coisa ou Alguém para além do nível humano. Quando este 

encontro com o Transcendente se dá, tem um efeito profundo sobre o sentido de 

identidade, as relações com os outros, e a relação que o indivíduo estabelece com a 

natureza. 

 

Por outro lado, os racionalistas são pessoas que apenas adotam os aspetos do 

conhecimento inerentes aos três primeiros domínios. Têm uma perspetiva mais restrita 

do BEE, uma vez que não aceitam os aspetos transcendentais e inspiracionais das 

relações em qualquer dos domínios, aspetos que são importantes para atingir um BEE 

completo. 

 

Fisher (2009) num estudo com professores, encontrou apenas 5% de indivíduos 

com perfil globalista, 35% eram racionalistas, 15% personalistas, 30% comunitários, e 

15% ambientalistas.  

 

Este modelo de Bem-estar espiritual foi validado através de variados  estudos com 

professores e alunos do ensino secundário (Fisher, 2006, 2007, 2008; Fisher et al., 

2000), e deu lugar ao desenvolvimento e validação de um instrumento que permite uma 

mensuração discriminada destas dimensões (Gomez & Fisher, 2003). Uma adequada 

diferenciação e mensuração das diferentes componentes da experiência espiritual parece 

relevante na medida em que os vários domínios de BEE poderão ter relações distintas 

com diferentes medidas de bem-estar físico e/ou psicológico. 
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Investigação prévia, citada por Fisher (2014) tem mostrado que o domínio 

Trancendental do BEE, ou seja a forma como os indivíduos vivenciam a sua relação 

com Algo ou Alguém que consideram para além do humano, dá grandes explicações 

sobre a variância no BEE global. De facto, a espiritualidade afeta a relação de cada um 

consigo próprio, com os outros e com o ambiente no qual o sujeito vive e se movimenta, 

e a saúde espiritual é o reflexo das relações que as pessoas têm nestes domínios. 

 

3. REPRESENTAÇÕES DE DEUS E VINCULAÇÃO AO DIVINO 
 

Uma ideia proeminente na literatura psicológica é que cada pessoa contém em si 

representações de Deus, que lhe permitem estabelecer uma ligação com maior ou menor 

profundidade ao Divino, que em momentos de dificuldade pode aparecer como uma 

figura de apoio e suporte, e nesse sentido uma figura de vinculação. 

 

Através da vinculação, o ser humano encontra no seu cuidador um porto onde se 

abriga das dificuldades inerentes à vida e restaura o seu sentido de segurança. É também 

das experiências que vivencia que se percebe e reconhece características distintivas 

entre si e o outro que serão embriões das representações mentais que o ajudarão a 

perceber e a interagir nas relações sociais. Da presença de um outro disponível e 

cuidador depende o bem-estar psicológico dos indivíduos. Quando isto ocorre e estamos 

perante vinculações seguras, observa-se um florescimento de características 

psicológicas típicas de desenvolvimentos positivos como os afetos positivos, as 

competências sociais, a autoestima, a resiliência, o sentido da vida ou o otimismo. Pelo 

contrário, quando o historial é de cuidadores insensíveis ou inconstantes, desenvolvem-

se vinculações inseguras, que são promotoras de trajetórias desadaptativas com 

psicopatologias como a depressão ou a ansiedade.  

 

Deus, principalmente em contextos religiosos monoteístas, apresenta características 

que o tornam uma figura de vinculação adequada. Pelas suas qualidades de 

omnipotência, omnisciência e omnipresença, constitui-se como um outro mais forte e 

mais sábio, potenciando os sentimentos de segurança e conforto nos crentes que o 

procuram em momentos de emergência.  
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Esta relação de vinculação com Deus pode desenvolver-se de duas formas distintas 

e exclusivas. Ou através de um funcionamento em tudo similar ao experimentado com 

os cuidadores humanos comum nas vinculações seguras, e que permite ao sujeito criar 

uma imagem positiva de Deus, a partir de modelos paternos de religiosidade. O outro 

caminho, parte de vinculações inseguras com os progenitores, e toma uma forma 

compensatória, tornando-se Deus uma figura de vinculação substituta de pais 

considerados frios ou inconstantes nos seus cuidados, e a prática religiosa uma forma de 

compensação emocional que permite aliviar os sentimentos negativos associados ao 

stress. 

 

3.1. Representações de Deus 
 

Apesar de Deus ser considerado tradicionalmente como o Ser Supremo, a tendência 

das pessoas para humanizar e personalizar o Divino tem sido observada em muitas 

culturas e períodos históricos (Van Abbema & Koole, 2016). 

 

Dentro da literatura sobre as representações de Deus há uma ambiguidade 

semântica envolvendo termos relacionados com o Transcendente como imagens de 

Deus, conceitos de Deus, esquemas de Deus e representações de Deus (Davis, Moriarty 

& Mauch, 2013). 

 

Rizzuto (1974; 1979; 1991; 1993; 2001) foi uma das autoras pioneiras a estudar a 

natureza e os mecanismos através dos quais a imagem do Divino se estabelece 

internamente nos sujeitos. Para ela, há uma experiência básica que dá origem aos 

comportamentos que denominamos de religiosos, que é a crença na existência externa 

de “Algo” que significamos como Deus, e a forma como cada um vê este Deus pode ser 

tão variada quanto as próprias experiências religiosas. 

 

Então, o termo religião implica por si próprio a suposição de que há um Deus ou 

Deuses com quem os seres humanos se relacionam. É este vínculo com o 

Transcendente, suportado na crença de que existe uma Divindade ou Divindades, que 
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torna o comportamento dos sujeitos de cariz religioso, em oposição a um 

comportamento meramente social. 

 

Esta teoria, baseia-se numa perspetiva das relações objetais, que defende que as 

relações de objeto são representações constantes e internalizadas das relações com 

outros significativos. Realça-se contudo que esta é um tipo especial de relação de 

objeto, na medida em que Deus é experienciado, pelo crente, como um ser vivo, real e 

existente, apesar de não puder ser submetido ao exame do teste da realidade. Ou seja, 

Deus não é apreendido pelos sentidos, como qualquer outro ser humano é. Uma outra 

qualidade original do processo de sentir Deus como um ser vivo, é a sua capacidade 

para ser sentido como real, apesar de não entrar nas duas categorias são o marco de 

referência para todas as experiências dos seres vivos – o tempo e o espaço. Deus, 

omnipresente e intemporal, é ainda assim sentido como estando dentro dos sujeitos, no 

Céu ou em toda a parte, presente na vida do sujeito desde sempre, agora e para sempre 

(Broam et al, 2008; Hoffman, 2005; Rizzuto, 1974; 1979). 

 

Nesse sentido, Rizzuto (1974; 1979) postula que, psicologicamente falando, não há 

nenhuma realidade externa chamada Deus que dê feedback ao crente. Há uma 

abundância de sinais e símbolos indiretos que são interpretados como provenientes de 

Deus. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa religiosa não sente Deus como um símbolo ou 

um sinal, mas como um ser vivo cujos sinais ela está a interpretar. Daqui resulta que 

para esta autora, a personificação de Deus é um processo puramente interno que ocorre 

na psique do crente.  

 

Vários autores, a partir dos pressupostos de Rizzuto, tentaram distinguir entre 

diferentes níveis de entendimento e experiência de Deus. Uma distinção fundamental foi 

aquela que foi feita entre conceito de Deus – uma compreensão mais intelectual, 

conceptual e teológica de Deus- e a imagem de Deus, que refletiria um entendimento 

emocional e experiencial de Deus (Davis, Moriarty & Mauch, 2013; Rasar et al, 2013; 

Zahl & Gibson, 2012; Hoffman, 2010; Dezutter et al, 2010; Nelson, 2009; Hoffman, 

2005; Rizzuto, 2001; Lawrence, 1997; Rizzuto, 1979; Rizzuto, 1974). 
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O conceito de Deus é  uma definição mais direta. É uma forma acima de tudo 

racional de ver Deus, baseada naquilo que a pessoa aprendeu sobre o Divino. Este 

entendimento cognitivo de Deus é fortemente influenciado pelos conteúdos aprendidos 

dos pais, dos líderes espirituais, dos livros, dos amigos. O conceito de Deus é um 

fenómeno fundamentalmente consciente, que emerge a partir de qualquer ensinamento, 

leituras, sermões litúrgicos que foram apresentados ao sujeito. Deus é então descrito por 

meio das palavras e dos símbolos que o meio proporciona. Estamos assim, perante um 

Deus já feito, que pertence e se identifica com uma determinada cultura.  Duma forma 

mais sintética, podemos então dizer que, o conceito de Deus é o conjunto de 

ensinamentos variados, que o sujeito recebeu e que foram integrados numa 

compreensão intelectual, mais ou menos coesa sobre o que é Deus (Davis, Moriartry & 

Mauch, 2013; Dezutter et al, 2010; Braam et al, 2008; Zahl &Gibson, 2012; Hoffman, 

2005; Lawrence, 1997; Rizzuto, 1974; 1979; 2001). 

 

Como construto psicológico, as imagens de Deus são representações mentais 

carregadas de afetos que estão na base das experiências emocionais com o Divino, 

envolvendo um conhecimento relacional implícito que guia a forma como as pessoas 

experienciam Deus (Rasar et al, 2013). Então, a imagem de Deus é mais complexa por 

causa da sua natureza emocional e experiencial. Esta forma de entender Deus baseia-se 

principalmente nas experiências que o próprio faz do Divino, e pode ser mantida 

maioritariamente no inconsciente (Hoffman, 2005; Rizzuto, 1974;1979). 

 

A imagem de Deus emerge a partir de várias fontes, englobando elementos 

intrapsíquicos, relacionais e culturais. A componente relacional aparece refletida na  

influência da relação parental que desempenha um papel principal para muitas pessoas 

neste processo, na medida em que muitos tendem a experienciar emocionalmente Deus 

da mesma forma como experienciaram os seus pais. Do ponto de vista intrapsíquico, 

defende-se que as pessoas não são capazes de sobreviver aos terrores da realidade sem 

terem uma razão maior ou um sentido, e daí a necessidade de Deus, para trazer 

esperança. Culturalmente, a experiência que o crente tem da Igreja também influencia a 

imagem de Deus que constrói, principalmente através das relações interpessoais que 
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estabelece com os membros da mesma comunidade de fé (Hoffman, 2005; Rizzuto, 

1974, 1979; 2001). 

 

Então, na medida em que são múltiplas os fatores onde o sujeito vai buscar 

experiências e conhecimentos acerca de Deus, podemos dizer que este modelo do 

Divino é, na sua essência, um processo mnésico composto que agrega memórias de 

várias fontes e as associa com Deus (Lawrence, 1997). 

 

Realça-se que a imagem de Deus encontra-se separada de outras imagens 

internalizadas na psique como a autoimagem, embora possa afetar as outras imagens e 

ser afetada por elas (Nelson, 2009). 

 

Rizzuto (1974; 1979), defende ainda a coexistência dos dois constructos – imagem 

de Deus e conceito de Deus – que interagem e se interrelacionam na experiência 

religiosa geral do indivíduo, apesar de virem de fontes diferentes. Denomina ainda a 

junção do conceito de Deus e imagem de Deus como representações de Deus. 

 

A imagem de Deus e o conceito de Deus são também processos que se continuam a 

desenvolver ao longo da vida do indivíduo. O desenvolvimento da fé é um dos fatores 

que podem contribuir para a mudança das representações de Deus. Fowler (1981), 

conforme exposto anteriormente (capítulo 1), defende que a fé progride desenrola-se 

desde um pré-estádio (fé indiferenciada), podendo percorrer outros 6 estádios 

subsequentes. Os primeiros 3 estádios (fé projetiva-intuitiva; fé literal mítica; fé 

convencional sintética) estão muito relacionados com a idade e as capacidades 

cognitivas do indivíduo. Quando existe um desenvolvimento cognitivo adequado, a 

maioria das pessoas atingem o estádio 3. Contudo, muitas delas ficam presas neste 

estádio e não evoluem a partir daí. 

 

No estádio 3 (fé convencional-sintética), o indivíduo é ainda muito influenciado 

pela conformidade ao grupo, às figuras de autoridade e a outras figuras externas. A fé 

tende a ser concreta e inalterável. O indivíduo, neste estádio tem grande probabilidade 

de desconhecer a sua imagem de Deus, mantendo o seu foco no conceito de Deus 
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(Hoffman, 2005; Fowler, 1981). O conceito de Deus tende a permanecer muito 

tradicional, de acordo com a posição do grupo religioso de que o indivíduo faz parte. 

 

O estádio 4 (fé reflexiva-individuante) é marcado por um tumulto crescente 

relativamente aos assuntos espirituais. Este estádio pode ser visto como um estádio 

transacional, no qual o indivíduo se prepara para os estádios seguintes. Fowler (1981) 

avisa que permanecer neste estádio muito tempo pode ser destruidor da fé. Neste estádio 

é mais provável que ocorra a emergência de alguma consciência da imagem de Deus. O 

indivíduo torna-se cada vez mais consciente das complexidades e ambiguidades da vida 

espiritual, o que lhe permite experimentar algumas experiências que foram 

anteriormente reprimidas. Neste estádio, o conceito de Deus começa a ser desconstruído 

permitindo assim um movimento em direção a uma relação mais genuína com o Divino 

nos últimos estádios (Aten et al, 2012;; Parker, 2009; Hoffman, 2005; Roehlkpartianet 

al, 2006; Ralha-Simões, 1997; Fowler, 1981).  

 

Os estádios 5 e 6 (fé conjuntiva e fé universalizante), representam uma fé mais 

madura e sólida. Os paradoxos, que fazem parte das crenças espirituais, são tolerados e 

posteriormente, valorizados como uma forma de fé pessoal e internalizada, em oposição 

à conformidade regente do estádio 3. Nestes estádios, o indivíduo é capaz, e deseja, 

reconhecer as inconsistências entre a imagem de Deus e o conceito de Deus, 

divergências estas que já não são vistas como ameaças, como acontecia em estádios 

anteriores. O indivíduo é capaz de ver mais claramente que a imagem de Deus e o 

conceito de Deus não são Deus, mas apenas representações que ele próprio tem de 

Deus. Embora por vezes não seja capaz de colocar isto por palavras, a compreensão da 

distinção entre pensamentos, experiências e uma realidade maior já existe no indivíduo 

(Aten et al, 2012;; Parker, 2009; Hoffman, 2005; Roehlkpartianet al, 2006; Ralha-

Simões, 1997; Fowler, 1981). 

 

Os aspetos emocionais da relação com Deus podem desdobrar-se em imagens de 

Deus positivas ou negativas, sendo o tipo de valoração dado importante para o bem-

estar do indivíduo (Braam et al, 2008). A presença duma imagem positiva de Deus pode 

oferecer um sentido aprofundado de coerência, compreensão da realidade e criação de 
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significado, principalmente em momentos críticos (Tedeschi & Calhoun, 2004). 

Dezutter et al (2010) realçam um conjunto de estudos que demonstram que as 

representações de Deus desempenham um papel importante na adaptação ao stress, e 

que representações de um Deus benevolente estão associadas a menos sofrimento 

psicológico, enquanto que um conceito de Deus negativo estava associado a maior 

sofrimento emocional. Park & Cohen (1993) descobriram que os indivíduos que 

atribuíam eventos negativos da vida a um Deus amoroso, eram mais propensos a relatar 

reinterpretações positivas dos acontecimentos e subsequentemente maiores níveis de 

crescimento pessoal. Braam et al (2008) referem também alguns estudos que mostram 

que imagens positivas de Deus, como Alguém suportivo, benevolente ou amoroso, 

estava associada com níveis mais elevados de bem-estar e valores mais baixos de 

sintomas depressivos. Já imagens negativas de Deus, como Alguém punitivo e 

controlador correlacionavam-se com níveis mais elevados de depressão ou distress. Por 

sua vez Nelson (2009) destaca que as imagens benevolentes de Deus ajudam a lidar com 

os traumas da vida, na medida em que as qualidades relacionais positivas estão 

associadas a uma maior eficácia e tolerância ao stress, atenuando por isso os níveis 

experienciados de ansiedade. 

 

A imagem de Deus que o indivíduo transporta dentro de si, e a relação que 

estabelece com o Divino, são então aspetos centrais da religiosidade que influenciam o 

seu comportamento, as atitudes, os pensamentos e as emoções. Para a pessoa crente, 

uma relação com Deus é tão real quanto as outras relações interpessoais que estabelece 

no seu quotidiano, pelo que, a forma como esta se desenvolve tem um impacto 

significativo no bem-estar individual (Kézdy, Martos & Robu, 2013).  

 

Da mesma forma, a representação do Divino e a relação que os indivíduos 

estabelecem com Deus a partir dela, podem cumprir funções tão variadas como o 

fornecimento de conforto, um sentimento de pertença, e perceções de capacitação e 

controlo. As imagens de Deus (e a valência positiva ou negativa que o sujeito atribui ao 

Divino) podem ainda contribuir para um sentido de significado, que pode ter um efeitos 

significativo sobre o bem-estar dos indivíduos (Dezutter et al, 2010). 
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Porque do ponto de vista teórico, as imagens que os indivíduos criam, e os padrões 

relacionais com Deus são consideravelmente influenciados pela internalização das 

experiências de vinculação precoce (Rasar et al, 2013; Noffke & Hall, 2007; Lawrence, 

1997; Rizzuto, 1970), seguidamente dedicamos alguma atenção ao processo vinculativo, 

no geral, e na interação específica com Deus. 

 

3.2. O conceito de vinculação 
 

Aquando do nascimento, o ser humano, segundo Bowlby (1973, 1980, 1980a), vem 

equipado com um sistema comportamental (vinculação), de origem biológica, e 

aperfeiçoado através da seleção natural, que tem como objetivo protegê-lo dos perigos 

do mundo externo, prolongando assim a sua existência, através da aproximação a outros 

(figuras de vinculação), capazes de proporcionar segurança e proteção face às ameaças 

(físicas ou psicológicas), permitindo ao sujeito adquirir gradualmente uma perceção do 

mundo como um local seguro, base para a autonomia e a capacidade de exploração do 

meio (Mikulincer & Shaver, 2007; Shaver & Mikulincer, 2009; Beck, 2006) .  

 

Nem todas as relações de proximidade se constituem como relações de vinculação. 

As figuras de vinculação são indivíduos especiais no contexto de vida do sujeito que 

servem três funções (Mikulincer & Shaver, 2007; Shaver & Mikulincer, 2009). Porque 

são percecionados pelo próprio como mais fortes e mais sábios, são alvo de procura de 

proximidade em momentos difíceis, e a sua ausência (real ou imaginada) provoca no 

indivíduo fortes sentimentos de angústia. São vistos como “portos seguros”, aonde o 

sujeito pode recorrer em situações de emergência, pois fornecem-lhe, de uma forma 

consistente, proteção, conforto, suporte e alívio. Por fim, a figura de vinculação serve 

como base segura, permitindo ao sujeito desenvolver atividades de tipo não vinculativo, 

de uma forma tranquila, pois sabe que, em caso de necessidade, pode voltar  a reunir-se 

à sua figura de vinculação. 

 

Durante a fase inicial do ciclo de vida os pais, os avós, os irmãos mais velhos, ou os 

cuidadores em contexto educacional, cumprem habitualmente o papel de figuras de 

vinculação. Com a entrada na adolescência e mais tarde na vida adulta, dá-se uma 
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progressiva expansão na variedade de parceiros relacionais que podem ocupar este lugar 

privilegiado, como os amigos, os colegas os parceiros românticos, ou mesmo 

personagens simbólicas (Deus, Buda, Alá...), criando assim a hierarquia das figuras de 

vinculação dos indivíduos, que se adequa a situações e contextos de vida específicos 

(Shaver & Mikulincer, 2009; Mikulincer & Shaver,2007)  

 

Então, em momentos onde existe um confronto com ameaças (reais ou 

imaginárias), o sistema de vinculação ativa-se e o indivíduo coloca em prática as 

estratégias de vinculação primárias, que consistem no restabelecimento da ligação (real 

ou simbólica) com uma figura de vinculação. Esta procura de proximidade persiste até 

que o sentimento de segurança seja restaurado, permitindo ao sujeito retomar outras 

atividades do seu quotidiano não relacionadas com o sistema vinculativo (Shaver & 

Mikulincer, 2009; Mikulincer & Shaver, 2007; Granqvist et al, 2010; Granqvist et al, 

2012; Beck, 2006). 

 

As estratégias primárias de vinculação apresentam expressões diferenciadas 

consoante o período de desenvolvimento em que o indivíduo se encontra. Se na infância 

passa pelo choro e o estender de braços para a restauração da proximidade física com o 

cuidador, na idade adulta os indivíduos recorrem a outros métodos para estabelecer o 

contacto, que não implicam a presença física (telefonar, mandar SMS), podendo 

mesmo, no limite, ativar as representações mentais de atividades reparadoras da sua 

figura de vinculação, conseguindo assim restaurar um sentido de segurança (Shaver & 

Mikulincer, 2009; Mikulincer & Shaver, 2007). 

 

Quando este tipo de estratégias falham, e a proteção não é restabelecida, são 

ativadas as estratégias secundárias de vinculação, que podem tomar duas formas. 

Quando a figura de vinculação é percecionada como pouco disponível ou pouco 

responsiva às tentativas de proximidade do sujeito dá-se uma hiperactivação do sistema 

comportamental de vinculação, com uma intensificação dos pedidos de atenção e 

cuidado, decorrente de uma acentuação das representações de perigo por parte do 

indivíduo (Mikulincer & Shaver, 2007; Shaver & Mikulincer, 2009). Inversamente, o 

sujeito, pode optar por estratégias de desativação, para minimizar o sofrimento 
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provocado pela indisponibilidade das suas figuras de vinculação, inativando o sistema 

de vinculação ou colocando o seu funcionamento em níveis mínimos, através da 

negação das necessidades de relacionamento e do evitamento de contacto com os 

outros. 

 

As interações com as figuras de vinculação são internalizadas pelos sujeitos através 

de representações internas do eu e dos outros (modelos internos de funcionamento), que 

lhes permitem prever o comportamento da figura de vinculação, e assim modelar as 

relações que estabelecem (Shaver & Mikulincer,2009; Mikulincer & Shaver,2007; 

Granqvist et al, 2012; Miner, 2009). 

 

Da história vinculativa do sujeito, resultam padrões de expectativas, necessidades, 

emoções e comportamentos sociais que se irão constituir como o estilo de vinculação do 

sujeito. Ainsworth (1978, 1991) definiu três estilos de vinculação. Os indivíduos 

seguros têm um historial de procura de proximidade e de obtenção de conforto por parte 

do cuidador. A vinculação ansiosa é caracterizada por sentimentos de inconsistência e 

de confusão relativamente às figuras de vinculação, que em determinados momentos são 

percebidas como disponíveis e calorosas, e noutros respondem aos apelos do sujeito 

com uma postura fria e distante. Por fim, na vinculação de tipo evitante, os cuidadores 

são constantemente percecionados como insensíveis e inacessíveis. (Broadshaw et al, 

2010; Miner, 2009; Shaver & Mikulincer, 2009; Mikulincer & Shaver, 2007). Mais 

tarde, Main (1996) veio sugerir um quarto estilo de vinculação, a que chamou de 

desorganizado, onde a figura de vinculação é simultaneamente percecionada como a sua 

única hipótese de segurança e a sua fonte de perigo, ficando o sujeito encurralado entre 

impulsos contraditórios de procura de segurança e de evitamento. Na vinculação 

desorganizada assiste-se a uma rutura das estratégias integradas de vinculação, 

presentes nos primeiros três estilos de vinculação acima referidos (Wallin, 2007). 

 

3.2.1 Deus como figura de vinculação 
 

Com a crescente complexificação cognitiva, o sujeito deixa de ter o imperativo da 

presença física da figura de vinculação para atingir um estado de segurança, bastando-
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lhe para isso as representações mentais que foi construindo ao longo do tempo. É neste 

contexto que a vinculação com figuras invisíveis, como é o caso de Deus, se torna 

possível (Granqvist & Kirkpatrick, 2008; Kirkpatric, 2005). De facto, as relações 

estabelecidas pelo sujeito com Deus cumprem muitas das características das relações de 

vinculação e atingem igualmente muitos dos seus objetivos. 

 

A disponibilidade percecionada e a responsividade de um Deus que é amoroso e 

cuidador é uma dinâmica comum a muitas das religiões mundiais (Bradshaw et al, 

2010) 

Dentro deste paralelismo entre vinculação humana e vinculação divina, 

encontramos vários aspetos em comum, como a centralidade da relação com o Divino, 

vivenciada comummente como uma relação pai-filho, pelas características afetivas e de 

desvelo que contêm (Granqvist & Kirkpatrick, 2008; Kirkpatrick, 2005). 

 

Em momentos críticos da sua existência, muitos indivíduos voltam-se para Deus na 

busca de apoio e do restaurar do equilíbrio na sua vida, procurando que o Divino 

cumpra a função de “porto seguro” típica de uma relação de vinculação (Granqvist& 

Kirkpatrick, 2008; Kirkpatrick, 2005; Bradshaw et al, 2010). A investigação tem 

demonstrado que a perceção de emergência se situa em torno de algumas temáticas 

centrais, basicamente relacionadas com perdas (reais ou potenciais). Assim, entre os 

acontecimentos impulsionadores da busca de suporte encontram-se a doença, a 

incapacidade, a separação ou morte de um ente querido, ou uma adversidade grave do 

quotidiano. Estas situações frequentemente ativam mecanismos de coping, entre eles os 

religiosos/espirituais, que envolvem usar a espiritualidade – e as crenças e práticas a 

elas associadas – para lidar com situações difíceis (Tomás, 2013; Pargament, 1997). 

Estas estratégias, no seu aspeto mais positivo, incluem mecanismos de intensificação 

relacional com o Divino, e a experienciação do amor e apoio de Deus (Pargament, 

1997). 

 

Para além disso, sendo Deus simultaneamente omnipresente, omnisciente e 

omnipotente, fornece uma base segura a partir da qual os crentes podem explorar o 
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mundo, sabendo que o Divino estará sempre disponível quando necessitarem do seu 

suporte. 

 

Para que se instituir uma relação de vinculação, não bastam estar presentes as 

qualidades de cuidador. É também necessário que se evidenciem comportamentos de 

busca de proximidade com o Transcendente, especialmente em momentos de fragilidade 

do sujeito. A crença de que pode interagir diretamente com o Divino, e ser por ele 

protegido daquilo que o ameaça, baseiam os comportamentos de procura de 

contiguidade com Deus. Dentre estes comportamentos destaca-se a oração, que é a 

estratégia preferida dos crentes, provavelmente pela imediatez que confere ao contacto 

com Deus, e a perceção de estar a ser ouvido pelo Omnipresente. Outras estratégias 

utilizadas pelos súbitos para eliminar a distância de Deus incluem a leitura de textos 

religiosos, rodear-se da presença de símbolos religiosos, a ida a espaços de oração, e a 

consciencialização permanente acerca da omnipresença do Divino (Granqvist & 

Kirkpatrick, 2008; Kirkpatrick, 2005). 

 

Dentro dos critérios estabelecidos para definir uma relação de vinculação, aquele 

que é mais difícil de verificar na relação com o Divino, é o da ansiedade de separação. 

De facto, Deus não morre, nem se afasta dos seus adoradores. Contudo, este critério 

pode ser vislumbrado, por exemplo no receio manifestado por alguns devotos 

relativamente a um possível afastamento de Deus na vida pós-morte (Granqvist et al, 

2008; Kirkpatrick, 2005). 

 

Deus cumpre assim basicamente na totalidade os pressupostos necessários para ser 

classificado como possível figura de vinculação, sendo percecionado pelos crentes 

como alguém mais forte e mais sábio, que os poderá ajudar em momentos de 

emergência. Adicionalmente, tendo em conta as suas características distintivas 

relativamente aos seres humanos (omnipresença, omnisciência, omnipotência, 

infalibilidade), podemos no limite afirmar que Deus se constitui como uma figura de 

vinculação ideal perante figuras de vinculação humana muitas vezes inadequadas 

(Bradshaw et al, 2010). 
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 Apesar disso, levantam-se questões metodológicas nesta abordagem, que pela sua 

recente existência e limitada investigação, leva à necessidade de um maior 

esclarecimento e delimitação de conceitos. Nomeadamente, é importante perceber quão 

generalizável é a aplicação da teoria da vinculação à religião em geral? Até que ponto 

podemos replicar este modelo a religiões politeístas (p.e. Hinduismo), ou não-teístas 

(p.e. Budismo) ? De facto, na atualidade a resposta mais viável parece ser a da restrição 

desta teoria a religiões monoteístas, onde sobressai uma relação pessoal com uma figura 

de vinculação divina, seja ela Deus, Alá, Cristo (central no cristianismo), a Virgem 

Maria (que desempenha o papel maternal nas religiões cristãs), um santo, ou um anjo da 

guarda. (Kirkpatrick, 2005; Beck & Mc Donald, 2004). 

 

No desenvolvimento espiritual, a história relacional do sujeito, e as diferenças 

individuais na vinculação terão implicações importantes, nomeadamente na imagem que 

os indivíduos criam de Deus e consequente relação que estabelecem com o Divino. 

(Granqvist et al., 2012). É expectável então que os modelos de funcionamento interno 

do sujeito, decorrentes das relações vinculativas gerais, se apliquem na relação com o 

outro Divino, e que as representações disponíveis e cuidadoras de figuras de vinculação 

primárias se associem a imagens de um Deus benevolente e preocupado com as suas 

criaturas; pelo contrário, experiências com cuidadores primários distantes ou 

inconsistentes correspondem a perceções do Transcendente como algo inacessível ou 

inconstante nos cuidados com os humanos. 

 

Na literatura que associa a história vinculativa com o percurso religioso dos 

indivíduos, é consensual a existência de dois padrões, ou hipóteses explicativas, que os 

autores denominam de correspondência ou de compensação (Granqvist et al, 2012; 

Granqvist et al., 2010; Hall et al., 2009; Birgegard & Granqvist, 2009; Miner, 2009; 

Granqvist et al., 2008; Eurelings-Bontekoe et al., 2005; Kirkpatrick, 2005; Beck & 

McDonald, 2004; Granqvist & Kirkpatrick, 2004). As perceções de Deus e das relações 

com o Divino são construídas a partir de experiências prévias em relações íntimas, pelo 

que os modelos internos de funcionamento (do eu e de Deus enquanto outro) devem 

estar relacionados com experiências passadas, nomeadamente com as relações 

estabelecidas com os cuidadores na infância. (Granqvist et al., 2012; Kirkpatrick, 2005). 
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Deste modo, dentre os indivíduos que experienciaram uma vinculação segura na 

infância, espera-se que desenvolvam com Deus relações que exibam atributos de 

segurança e afeto, similares aos experimentados com as suas figuras de vinculação 

primárias (hipótese correspondente). A relação com o Divino constitui assim, neste 

caso, uma continuação de outras relações de vinculação, partilhando com elas os 

mesmos padrões de funcionamento. 

 

De referir ainda que este aspeto de correspondência, não se encerra na coincidência 

entre modelos de funcionamento interno, mas apresenta uma outra faceta que se 

denominou de correspondência socializada, e que pretende descrever a elevada 

correlação encontrada entre as crenças e os valores religiosos dos indivíduos e os que 

apresentaram os seus pais. De facto os estudos demonstram uma relação entre o tipo de 

vinculação estabelecida e o percurso de fé dos indivíduos. 

 

Assim em contextos vinculativos seguros, verificou-se que pais religiosos 

associavam-se a proles mais religiosas, e pais não-religiosos tinham filhos igualmente 

menos religiosos. Inversamente, em histórias vinculativas inseguras constatou-se que a 

pais religiosos associavam-se filhos pouco religiosos e os níveis mais altos de 

religiosidade encontravam-se na descendência de pais não-religiosos (Granqvist et al., 

2012; Granqvist et al., 2010; Hall et al., 2009; Kirkpatrick, 2005). 

 

A hipótese de compensação, pelo contrário, propõe que os padrões de vinculação 

com os humanos não são equivalentes aos modelos de vinculação com Deus, 

presumivelmente porque Deus assume um papel de figura de vinculação 

substituta/compensatória, que oferece um amor incondicional, em histórias de 

vinculação insegura (Granqvist et al., 2012; Granqvist et al., 2010; Hall et al., 2009; 

Kirkpatrick, 2005). Os indivíduos, neste caso, tendem a ter uma relação com Deus 

oscilante, de busca de proximidade em momentos de dificuldade, e algum afastamento, 

em fases calmas da sua vida. 
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Verifica-se então que modelos internos de funcionamento seguros associam-se a 

uma relação com Deus segura, e relacionam-se com uma imagens de Deus disponível e 

amorosa, e que modelos internos de funcionamento inseguros coincidem com uma 

relação insegura com Deus, e com representações do Divino mais inconstantes (Cassiba 

et al., 2008; Eurelings-Bontekoe et al., 2005). 

 

O envolvimento religioso apresenta assim expressões e motivações diferenciadas. 

Na hipótese compensatória, tem como função primária a regulação do stress e a 

manutenção dos sentimentos de segurança, procurando, através da relação com o 

Divino, atingir uma compensação emocional das falhas percecionadas nas suas 

vinculações humanas. Estes indivíduos estão também mais predispostos a experienciar 

conversões súbitas dos que os seus homólogos que desenvolveram uma vinculação 

segura com Deus, principalmente em situações críticas da sua vida, e dentre estas as que 

se relacionam com perdas/afastamentos afetivos (Kirkpatrick, 2005; Granqvist & 

Kirpatrick, 2004). No padrão correspondente, pelo contrário, são mais frequentes 

historiais religiosos relativamente uniformes, onde a ocorrerem mudanças, estas têm um 

caráter gradual e refletem a adoção progressiva de standards religiosos relativos a outros 

significativos, confirmando a interrelação entre os modelos de funcionamento das 

vinculações humana e divina (Granqvist et al., 2010; Kirkpatrick, 2005; Granqvist & 

Kirkpatrick, 2004) 

 

3.2.2. A vinculação ao Divino nos momentos de crise 
 

Através das relações que estabelece com as suas figuras de vinculação, o indivíduo 

desenvolve perceções acerca do eu e dos outros, que lhe permitirão (ou não), fazer uma 

apreciação positiva das suas características, e aferir acerca da disponibilidade e 

responsividade do outro perante uma invocação do eu. É da consistência das ligações 

interpessoais que estabelece, que adquire a segurança necessária para explorar o seu 

contexto, e adquirir as competências que levarão à autonomia, ao autoconhecimento, ao 

estabelecimento de objetivos de vida, e ao desenvolvimento individual. Neste sentido, 

pode considerar-se que as dimensões do bem-estar psicológico são também, todas elas, 

passíveis de serem influenciadas pelo percurso vinculativo dos sujeitos. 
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De facto, a literatura é clara na ligação entre indicadores de saúde (física e mental), 

e uma abundância de experiências pessoais positivas com outros, em interações nas 

quais o sujeito se sente compreendido e apreciado (Miner, 2009; Diener & Mc Gravan, 

2008; Ryff, 2001). Indivíduos com histórias vinculativas seguras apresentam, de uma 

forma consistente, valores mais elevados em variáveis psicológicas como a autoestima, 

a saúde emocional, a resiliência, os afetos positivos, a iniciativa, a competência social e 

a concentração (Foy et al., 2011; Wallin, 2007). Estes dados dão-nos conta da 

importância da presença de outros significativos, para um crescimento psicológico 

adequado, na medida em que, em episódios de dificuldade, permitem aos sujeitos 

acreditarem em si próprios e na existência de um suporte necessário para conseguirem 

desfechos favoráveis. Com base nesses pressupostos, envolvem-se, com níveis de 

confiança positivos, em atividades que ajudam a desenvolver as suas competências, e 

consequentemente a evoluir para outros patamares de desenvolvimento. 

 

Ao transportar para outras relações o modelo relacional de vinculação segura, os 

sujeitos procuram interações positivas e agem ativamente na busca de suporte, 

diminuindo assim o risco de depressão, ansiedade e dificuldades interpessoais muito 

presentes nos estilos vinculativos inseguros (Bradshaw et al., 2010; Diener & 

McGravan, 2008). 

 

Na vinculação com o Divino, e na medida em que Deus serve como figura de 

vinculação, espera-se que estejam presentes efeitos no bem-estar psicológico 

consistentes com aqueles que são encontrados na literatura laica acerca da vinculação. 

Ou seja, a uma vinculação segura com Deus devem estar associados níveis mais 

elevados de saúde, enquanto que vinculações inseguras estariam relacionadas com 

indicadores mais pobres desta condição. 

 

Deus, ao cumprir funções da vinculação como ser um “porto seguro” e uma “base 

segura”, e ao apresentar-se disponível para as solicitações dos crentes, permite que 

sujeitos que acreditam ter uma relação pessoal com o Transcendente apresentem valores 

mais baixos de solidão, mesmo em situações onde o suporte social está deficitário.  



- 134 - 
 

 

Tendo em conta que as relações vinculativas suavizam os sentimentos de 

isolamento, a crença num Deus pessoal, disponível e carinhoso, e experiências intensas 

de encontro com o Divino, como a oração, têm mostrado uma correlação importante 

com medidas de bem-estar psicológico (Granqvist & Kirkpatrick, 2008). 

 

Quem está vinculado de uma forma segura com Deus tem revelado ainda apresentar 

níveis mais elevados de otimismo, satisfação com a vida, confiança, afetos positivos, 

agradabilidade e baixo neuroticismo. 

 

Pelo contrário, e em consonância com o que ocorre na vinculação em geral, 

relações vinculativas inseguras com o Divino estão associadas a valores mais altos em 

medidas de solidão, depressão e sintomatologia psicossomática (Bradshaw et al., 2010; 

Granqvist & Kirkpatrick, 2008; Hill & Pargament, 2003). 

 

Em momentos de stress, a vinculação com Deus relaciona-se também com o tipo de 

estratégias de coping utilizadas pelos indivíduos. Assim, vinculações seguras usam 

formas positivas de coping religioso/ espiritual, que envolvem percecionar Deus como 

um colaborador e um parceiro valioso na gestão das dificuldades da vida. Já as formas 

negativas de coping religioso/espiritual incluem tomar uma atitude totalmente 

dependente ou evitante da figura Divina (Bardshaw et al., 2010; Belavich & Pargament, 

2002; Pargament, 1997). A assunção destas estratégias tem um efeito posterior na 

relação estabelecida com o Transcendente e consequentemente nos níveis de bem-estar 

dos indivíduos. Enquanto que as vinculações seguras reforçam a imagem de Deus como 

alguém que conforta e protege em momentos de crise, as vinculações inseguras 

intensificam a perceção de impessoalidade e desinteresse do Divino (vinculação 

evitante), ou de inconstância na relação (vinculação ansiosa). 

 

Conclui-se assim, que à semelhança daquilo que acontece na investigação sobre a a 

vinculação em geral, uma vinculação segura com Deus é na generalidade promotora de 

bem-estar psicológico e contribui para um alívio do stress sentido pelos sujeitos 

(Granqvist & Kirkpatrick, 2008). 
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4. COPING RELIGIOSO E ESPIRITUAL 
 

A vida humana não é imune à adversidade. Todos os indivíduos enfrentam em 

algum momento da sua existência, situações de desamparo, de incapacidade e de falta 

de recursos (internos e externos) para lidar com eventos potencialmente nefastos. 

Perante as circunstâncias difíceis da sua vida, os sujeitos acionam um conjunto de 

recursos e estratégias que os ajudam a compreender e a lidar com essas situações 

críticas 

 

A espiritualidade, ancorada na relação que o sujeito estabelece com o Tanscendente 

pode constituir-se com um dos ativos que podem ser utilizados nestes momentos, 

facilitando a transição para um ajustamento saudável, e potenciando nalgumas 

circunstâncias, o crescimento pessoal e espiritual. Com efeito, as investigações têm sido 

consistentes ao evidenciar um conjunto de implicações da vida religiosa na saúde física 

e mental, que se relacionam fortemente com a redução dos níveis de stress e com o 

suavizar das emoções negativas, minimizando os efeitos adversos que as mesmas tem 

sobre os sistemas fisiológicos que regulam a manutenção da saúde física, ou os 

mecanismos de cura. 

 

A espiritualidade assume assim um papel importante e moderador no quotidiano 

daqueles que adotam crenças, comportamentos e interações baseadas na existência de 

algo extra-ordinário, que ultrapassa os poderes e as perspetivas limitadas das suas 

vivências comuns. 

 

As estratégias de coping de base religiosa/espiritual,  podem ser encaradas como 

um mecanismo complementar ao coping não-religioso, oferecendo recursos adicionais 

aos indivíduos crentes para lidar com a perda do controlo pessoal de uma forma ajustada 

e satisfatória,  potenciando o seu o bem-estar e a saúde em contextos de vulnerabilidade. 
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4.1. Stress e coping 
 

O stress é muitas vezes referido como um mal dos tempos atuais, naquilo que é uma 

alusão à vida exigente com que a maioria das pessoas se confronta diariamente.  De 

facto, stress, tem na sua origem etimológica o verbo latino stringere que significa 

pressão, indicando assim um conjunto de constrições físicas ou mentais com que os 

indivíduos têm que lidar. 

 

A visão clássica do stress explica-se através de 3 visões diferenciadas do mesmo, 

que situam, respetivamente, a sua origem no contexto (stress ambiental ou stressores), 

no sujeito (stress individual ou estado do organismo) ou na transação entre o indivíduo e 

o ambiente. Este modelo transacional é atualmente dominante nas investigação acerca 

dos processos de stress, e salienta o aspec«to de que existem diferenças individuais na 

avaliação do stress, que nem sempre refletem as contingências contextuais (Gall & 

Guirguis-Younger, 2013; Aldwin, 2011; Ironson & Kremer, 2011; Newton & 

MacIntosh, 2010; Antoniazzi et al, 1998). 

 

Nesse sentido, podemos considerar a existência de uma situação indutora de stress 

sempre que a relação estabelecida entre o indivíduo e o meio ambiente é avaliada, pelo 

próprio, como excedendo os seus próprios recursos, prejudicando dessa forma o seu 

bem-estar. É portanto um processo que não tem uma correspondência linear entre a 

realidade e a respetiva reação, mas que tem na sua génese a construção pessoal de um 

significado acerca da experiência que está a ser vivida. O Homem, como ser pensante 

que é, exerce uma ação sobre aquilo com que se confronta, extraíndo desta ação uma 

realidade personalizada e totalmente individual, que é o seu ponto de partida para o 

processo adaptativo. Nesse sentido, não existe nada de inerente às situações que as 

tornem stressantes, é o sentido que lhes é atribuído, e a forma como os indivíduos lhes 

reagem que cria este efeito (Gall & Guirguis-Younger, 2013; Newton & MacIntosh, 

2010; Park & Slattery, 2009; Antoniazzi et al, 1998)  

 

As exigências que se colocam aos sujeitos não têm assim uma correspondência 

exata com a ocorrência (externa ou interna), mas são o produto de um conjunto de 
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fatores pessoais e sociais que influenciam o sujeito na forma como capta a sua 

realidade. 

 

O resultado do balanço entre as exigências colocadas pela situação e os recursos 

pessoais e sociais percecionados pelos indivíduos, pode variar num continuum que 

indica ao próprio o grau de ameaça ou benignidade da situação por que passa (Gall & 

Guirguis-Younger, 2013; Newton & MacIntosh, 2010; Park & Slattery, 2009; 

Antoniazzi et al, 1998): 

- quando o indivíduo tem as aptidões e os recursos suficientes que lhe permitem 

criar respostas adequadas perante as exigências, o stress ocorre dentro de padrões 

intermédios, e potencialmente benéficos, pois constitui uma fonte de impulso que ajuda 

o sujeito a  tomar decisões e a resolver problemas; 

 - quando as exigências são superiores à capacidade de resposta do indivíduo, isto 

pode gerar uma situação de stress desgastante; 

- quando as aptidões e recursos do sujeito são nitidamente superiores às exigências 

da situação, o aborrecimento ou tédio daí decorrente podem gerar igualmente uma 

situação de stress. 

 

A complexidade e individualidade deste fenómeno reflete-se ainda na variabilidade 

encontrada nas causas das circunstâncias indutoras de stress (Gall & Guirguis-Younger, 

2013; Newton & MacIntosh, 2010; Park & Slattery, 2009; Antoniazzi et al, 1998)  que 

tanto se situam interna ou externamente, têm por base circunstâncias agradáveis ou 

desagradavéis, de foco externo ou interno, e diferenciam-se tanto em termos qualitativos 

(que tipo de acontecimento torna a pessoa mais sensível) como quantitativos (a partir de 

que amplitude ou grau de repetição a situação começa a provocar impacto) 

 

Segundo Aldwin (2011), tendo em conta a severidade e duração do stress, os 

acontecimentos que estão na sua origem este podem ser classificados como: 

-  trauma, sempre que envolve a presença de stressores serveros que implicam a 

ameaça ou o testemunho de morte e/ou graves danos físicos; 

- acontecimentos de vida, que são primariamente eventos negativos que estão 

associados a desfechos desfavoráveis; 
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- stress crónico, que consiste em problemas persistentes, localizados na estrutura do 

ambiente social, mas pode também incluir stressores individuais como uma doença 

crónica; 

- stressores diários ou aborrecimentos, são situações menores, de relativa curta-

duração.  

 

O stress, independentemente da sua origem e amplitude, leva a uma perturbação 

dos estados físico e psicológico, e por esse motivo, o sujeito quando se perceciona neste 

tipo de situação, inicia imediatamente esforços adaptativos que lhe permitam dominar a 

situação e restaurar um estado de equilíbrio, num processo denominado como coping. 

 

O coping é definido por Lazzarus e Folkman (1984) como um conjunto de esforços 

cognitivos e comportamentais, realizados pelo indivíduo para lidar com as exigências 

específicas, internas ou externas, que são avaliadas como ultrapassando os seus 

recursos. Carver (2007) realça que este processo tem como objetivo principal remover a 

ameaça ou limitar as várias formas como a situação tem impacto na pessoa. 

 

Estamos então perante um conjunto de estratégias que visam gerir (i. e. controlar, 

tolerar, reduzir, minimizar) exigências específicas internas e/ou externas (e eventuais 

conflitos entre elas), que são avaliadas como excedendo os recursos do indivíduo (Veit 

& Castro, 2013; Aldwin, 2007; 2011 Antoniazzi et al, 1998). 

 

De um ponto de vista conceptual, o processo de coping pode envolver quatro 

estádios com esta sequência temporal, conforme ilustrado pela figura abaixo (fig 7): 

1- A ocorrência de um acontecimento de vida  

2- A avaliação primária e secundária desse evento 

3- O comportamento de coping 

4- O resultado 



- 139 - 
 

 

 
Fig. 7 - Modelo de Processamento de Stress e Coping (Lazzarus & Folkman, 1984) 

 

Após a ocorrência do acontecimento significativo, o sujeito elabora uma avaliação 

primária da situação (Veit & Castro, 2013; Newton & MacIntosh, 2010; Cummings & 

Pargament, 2010; Antoniazzi et al, 1998; Lazzarus & Folkman, 1984), onde faz uma 

ponderação acerca das implicações do sucedido para o seu bem-estar. Nesta primeira 

fase do processo avaliativo, os acontecimentos podem ser considerados irrelevantes, 

stressantes ou benignos. Quando ocorre uma apreciação de irrelevância ou de 

benignidade, o processo fica concluído, uma vez que não acarreta consequências de 

cariz negativo para as vivências pessoais.  

 

Contudo, outros acontecimentos têm implicações diferentes, que podem magoar, 

ameaçar ou desafiar o seu equilíbrio. Neste caso estamos perante acontecimentos 

stressantes, que podem ser classificados pelos sujeitos como dano quando estão na 

presença de um estrago para a pessoa que já ocorreu; uma ameaça quando possíveis 
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perdas pessoais são antecipadas ou desafio sempre que conseguem prever no final do 

desafio possibilidades de ganho ou crescimento. 

 

Esta avaliação inicial, que está sempre dependente de fenómenos interpretativos 

baseados na perceção única que cada pessoa faz daquilo por que está a passar, é crítica 

na determinação do grau de stress associado ao evento.  

 

Após perceber qual o nível de toxicidade do stressor, o sujeito vai tentar perceber 

qual a capacidade do self para se adaptar, isto é, numa avaliação secundária (Veit & 

Castro, 2013; Newton & MacIntosh, 2010; Cummings & Pargament, 2010; Antoniazzi 

et al, 1998; Lazzarus & Folkman, 1984), vai elencar o conjunto de recursos pessoais e 

contextuais que possui para lidar positivamente com a situação de stress. E os recursos 

que o indivíduo traz consigo para o processo de coping são de natureza tão variada 

como as suas experiências anteriores com este tipo de stressor, o seu sentido de 

autoeficácia, ou o suporte social que perceciona, e são ferramentas valiosas que pode 

usar no seu esforço adaptativo (Pargament, 1997) 

 

Neste momento ocorre então um processo avaliativo igualmente complexo, que 

leva em conta as opções de coping que estão disponíveis, a probabilidade destas 

estratégias cumprirem a sua função, e a probabilidade do próprio ser capaz de aplicar 

esta estratégia, ou conjunto de estratégias, de forma eficaz (Ironson & Kelfer, 2011). 

 

As avaliações secundárias interagem agora com as avaliações primárias, ajudando a 

clarificar no sujeito o grau de stress da situação.  

 

É nesta etapa do processo de coping que os sujeitos devem optar por um conjunto 

de estratégias que permitam levar então à eliminação ou atenuação do foco de mal-estar 

associado à situação stressante. Folkman e Lazzarus (1985) fazem uma distinção entre o 

coping focado no problema e o coping focado na emoção. 

 

O coping focado no problema tem como principal objetivo a resolução da situação 

problemática, e centra-se no stressor. Neste caso, o indivíduo orienta os seus esforços 
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para resolver a situação que lhe induziu stress, e pode incluir estratégias como a 

resolução de problemas, a tomada de decisão, a resolução de conflitos interpessoais, a 

busca de informação, a procura de conselhos, a gestão de tempo ou o estabelecimento 

de objetivos (Veit & Castro, 2013; Cummings & Pargament, 2010; Antoniazzi et al, 

1998; Folkman & Lazzarus, 1985). 

 

O coping focado na emoção centra-se na redução das emoções associadas ao 

stressor, tentando diminuir o estado de tensão emocional suscitado anteriormente. Neste 

caso algumas das estratégias que podem ser utilizadas são o relaxamento, a meditação, o 

uso do humor, o uso de comparações sociais, a construção de sentidos ou o 

reenquadramento positivo (Veit & Castro, 2013; Cummings & Pargament, 2010; 

Antoniazzi et al, 1998; Folkman & Lazzarus, 1985).. 

 

Apesar da distinção entre estes dois tipos de estratégias, no processo de coping elas 

não têm um funcionamento exclusivo, e podem ser usadas cumulativamente, sendo que 

a amenização de emoções negativas frequentemente serve como um facilitador na 

aquisição de soluções viáveis para o problema, e o apaziguamento da adversidade torna 

as vivências emocionais mais aprazíveis, numa dinâmica contínua e distintiva do 

processo de coping, que vai ininterruptamente, ao longo do tempo, sendo impactado 

com as reavaliações constantes que o sujeito faz da relação indivíduo-meio. (Carpenter, 

1992; Antoniazzi et al, 1998). 

 

É ainda comum ver as estratégias adaptativas classificadas como de coping ativo ou 

estratégias de confronto, onde se faz uso de mecanismos como a reavaliação positiva 

das situações, a resolução dos problemas e a procura de suporte social, que se contrapõe 

ao coping passivo ou de evitamento onde ocorre um desligamento comportamental, a 

negação da situação ou a distração com outro tipo de conteúdos mentais. Por norma, as 

estratégias evitantes são consideradas desadaptativas, enquanto as estratégias de 

confronto são aliadas a um funcionamento mais apropriado. Contudo, é possível que, 

em certas situações, ou com certos indivíduos, o coping evitativo possa ser a estratégia 

de coping mais eficaz ao prevenir situações em que o indivíduo possa ficar de tal forma 

assoberbado que fique incapaz de desempenhar as suas funções. O evitamento também 
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pode proteger as pessoas de se focarem nos stressores que não são passíveis de 

mudança. Numa meta-análise de estratégias de coping, o evitamento aparecia 

relacionado com adaptações mais positivas a curto-prazo, enquanto que as estratégias 

mais ativas se associavam com melhores resultados a longo-prazo (Ironson & Kremer, 

2011)  

 

Para além disso, o tipo de estratégias de coping eleitas preferencialmente pelo 

indivíduo tem uma correspondência com as características do stressor. Quando o stress 

é sentido como pouco intenso, controlável e modificável, é mais provável a escolha de 

estratégias orientadas para a resolução do problema. Pelo contrário, quando as 

circunstâncias associadas ao stress são vistas como mais grave, incontroláveis e 

imutáveis, torna-se mais comum a opção por estratégias que amenizem o impacto 

emocional trazido pelas mesmas( Newton & MacIntosh, 2010). 

 

O modelo transacional de coping foi revisto posteriormente para incluir o coping 

baseado no sentido (Harris et al, 2013; Park & Folkman, 1997) como um recurso que 

pode ser utilizado quando os indivíduos se confrontam com um desfecho desfavorável, 

ou não conseguem a resolução do problema como acontece, por exemplo, em situações 

de doença crónica. Nestes casos, em que as situações carregam consigo, uma constante 

discrepância relativamente ao estado de homeostase individual, surge o distress, e as 

tentativas para restaurar a congruência através da construção de um sentido. Este 

sentido pode ser construído de múltiplas formas, seja através duma modificação do 

significado atribuído inicialmente ao stressor por forma a torna-lo menos aversivo, 

usando estratégias para minimizar o seu impacto, ou reestruturando as suas crenças 

globais ou objetivos pessoais por forma a acomodar esta experiência nova e indesejável 

(Paloutzian & Park, 2013) 

 

Alguns autores (Aldwin, 2011) chamam ainda a atenção para a possibilidade de 

ocorrência de uma avaliação terciária do processo de coping, que ocorre após a situação 

stressante ter terminado e envolve ponderações acerca do significado pessoal atribuído 

àquele acontecimento, e ao impacto pessoal do mesmo, e pode, pontualmente, dar 

origem à perceção de aquisição de novas competências e um funcionamento psicológico 
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mais flexível, coincidente com aquilo que é descrito na literatura como o processo de 

crescimento pós-traumático 

 

Independentemente do tipo de coping escolhido, todas as metodologias adaptativas 

traduzem-se em pensamentos, sentimentos, comportamentos e interações concretas, que 

ocorrem em situações difíceis específicas e trazem para o processo de coping um 

conjunto de características pessoais, que vão sendo atualizadas á medida que os 

indivíduos vão adquirindo conhecimentos e experiência, naquilo que pode ser  

denominado como sistema de orientação. 

 

O sistema de orientação inclui um conjunto de hábitos, valores, relações, crenças 

generalizadas e características pessoais, que servem como moldura de referência para a 

forma como os sujeitos se veem a si próprios e ao mundo. É a este reservatório 

informacional que o sujeito recorre em momentos de dificuldade, por forma a antecipar 

e lidar com os acontecimentos de vida (Newton & MacIntosh, 2010; Pargament, 1997) 

 

Este modo de organização pode funcionar como um facilitador ou um obstáculo no 

processo de coping, na medida em que os sistemas de orientação podem estar 

preenchidos predominantemente por elementos que são úteis no confronto com as 

situações adversas, ou seja recursos pessoais, ou por limitações que prejudicam a acção 

adaptativa. 

 

Os recursos individuais são ferramentas que os sujeitos carregam para si no 

momento de acomodação, e têm como origem vários fatores, dos quais se destacam 

experiências anteriores com stressores de características similares ao atual, o sentido de 

autoeficácia do sujeito, o suporte social de que beneficia e a sua tendência pessoal para 

persistir no alcance de determinados objetivos (Newton & MacIntosh, 2010; Antonizzzi 

et al, 1998; Bush et al, 1999; Pargament, 1997). Estes recursos podem ser físicos, 

sociais, psicológicos ou espirituais, e podem assumir diferentes formas e intensidades. 

Estas características são partilhadas com as limitações pessoais que representam um 

conjunto de fardos que sobrecarregam o sujeito no tempo adaptativo, e vão além da 



- 144 - 
 

ausência de recurso, pois representam deficits reais que prejudicam o enfrentamento da 

situação adversa. 

 

E porque estes recursos e cargas pessoais são finitos e precários, a sua gestão torna-

se fundamental no processo de coping. De facto, na transição entre o individuo e a 

situação, a perceção dos recursos existentes tornam os acontecimentos de vida menos 

stressantes, e o reforço a nível físico, psicológico, social e espiritual diminui a carga 

exercida pelas restrições pessoais. 

 

Estes recursos podem ainda desempenhar um papel moderador ou mediador no 

processo de coping (Cummings & Pargament. 2010; Newton & MacIntosh, 2010; 

Antonizzzi et al, 1998; Bush et al, 1999; Pargament, 1997). Os moderadores funcionam 

como variáveis que afetam a direção ou a intensidade da relação entre uma variável 

independente e uma variável dependente. No caso do coping, esta variável seria a que 

pré-existindo influenciaria o resultado de coping, não sendo influenciada pela natureza 

do stressor ou pela resposta ao coping. Assim, como variáveis moderadoras podemos 

encontrar as características individuais (nível de desenvolvimento, género, experiência 

prévia, temperamento), do stressor (tipo, nível de controlabilidade), do contexto 

(influência familiar, suporte social), e da interação entre estes fatores.   

 

Os mecanismos mediadores, por outro lado, definem-se como mecanismos através 

dos quais a variável independente é capaz de influenciar a variável dependente. Em 

relação ao coping, podemos encontrar esta mediação, por exemplo, na avaliação 

cognitiva que o sujeito faz da situação com que se confronta. Ao contrário dos recursos 

moderadores, que já ocorrem antes do evento stressor, os mecanismos mediadores são 

acionados durante o episódio de coping. 

 

Torna-se importante realçar que os processos de coping variam ao longo da vida da 

pessoa, e de acordo com o seu desenvolvimento. Esta variabilidade decorre das 

modificações que vão ocorrendo através das experiências vivenciadas pelos sujeitos e 

das suas próprias condições de vida. As pessoas quando confrontadas com a crise 

podem encontrar formas não só de evitar a exaustão, mas também de crescer 
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psicológica, social e fisicamente com a adversidade. Ao utilizar o coping o indivíduo 

não só usa como reforça os seus recursos. Da mesma forma, quando compreende as suas 

limitações estas são eliminadas, numa gestão sempre atualizada do seu “banco de 

ativos” para lutar contra o stressor (Antoniazzi, 1998; Pargament, 1997). 

 

4.2. Fé e processos adaptativos: coping religioso e espiritual (CRE) 
 

A investigação tem tentado identificar que fatores protetores e estratégias 

adaptativas ajudam a atenuar o impacto psicológico dos acontecimentos adversos na 

vida dos sujeitos, e entre os seus resultados encontrou elementos como a fé pessoal e o 

envolvimento dos sujeitos em práticas religiosas e espirituais, de uma forma isolada ou 

inserido em comunidades que partilham as mesmas crenças e costumes ( Rosmarin et al, 

2013; Cummings & Pargament, 2010; Pargament, Koenig & Perez, 2000; Bush et al, 

1999; Pargament, 1997; 1996). 

 

O coping religioso e não religioso são diferentes, mas estão intimamente 

relacionados. O coping não necessita de usar a religião, e a religião não necessita do 

coping. Contudo, para algumas pessoas, nomeadamente aquelas que constroem 

significados sobre as circunstâncias que enfrentam interrelacionando-os com o Sagrado, 

a religião pode apresentar-se como  uma parte essencial do processo de coping, 

ajudando-as a perceber os acontecimentos integrados num quadro e propósito maiores, o 

que pode resultar como um facilitador na integração das dificuldades na sua vida (Gall 

& Guirguis-Younger, 2013; Nelson, 2009; Pargament, 1997; 2011). 

 

De facto, a resposta aos stressores pode acontecer de uma forma direta ou mediada 

por fatores religiosos/espirituais, que permitem um enquadramento cognitivo e 

fornecem um sentido à vida, no qual a adversidade pode ser entendida, principalmente 

quando as situações stressantes envolvem aspetos de ameaça pessoal, como ocorre por 

exemplo no diagnóstico uma doença grave, ou perda de um outro significativo. (Saad & 

Medeiros, 2012; Thuné-Boyle, 2006). A religião/espiritualidade pode assim promover 

os processos de coping, de uma forma diferenciada, após a ocorrência de 

acontecimentos difíceis, especialmente quando os outros recursos se encontram 
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limitados em termos de acesso e/ou eficácia (Chan & Rhodes, 2013; Pargament, 1997; 

1996) 

 

O coping religioso e espiritual (CRE) pode então ser definido como um conjunto 

alargado de respostas cognitivas, comportamentais e interpessoais que usam as crenças 

e práticas religiosas para facilitar a resolução de problemas e prevenir ou aliviar as 

consequências emocionais negativas de situações stressantes de vida (Pendleton et al, 

2013; Carpenter et al, 2011; Pargament & Abu Raya, 2007; Faria & Seidl, 2006; Koenig 

et al. 1998; Pargament, 1997; 1996). Estas estratégias adaptativas estão não só presentes 

em contextos de religião formal, como realçam McDonald & Gursch (2000), mas 

sempre que os indivíduos utilizam a sua fé para lidar com os problemas da vida, 

assumindo a fé um valor mais global que inclui a religião, mas também a espiritualidade 

ou crenças pessoais. 

 

Este tipo de coping é habitualmente concebido como primariamente focado nas 

emoções, mas incorpora igualmente componentes de tipo cognitivo, comportamental e 

interpessoal (Saad & Medeiros, 2012; Pargament, Feville & Burdzy, 2011; Cummings 

& Pargament, 2010; Thuné-Boyle et al, 2006; Faria & Seidl, 2006; Pargament, 1997). 

 

Algumas pessoas voltam-se para a religião no processo adaptativo porque esta é 

uma parte relativamente disponível do seu sistema de orientação, um sistema vasto onde 

se encontram um conjunto de esquemas mentais religiosos, que vão influenciar as 

crenças, práticas, sentimentos e relacionamentos relativos ao Sagrado, variando a sua 

extensão de pessoa para pessoa (Harris et al, 2013; Belavich & Pargament, 2002; 

Pargament, Koenig & Perez, 2000; Pargament, 1997; McIntosh, 1995). Então, ao 

acionar a vertente religiosa do coping, os indivíduos estão a ativar estes esquemas sobre 

Deus onde, por exemplo, fazem assunções acerca da vontade e poderes divinos em 

relação às situações que ocorrem no seu quotidiano (Hernandez & Bottoms, 2010). O 

esquema religioso serve como uma moldura de referência através da qual o indivíduo 

compreende os acontecimentos, cria expectativas acerca do futuro, e dá sentido às 

experiências ambíguas. 
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Fazendo parte do sistema de orientação, pode dizer-se que o fenómeno religioso 

precede a crise, e com base nesse pressuposto, estrutura a forma como as situações 

críticas são antecipadas, interpretadas e trabalhadas, pois para os indivíduos crentes a 

relação que estabelecem com o Transcendente é uma ferramenta adicional com que 

contam e podem utilizar no momento de crise (Pargament, 2011; 2007; 1997) 

 

O uso do coping religioso é variável - os resultados das investigações têm valores 

que variam entre os 35% e os 91% de utilização de coping RE, o que ilustra a 

complexidade do processo, e a necessidade de se perceber os vários determinantes da 

introdução deste recurso no coping. De uma forma geral, a compreensão e interpretação 

de um acontecimento de uma forma religiosa ou não-religiosa depende de três grandes 

fatores: a um nível pessoal, o coping RE é mais frequente em indíduos que estão mais 

comprometidos e envolvidos religiosamente; de um ponto de vista situacional, este tipo 

de coping é mais comum em situações que se apresentam como mais ameaçadoras, 

graves ou prejudiciais; finalmente a um nível contextual, a investigação sugere que o 

coping RE apresenta valores mais elevados em algumas congregações e culturas 

(Pargament, 2011;  2007; 1997; Pargament et al 2000) 

 

Muitas vezes, o recurso a este tipo específico de coping aparece quando os 

indivíduos se confrontam com situações limitativas da sua existência, que deixam a 

descoberto as fragilidades humanas. A perceção do Sagrado vem então à tona para um 

grande número de pessoas quando acontecimentos de grande importância os confrontam 

e desafiam, levando-os além dos recursos pessoais, sociais e tecnológicos que possuem 

(Veit & Castro, 2013; Gall & Guirguis-Younger, 2013; Pargament &Abu-Raya, 2007; 

Pargament et al, 1999; Pargament, 1997). 

  

Para outros, com uma relação com o Divino fortemente estabelecida, e uma vida 

espiritual profundamente comprometida, qualquer encontro, ordinário ou extra-

ordinário, stressante ou não-stressante é vivido e interpretado á luz da crença de que 

existem forças maiores que gerem o Universo e transcendem os poderes humanos, pelo 

que está sempre permanente na sua consciência os limites do self quando desconectado 
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do Sagrado, e nesse sentido a vida é para ser integralmente compreendida através dos 

instrumentos da sua fé (Pargament, Koenig & Perez, 2000; Pargament, 1997). 

 

Porque as situações stressantes conduzem em geral a perceções de perda de 

domínio sobre áreas importantes do quotidiano, a religião providencia aos seus fiéis 

várias formas de ganhar o controlo através do coping, nomeadamente através das 

perceções sobre o poder de Deus e do Seu envolvimento com as questões do mundo, o 

qual é muitas vezes referido na literatura como locus de controlo de Deus (Nelson, 

2009).  

 

O uso de estratégias de coping RE pode então afetar o processo de avaliação, tanto 

no que respeita ao self (p.e. posso fazer mais com a ajuda de Deus), como ao stressor 

(p.e. isto faz parte de um plano de Deus - fui escolhido por Deus para lidar com este 

problema por um motivo especial). O stressor torna-se assim menos tóxico, e o self mais 

capaz de lidar com ele (Ironson & Kremer, 2011) 

 

Nesta perspetiva, Pargament et al (1988)  propõem três estilos diferenciados de 

coping RE, com base no locus  de controle e nível de atividade dos sujeitos, que 

implicam  relações diferenciadas entre Deus e os indivíduos. O primeiro, o coping 

autodirecionado, enfatiza a responsabilidade pessoal do sujeito e o seu papel ativo na 

busca da solução para as suas dificuldades, ou seja, apoiando-se nas suas competências 

e não em Deus para a aplicação dos mecanismos de coping. Assim, apesar do sujeito 

reconhecer a presença do Divino na sua vida, opta por depender mais de si próprio na 

resolução dos problemas, salientando assim, com estes mecanismos adaptativos, a sua 

autonomia e controlo pessoal. Do lado oposto encontra-se o estilo de coping R/E 

deferente, em que a responsabilidade do problema é transferida para Deus; assim, em 

vez de tentar resolver ativamente o problema, o indivíduo espera que a solução vá 

emergir partir dos esforços de Deus, assumindo uma postura passiva, com baixo 

domínio pessoal. Por fim, no estilo colaborativo, o indivíduo e Deus são parceiros 

ativos no processo de coping, assumindo então uma responsabilidade partilhada na 

superação da adversidade. Este tipo de coping encontra-se frequentemente associado a 

indivíduos com níveis elevados de autoestima e controlo pessoal e que revelam uma 
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religiosidade de tipo intrinseco (Hernandez & Bottoms, 2010; Nelson, 2009; Pargament 

et al, 1999; Pargament, 1997) 

 

Mais tarde, Pargament (1997) propôs a existência de outras abordagens religiosas 

relativamente ao controle/responsabilidade na solução de problemas, identificando um 

quarto estilo de CRE que denominou de súplica, no qual o indivíduo tenta ativamente 

influenciar a vontade de Deus através de apelos/petições para que ocorra a Sua divina 

intervenção. Este estilo de coping contém simultaneamente elementos ativos e passivos, 

uma vez que ainda que o resultado final da situação fique nas mãos de Deus, o sujeito 

ao rogar pela intercessão Divina tenta modelar as consequências finais de uma forma 

ativa, ainda que indireta (Belavich & Pargament, 2002) 

 

Um estilo adicional, designado como renúncia foi proposto por Wong-McDonald e 

Gorsuch (2000). Nesse estilo, o indivíduo escolhe ativamente renunciar à sua vontade 

em favor da vontade de Deus, que considera mais sábia que a sua. Pode considerar-se 

que se relaciona com o estilo colaborativo na medida em que o indivíduo e Deus têm 

um papel ativos na solução dos problemas, mas difere no aspeto sacrificial de submissão 

da vontade individual. Por outro lado, distingue-se do estilo deferente no aspeto ativo da 

escolha e do estilo súplica quando o indivíduo opta pela vontade de Deus, em vez de 

tentar de influenciá-la (Clements & Ermakova, 2012).  

 

Dentre as formas usuais de coping RE a literatura tem considerado os estilos 

autodireção, colaboração e renúncia como CRE positivo e delegação e súplica como 

CRE negativo (Pargament et al, 2000) 

 

Outra distinção recorrente na literatura diferencia entre CRE positivo e negativo 

(Hvidtjorn et al, 2013; Saad & Mediros, 2012; Carpenter, Laney & Mezulis, 2011; 

Gobatto & Araujo, 2010; Harris et al, 2010; Cummings & Pargament, 2010; Hebert et 

al, 2009; Rosmarin et al, 2009; Faria & Seidl, 2006; Panzini, 2005; Pargament, Koenig 

& Perez, 2000; Pargament, 1997). O CRE positivo envolve um foco positivo na 

resolução de problemas através de uma dimensão religiosa. As estratégias usadas 

associam-se privilegiadamente ao suporte espiritual e a reavaliações religiosas 
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benevolentes, refletindo uma ligação segura com Deus e uma perceção de ligação 

espiritual aos outros. Deus é percebido como uma figura benevolente, que perdoa e ama, 

ao mesmo tempo que tem controlo sobre as situações, e representa um parceiro no 

confronto com as situações difíceis. Por sua vez, o CRE negativo envolve tem na sua 

essência um descontentamento religioso, e uma ausência de suporte congregacional. 

Inclui temáticas de desagrado com a Igreja e com um Deus castigador ou ausente, 

levando recorrentemente a interpretações das situações como punições divinas, podendo 

haver manifestações de raiva na relação com Deus e com os outros. (Gall & Guirguis-

Younger, 2013; Pargament, 1997).  

 

Ao usar a religião como recurso de gestão da adversidade, os indivíduos trazem 

igualmente para o seu quotidiano, um conjunto de funções habitualmente atribuídas a 

experiência religiosa: a busca de sentido para interpretar e aceitar o sofrimento; o 

aumento da perceção de controlo; o conforto e proximidade com o Divino, a intimidade 

e suporte social através de outros significativos da sua comunidade espiritual, e a 

possibilidade de crescimento e transformação de vida. Entender as funções que num 

determinado momento o coping RE está  

 

a tentar preencher, tem vindo a mostrar-se como fundamental na predição do 

desfecho da situação específica que os despolotou (Exline et al, 2014; Hvidtjorn et al, 

2013; Pargament, Feville & Burdzy, 2011; Cummings & Pargament, 2010; Panzini, 

2005; Pargament, Koenig & Perez, 2000; Pargament, 1997). 

 

As manifestações de CRE são então variadas. Pargament et al (2000) definiram 21 

formas através das quais os sujeitos se adaptam às adversidades presentes na sua vida 

com recurso à espiritualidade. Estas estratégias incluem uma variedade de respostas 

específicas aos stressores, nos domínios cognitivo, comportamental e interpessoal. Estes 

métodos de coping RE foram agrupados de acordo com as 5 grandes funções atribuídas 

à religião/espiritualidade, e classificados como coping positivo/negativo, conforme 

proporcionem um efeito benéfico ou gerem consequências prejudicais ao praticante 

(Quadro 2). 
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Quadro 2 – estratégias de coping religioso/espiritual (Pargament et al 2000) 

 

FUNÇÃO COPING POSITIVO  

 

COPING NEGATIVO 

 

 

 
SENTIDO 

 

* Reavaliação religiosa benevolente – 

redefinir o stressor através da religião, tornando-

o benevolente e potencialmente benéfico  

* Reavaliação punitiva de Deus – redefinir o stressor 

como um castigo de Deus pelos pecados do individuo  

* Reavaliação Demoníaca – redefinir o stressor como 

um ato do Diabo  

* Reavaliação dos poderes de Deus- redefinição do 

poder que Deus tem para influenciar a situação stressante  
 

 

 

 

 

CONTROLO 

 

* Coping religioso  cooperativo – procura de 

controlo através de uma parceria com Deus na 

resolução dos problemas 

* Rendição religiosa ativa – uma entrega ativa 

do controlo da situação a Deus, após os esforços 

do individuo  

 

* Deferimento religioso passivo – espera passiva de que 

Deus controle e resolva a situação  

* Coping religioso autodireccionado – procura de 

controlo diretamente através de uma ação do individuo, 

evitando envolver a ajuda de Deus  

* Súplica por uma intercessão direta – procura indireta 

de controlo através de uma súplica a Deus por um 

milagre ou uma intercessão Divina  

 

 

 

 
CONFORTO E 

PROXIMIDADE DE 

DEUS 

 

* Procura de suporte espiritual – procura de 

conforto e segurança através do amor e cuidados 

de Deus  

* Purificação religiosa – procura de uma 

limpeza espiritual, através de atos religiosos  

* Ligação espiritual – procura de experiências 

de ligação com forças que transcendem o 

individuo  

* Distração Religiosa – focalizar em conteúdos/práticas 

religiosas para esquecer o stressor  

* Descontentamento espiritual – expressão de confusão 

e insatisfação com o papel de Deus na situação stressante 

da vida do individuo  

* Estabelecimento de barreiras religiosas – 

demarcação clara entre comportamentos religiosos 

aceitáveis e inaceitáveis, tendo por base a religião 

professada pelo individuo  

 
INTIMIDADE COM 

OS OUTROS E 

PROXIMIDADE DE 

DEUS 

 

* Procura de conforto junto do clero e da 

comunidade – procura de conforto e segurança 

através do amor e cuidados dos membros da 

comunidade religiosa e do clero  

* Ajuda espiritual – tentativa de fornecer apoio 

espiritual e conforto aos outros  

* Descontentamento interpessoal religioso – expressão 

de confusão e insatisfação nas relações com o clero e 

com os membros da comunidade relativamente à 

situação stressante  

 

 

 

 
TRANSFORMAÇÃO 

* Procura de direcão religiosa – voltar-se para 

a religião na procura de uma nova direção para a 

vida, quando a antiga se tornou inviável  

* Conversão religiosa – procura da religião 
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DE VIDA 

 
como base para uma mudança radical de vida  

* Perdão religioso – buscar na religião a ajuda 

para mudar os sentimentos de zanga, dor e medo 

associados à situação stressante para a paz 

interior  

 

As evidências apontam para um uso mais generalizado de estratégias de coping RE 

positivo do que negativo, e a sua utilização mais predominante em situações de crise, 

nomeadamente diante de problemas relacionados com a saúde/doença, envelhecimento, 

morte, perda de ente queridos e guerras, ou seja em situações onde as restrições de 

atuação humana ficam expostas, e a necessidade de uma intervenção extra-ordinária se 

impõe (Pargament 2011; 2007; 1997; Pargament & Raiya, 2007) 

 

Para compreender melhor este processo, tendo em conta a sua complexidade, é 

importante investigar não só as suas características quantitativas, mas também as 

qualitativas para assim puder contextualizar mais corretamente a sua utilização 

(Pargament, 2011; 2007; 1997). Então, ao analisar o uso do coping RE, é importante 

perceber não só a intensidade em que a religião/espiritualidade está envolvida nestes 

processos, mas também a forma como se envolve. Assim, clarificar “quem” está 

envolvido (clero, membros da comunidade, Deus benevolente/punitivo…), o quê 

(oração, leitura de textos sagrados, rituais…), “quando” (stress agudo, stress crónico, 

por quanto tempo…), onde (na comunidade, privadamente…) e para quê (encontrar 

sentido, ganhar controlo, transformar a vida…) ajudará a entender mais profundamente 

quais as ferramentas a que recorrem os crentes nos momentos de maior dificuldade, e a 

eficácia associada a cada uma delas. 

 

Parte do poder do coping RE reside exatamente neste caracter multifuncional que as 

suas estratégias adaptativas encerram, e na sua capacidade para oferecer diversos 

métodos de coping para situações diferenciadas de risco (Pargament, 2011; Panzini & 

Bandeira, 2007; Pargament et al, 2000). Nele encontramos métodos de coping ativos, 

passivos e interativos; incluem abordagens centradas no problema, centradas na emoção 

ou na busca de sentido; cobrem os domínios cognitivo, comportamental, interpessoal e 
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espiritual numa riqueza de abordagens e soluções disponíveis que tornam a relação com 

o Sagrado uma aliada preciosa nos momentos difíceis. 

 

4.3. A dimensão terapêutica do coping religioso/espiritual   
 

Como classificar então a utilidade da religião/espiritualidade face aos outros 

métodos mais habituais do processo de coping? Será vantajosa a sua utilização, revelar-

se-á, pelo contrário, prejudicial ou o seu uso é bastante indiferente? A investigação não 

tem vindo a demonstrar resultados inequívocos num ou noutro sentido, o que remete 

para o caráter pessoal dum processo complexo como é o ajustamento humano 

(Carpenter et al, 2011). 

 

Sem surpresa, este tipo de coping tem-se vindo a revelar especialmente importante 

para os que acreditam em Deus e têm prática religiosa e tem demonstrado a sua eficácia 

quando um evento devastador e incontrolável ocorre (Hood et al., 2009).  

 

Têm sido encontradas relações entre a religião/espiritualidade e níveis melhores de 

saúde, em estudos que cobrem doenças cardíacas, hipertensão, doenças vasculares 

cerebrais, disfunções imunológicas, cancro, longevidade, deficiência e diminuição da 

utilização dos serviços de saúde (Saad & Medeiros, 2012; Koenig, 2012; Cummings & 

Pargament, 2010; Pargament & Abu-Raya, 2007;). Verificou-se ainda que a 

religiosidade influencia comportamentos como a diminuição de consumos de 

substâncias, menor frequência de burnout e redução de separações 

familiares/matrimoniais (Koenig et al, 2001).  

 

Na generalidade, os benefícios de uma prática religiosa/espiritual aparecem de 

forma tripla: favorecem a prevenção, aumentam a recuperação e promovem a 

tranquilidade na doença (Saad & Medeiros, 2012). 

 

Mais concretamente, pode afirmar-se que os estudos revelam que o uso de CRE 

positivo tem consequências benéficas em contextos de doença, como é o caso da dor 

crónica – em que se verificou uma diminuição da perceção da dor e, consequentemente, 
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uma melhoria da qualidade de vida (Hood et al., 2009; Bush et al., 1999) – e do cancro, 

através da confiança no controlo de Deus sobre os acontecimentos que levaria a uma 

diminuição da perceção de ameaça, a uma melhor adesão aos tratamentos, bem como a 

uma maior esperança e a uma reformulação do sentido de vida (Veit & Castro, 2013; 

Gobatto & Araujo, 2010; Cummings & Pargament, 2010; Hebert et al., 2009; Thuné-

Boyle et al., 2006) 

 

Também em doentes com HIV/SIDA se assistiu a uma progressão mais lenta da 

doença, experimentando os sujeitos mais sentimentos de conforto, maior procura de 

suporte social, melhor aceitação da patologia e alívio do medo e incerteza quanto à 

morte (Cummings & Pargament, 2010; Hood et al, 2009; Faria & Seidl, 2006).  

 

De uma forma geral, as estratégias positivas de coping RE facilitaram o acesso a 

redes de suporte e integração social. A importância do suporte religioso na vida dos 

sujeitos, revela-se nos efeitos que este tem sobre a sua saúde e o seu bem-estar, com as 

investigações a revelado alguma estabilidade de resultados que demonstram que – em 

linha com o que acontece com o suporte social secular – o suporte espiritual se faz 

acompanhar de desfechos mais positivos, seja no domínio de saúde mental (Hayward & 

Krause, 2013), seja no domínio da saúde física (Krause et al., 2014; Rosmarin et al, 

2013; Carpenter, Laney & Mezzulis, 2011). O suporte espiritual ajuda os sujeitos a lidar 

com os acontecimentos desafiadores da sua vida, atenuando os seus efeitos através de 

uma apreciação mais positiva da rede de recursos disponível para lidar com a 

adversidade, recursos esses que estão de acordo com as suas crenças pessoais e com o 

significado que atribui aos acontecimentos de vida (Hayward & Krause, 2014). 

Psicologicamente, a religiosidade correlacionou-se com menor probabilidade de 

desenvolver as seguintes condições: depressão, ansiedade, tentativas de suicídio uso de 

substâncias, problemas conjugais. Percebeu-se ainda que quando surgiam este tipo de 

problemáticas, a crença e relação com o Sagrado funcionava como fator potenciador da 

recuperação, que ocorria em períodos temporais mais curtos (Rosmarin et al, 2013, 

2009;  Carpenter, Laney & Mezulis, 2011; McCullough & Willoughby, 2009; Faria & 

Seidl, 2006; Koenig et al, 2001). Foi também percecionado o efeito colaborativo do uso 
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deste tipo de metodologias adaptativas para a melhoria dos valores de autoestima e auto 

eficácia (Pargament, 2011)  

 

Alguns autores encontraram também uma relação positiva entre o uso de estratégias 

de coping RE positivas e níveis mais elevados de aceitação, esperança, otimismo, 

satisfação com a vida e crescimento pós-traumático (Chan & Rhodes, 2013) 

 

Por último, o pós-operatório de doentes sujeitos a cirurgias cardíacas mostrou-se 

mais favorável quando os doentes faziam uso do CRE antes e depois do ato cirúrgico, 

com recuperações mais rápidas e menos complicações clínicas (Ai et al, 2010; 

Cummings & Pargament, 2010 ). 

 

No entanto, o uso do coping RE pode ser também uma fonte de tensão. Um corpo 

significativo de trabalhos empíricos tem tornado claro que certas formas de coping 

podem ser prejudiciais. Quando as pessoas sentem que Deus as abandonou, e 

questionam o Seu amor e cuidados, ou seja, quando usam coping RE de tipo negativo, 

apresentam mais probabilidades de vir a desenvolver problemas de saúde mental como a 

depressão, a ansiedade e o stress pós-traumático (Rosmarin et al, 2013; Chan & Rhodes, 

2013; Carpenter, Laney & Mezulis, 2011; Cummings & Pargament, 2010; Pargament & 

Raiya, 2007; Pargament, Koenig & Perez, 2000) 

 

A frequência e a severidade da dor associadas à perceção de um mal-estar estado 

físico geral aparecem também frequentemente associadas a estratégias desadaptativas de 

teor religioso/espiritual. 

 

Não existe uma única resposta eficaz para o coping RE. Não existe uma crença 

específica, ou experiência exclusiva que contenha a solução para um coping religioso 

eficaz. Existem formas de adaptação que são mais benéficas que outras, mas este é um 

processo dinâmico que envolve muitos elementos em interação e desenvolvimento ao 

longo do tempo, e nesse sentido, os métodos de coping RE que são eficazes numa 

situação podem ser ineficazes noutra, ou na mesma em períodos temporais diferentes. 
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Poderemos então concluir que existe um caráter diferenciador da religião na 

mobilização dos processos adaptativos – que pode revelar-se mais útil do que os 

métodos mais laicos de coping – o qual parece residir na maior capacidade de resposta 

do indivíduo a problemas ligados com a insuficiência e a finitude humanas? De facto, “a 

religião complementa o coping não-religioso oferecendo respostas aos limites do nosso 

poder pessoal. É provavelmente por isso que o Sagrado se torna tão convincente para 

muitos quando os poderes humanos são colocados verdadeiramente à prova “ 

(Pargament & Brant, 1998, p.125). 

 

5. RESILIÊNCIA 
 

Ao longo do seu trajeto de vida, todos os sujeitos serão inevitavelmente 

confrontados com situações de adversidade, que podem variar no tipo, intensidade ou 

duração no tempo. O (des)ajustamento individual a estas situações desafiadoras pode 

terminar numa situação de psicopatologia e mau-estar ou, no sentido oposto, o individuo 

pode ganhar competências e sair reforçado deste impacto, com níveis superiores de 

bem-estar e competência, num tipo de funcionamento habitualmente denominado de 

resiliência. 

 

A resiliência, segundo Grotberg (1995) pode ser definida como uma resistência 

estrutural do indivíduo, manifesta durante o processo de desenvolvimento psicológico, 

que resulta da sua capacidade pessoal para enfrentar a adversidade, de modo não só a 

resistir-lhe ou a ultrapassá-la com êxito, mas a extrair daí uma maior resistência a 

condições negativas subsequentes, tornando-se os sujeitos mais complexos e menos 

vulneráveis em função daquilo em que se modificaram após terem sido submetidos a 

esse tipo de experiência (Ralha-Simões, 2001). 

 

Este conceito, cuja noção de base se reporta à esfera do ego livre de conflito e aos 

seus mecanismos de defesa e de proteção, abordados já pelos autores da psicologia 

psicanalítica do ego (Laplanche e Pontalis, 1970) tem gerado grande interesse nos 

últimos anos, por se mostrar fundamental na compreensão dos indivíduos, nos mais 
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variados e complexos contextos em que estes se movimentam, designadamente na 

família, na escola e no trabalho. 

 

E porque se tem dado uma crescente complexificação desses contextos, o que 

envolveu o surgimento de novos desafios e uma consequente maior vulnerabilidade nos 

sujeitos neles implicados, a resiliência aparece como um campo útil de investigação no 

sentido de perceber que situações tornam o sujeito mais vulnerável no decurso do seu 

processo de desenvolvimento e quais os mecanismos que lhe permitem, apesar das 

condições mais complexas ou desfavoráveis, projetar-se para um crescimento física e 

psicologicamente saudável. 

 

Se aceitarmos que a resiliência é um processo que não é inato, mas que vai sendo 

progressivamente construído e integrado pelo indivíduo no seu percurso de vida, 

importa aprofundar o estudo desta temática para que se possam planear estratégias de 

intervenção que sejam fomentadoras de uma identidade positiva e gratificante. 

 

5.1. Definição do Conceito e sua Evolução 
 

No estudo do desenvolvimento humano, os autores foram confrontados com 

indivíduos que, apesar das condições desfavoráveis da sua existência, e dos desfechos 

negativos que a ciência psicológica esperaria deles, em termos de probabilidades, 

conseguiam, não obstante essa circunstância, levar uma vida equilibrada, com índices de 

competência e de felicidade bastante positivos. (Bonanno & Mancini, 2011; Masten & 

Wright, 2010; Masten & Obradovic, 2006; Wright, Masten & Narayan, 2013; Cicchetti, 

2010; Schetter & Dolbier, 2011). 

 

Perante esta situação, foi sentida a necessidade de se estudar mais 

aprofundadamente o conceito de resiliência, conceito esse que deriva do termo latino 

resilio dando a ideia de uma acção que se desenvolve a partir de algo ou alguém que 

possui uma elasticidade, uma flexibilidade que lhe é própria e é susceptível de activar-

se, incrementar-se, rebustecer-se (Tavares e Albuquerque, 1998:144).  
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Esta capacidade, de autocorrecção, é colocada em prática quando o sujeito se 

confronta com a adversidade, tenha esta última um caráter crónico e consistente ou 

intenso e pouco frequente (Rouse, 2001).  

 

O estudo da resiliência tem vindo assim a crescer ao longo de quatro vagas distintas 

de investigação, na tentativa de explicar este fenómeno de adaptação saudável face ao 

risco. Numa primeira fase de estudo, os indivíduos resilientes eram denominados 

“invulneráveis ou “invencíveis”, e procurou-se identificar e descrever as características 

e traços pessoais que lhes permitiam manter-se íntegros, mesmo perante ataques 

consideráveis aos seus sistemas de funcionamento, que, em circunstâncias idênticas 

levariam outros sujeitos á inadaptação. 

 

Havia portanto um foco individual e predominantemente descritivo, no estudo da 

resiliência, que foi evoluindo para uma perspetiva mais dinâmica, substituindo-se 

termos como “invulnerabilidade” por conceitos mais qualificados como “resistência ao 

stress”, numa perspetiva mais realista e abrangente do conceito, definindo-se agora 

certos limites a partir dos quais os fatores protetores começam a quebrar, deixando de 

permitir que o sujeito continue a atuar de forma resiliente (Masten & Obradovic, 2006; 

Wright, Masten & Narayan, 2013; Cicchetti, 2010; Schetter & Dolbier, 2011). 

 

Nesta fase da investigação foram desenvolvidos constructos importantes para a 

compreensão deste fenómeno como os fatores compensatórios (ou  promotores) de 

resiliência, os ativos individuais, fatores de risco e fatores protetores, e procurou-se 

identificar correlações entre adaptações positivas e contextos de risco, tendo sido 

revelado um considerável grau de consistência  relativamente às características pessoais 

e aos recursos que permitiam predizer a existência de funcionamentos resilientes. 

 

Com a chegada da segunda onda de investigação o foco deixa de estar centrado na 

descrição dos componentes associados aos comportamentos adaptativos, e passa a 

centrar-se no estudo dos processos (alterando a investigação do “que” torna os sujeitos 

resilientes, para “como” se tornam resilientes) e dos contextos onde estes ocorrem. De 

facto, com a tomada de consciência de que a resiliência deriva muitas vezes de fatores 
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externos ao indivíduo, o nível de análise do fenómeno alarga-se, passando a investigar-

se as características de resiliência não apenas nos indivíduos, mas também dos 

contextos onde estes se movimentam como a família, a escola, o trabalho, e a 

comunidade em geral. (Ciccetti, 2010; Masten & Obradovic, 2006; Wright; Masten & 

Narayan, 2013). 

 

A resiliência passa então a ser abordada como um processo multifatorial, com base 

em diferentes sistemas (biológico, psicológico, social, cultural), permitindo uma maior 

contextualização dos comportamentos dos indivíduos em situações de adversidade. 

 

O enfoque trazido por uma abordagem ecológica, de transação entre sistemas, 

facilitou ainda a perceção de que os sujeitos podem revelar competências de adaptação 

num contexto e não noutro, e que a interação entre contextos pode ser facilitadora ou 

inibidora de padrões de desenvolvimento saudáveis (Masten & Obradovic, 2006; 

Wright, Masten & Narayan, 2013; Cicchetti, 2010; Schetter & Dolbier, 2011). 

 

O interesse na intervenção, capitalizando os conhecimentos até aí adquiridos, para a 

criação de estratégias de promoção de funcionamentos adaptativos marca o inicio da 

terceira onda de trabalhos sobre a resiliência, com a atenção centrada na criação de 

programas estrategicamente elaborados tendo em conta o nível de desenvolvimento dos 

destinatários, as suas características culturais, e os contextos onde vão ser aplicados, 

promovendo os fatores protetores existentes. Pretende-se assim traduzir para a realidade 

quotidiana o saber entretanto recolhido, promovendo os comportamentos resilientes 

através de ações preventivas e/ou interventivas que permitam aos sujeitos desenvolver 

capacidades de gestão do stress facilitadoras em momentos de maiores dificuldades 

existenciais. (Masten & Obradovic, 2006; Wright, Masten & Narayan, 2013). 

 

Os últimos avanços nos estudos sobre o genoma humano, o desenvolvimento 

neurobiológico e desenvolvimento do cérebro trouxeram novas oportunidades para o 

estudo da resiliência, que se consubstanciaram na atualmente denominada quarta onda 

de investigação sobre este processo. Os estudos mais recentes tentam então 

compreender os efeitos dos genes vs ambiente no desenvolvimento de comportamentos 
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resilientes, e para além disso, o processo interativo entre estes dois componentes do 

processo, que ocorre de uma forma única em cada indivíduo. (Wang & Deater-Deckard, 

2013; Rutter, 2012¸ Wright, Masten & Narayan, 2013). 

 

A resiliência humana pode então ser definida como um conjunto de processos ou 

padrões de adaptação positiva e de desenvolvimento, em contextos de ameaças 

significativas para a vida do sujeito, ou para as suas funções (Masten & Wright, 

2010:215). 

 

Apesar de ser um conceito popular na psicologia, existe uma multiplicidade de 

definições de resiliência, que tornam por vezes difícil a sua operacionalização. Alguns 

autores referem-se à resiliência como o desfecho de um processo, o resultado final do 

confronto com as situações adversas. Outros autores interpretam a resiliência como uma 

forma particular de responder aos stressores, onde, numa perspetiva homeostática, os 

indivíduos quando confrontados com um evento ameaçador, e após a ativação produzida 

por este confronto, tentam restabelecer os níveis de funcionamento prévios á perceção 

de perigo ( Schetter & Dolbier, 2011). 

 

Zautra et al (2010) vêm trazer uma proposta integradora de resiliência, onde 

defendem que a este conceito é preferencialmente definido como o resultado de uma 

adaptação bem sucedida a uma adversidade. Características da pessoa e da situação 

podem identificar processos resilientes, mas apenas se levarem a desfechos saudáveis 

após circunstâncias stressantes (Zautra et al, 2010:4). 

 

Para estes autores, a resiliência envolve dois componentes distintos, embora por 

vezes coincidentes: a recuperação e a sustentabilidade. A recuperação refere-se à forma 

como o indivíduo se restaura após o confronto com a ameaça. Pessoas resilientes 

revelam uma maior capacidade para recuperar rapidamente o seu equilíbrio 

(psicológico, fisiológico e social). 

 

Ao contrário das perceções iniciais, que remetiam a resiliência para uma 

característica presente numa quantidade reduzida de indivíduos, a literatura atual 



- 161 - 
 

defende que a este tipo de funcionamento é passível de ser utilizado por todas as 

pessoas, em maior ou menor grau e com intensidades diferentes, nas diversas áreas e 

nos vários momentos da sua vida, com certas oscilações, consoante a interação dinâmica 

entre os fatores protetores e de vulnerabilidade que cada indivíduo apresenta (Wyman et 

al, 1999 ; Freitas et al, 1998).  

 

De facto, a maioria dos sujeitos expostos a situações de adversidade não exibe um 

perfil de sintomas crónicos de desadaptação, mas um funcionamento sugestivo de uma 

trajetória resiliente. (Bonanno, 2004). Contudo, é importante realçar que a resiliência 

não é sinónimo de ausência de psicopatologia. Quando confrontados com 

acontecimentos isolados e potencialmente disruptivos, os sujeitos resilientes podem 

experimentar, pelo menos de forma transitória alguma forma de stress reativo. Contudo, 

estas reações são habitualmente leves a moderadas (em termos de grau), relativamente 

curtas no tempo, e não interferem significativamente com a capacidade de 

funcionamento do individuo (Bonanno, 2004; Bonanno & Mancini, 2011; Mancini & 

Bonanno, 2010). 

 

Todavia, para Zautra et al (2010), o processo de resiliência não se esgota na 

recuperação da adversidade, mas na sustentabilidade do funcionamento resiliente ao 

longo do tempo e dos contextos. De facto, o individuo resiliente, quando confrontado 

com situações extremas, que muitas vezes quase esgotam os seus recursos para esta luta, 

deve ser capaz de se manter íntegro, sem diferenças fundamentais na capacidade de 

prosseguir objetivos pessoais e fornecer um sentido à sua vida, permanecendo numa 

trajetória existencial satisfatória. 

 

Portanto, enquanto a recuperação se baseia em processos homeostáticos, com o 

objetivo de retornar ao estado anterior de equilíbrio, a sustentabilidade alicerça-se nas 

capacidades humanas de representação, busca de sentido, planeamento e ação 

intencional. A sustentabilidade pressupõe ainda uma escolha de valores, o que remete 

para a dimensão cultural da resiliência, pois as diferentes culturas ordenam de forma 

diferente as qualidades das experiências vividas, pelo a classificação da resiliência 
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também é determinada culturalmente, o que torna necessária uma maior compreensão 

dos processos resilientes através das várias culturas. 

 

Outros autores também têm descrito padrões de funcionamento face a stressores 

agudos e/ou crónicos que Masten & Wright (2010) agrupam em quatro grandes tipos de 

funcionamento resiliente: resistência; recuperação; normalização e transformação. A 

resistência refere-se a padrões de comportamento que remetem para uma razoavelmente 

rápida adaptação positiva , na presença de ameaças significativas. A recuperação remete 

para um modelo onde as funções adaptativas dos indivíduos sofrem um declínio no 

confronto inicial com a adversidade, e posteriormente retornam ao nível inicial. A 

normalização observa-se em situações onde os sujeitos desde uma fase inicial da sua 

vida são sujeitos a condições stressantes, e posteriormente as condições melhoram, 

levando a uma aceleração do desenvolvimento, que os colocam em trajetórias normais 

de desenvolvimento. Por fim o padrão de transformação refere-se a casos onde o 

funcionamento adaptativo melhora no rescaldo da adversidade, facto muitas vezes 

denominado crescimento pós-traumático. 

 

O conceito de resiliência é na sua essência inferencial, pois envolve dois 

julgamentos distintos: num primeiro momento há que determinar se o acontecimento 

experienciado pelos indivíduos representou uma ameaça significativa ao seu 

desenvolvimento e adaptação, e posteriormente há que julgar se, apesar desta exposição 

a este fator de risco, a atual adaptação ou ajustamento do sujeito é satisfatória.(Wright et 

al, 2013; Masten & Obradovic, 2006; Rutter, 2013; Anaut, 2005). Um funcionamento 

resiliente pressupõe assim a montante a existência de um fator de risco único ou 

multifatorial, com a magnitude suficiente para provocar a quebra do funcionamento, 

pelo menos em alguns indivíduos, e a jusante de uma adaptação adequada ou 

desenvolvimento positivo do indivíduo, que podem ser definidos em termos das funções 

internas (bem-estar psicológico, maturidade, saúde), ou funções externas (ter sucesso 

na escola, no trabalho, contribuir para a sociedade), ou uma combinação das duas. 

(Masten & Wright, 2010:216). 
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O caminho para a psicopatologia ou para a resiliência é influenciado assim por uma 

complexa matriz de níveis de organização biológica, psicológica, experiências de vida, 

escolhas ativas, contexto social, timing das adversidades e nível de desenvolvimento do 

sujeito. Nesse sentido, a idade, o estádio de desenvolvimento, o número e frequência 

das adversidades e os recursos internos e externos para lidar com elas, são algumas das 

variáveis que se relacionam e interferem nos graus de resiliência demonstrados pelo 

indivíduo (Cicchetti, 2010; Grotberg, 1999). 

 

A resiliência enquadra-se, assim, numa perspetiva de desenvolvimento ao longo da 

vida, pois que se fundamenta num contínuo de ajustamentos face às dificuldades 

presentes no quotidiano dos indivíduos e à sua capacidade para as enfrentar, saindo cada 

sujeito desse confronto em patamares desenvolvimentais superiores (Rutter, 2013; 

Bonanno & Mancini, 2011; Anaut, 2005; Wright et al, 2013; Brown et al, 2001; Wyman 

et al, 1999). 

 

Ser resiliente implica, portanto, a presença, a procura e o aumento gradual das 

competências de confronto face à adversidade, usando, para tal, todos os recursos 

pessoais: biológicos, psicológicos e contextuais. O atingir da adaptação positiva face à 

adversidade, envolve uma progressão desenvolvimental, pois com as alterações 

experienciadas ao longo do ciclo de vida, emergirão novas vulnerabilidades e desafios, 

bem como novas forças e oportunidades (Cicchetti, 2010). Neste enquadramento, 

podemos considerar que quanto mais elevado o grau de competência se apresentar, 

maiores serão, potencialmente os níveis de resiliência a que o indivíduo pode aceder, 

dado que o grau de competência é fortemente influenciado pelo nível de 

desenvolvimento atingido pelo sujeito (Rutter, 2013; Ralha-Simões, 2014; Kaplan, 

2013; Rouse, 2001). 

 

De facto, os indivíduos resilientes caracterizam-se, ao nível da estruturação da 

personalidade, nas últimas formas de equilíbrio típicas de um desenvolvimento humano 

superior (Ralha-Simões, 2000). 
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Por outro lado, a elasticidade e flexibilidade cognitivas inerentes a estes estádios 

superiores, direciona-nos para uma maior adaptação, aspeto que constitui um conceito 

fundamental para a compreensão do processo de resiliência, o qual não se relaciona 

diretamente com mecanismos de resistência ou de dessensibilização, mas um percurso 

que parte do ponto de rutura para alcançar novas formas de subjetivação que 

reinterpretam a experiência vivida (Ralha-Simões, 2014:12). 

 

Pelo contrário, os sujeitos considerados resilientes não constroem carapaças, que os 

isolem da realidade perturbadora com que se confrontam, mas desenvolvem e 

fortalecem habilidades de procura de elementos positivos no meio, que os poderão 

ajudar a ultrapassar as dificuldades autoconstruindo o seu desenvolvimento (Troy & 

Mauss, 2011). 

 

Segundo Benard (2000), esta capacidade de “dar a volta por cima” apesar da 

exposição a riscos severos, define claramente a natureza de autocorrecção do 

desenvolvimento humano.  

 

Conclui-se assim que a resiliência deve ser vista não como um atributo fixo dos 

indivíduos, mas como um processo dinâmico, que ocorre ao longo do ciclo de vida dos 

sujeitos, e que se apoia num conjunto de sistemas de adaptação humana, que facilitam a 

recuperação após a adversidade. Exemplos desses sistemas a nível individual são: as 

relações de vinculação, o desenvolvimento moral e ético, a capacidade de autoregulação 

emocional, competências de processamento da informação, sistemas 

neurocomportamentais, mecanismos de resposta ao stress. A um nível mais alargado, 

com uma influência social e cultural, encontramos como sistemas adaptativos as redes 

familiares alargadas, as organizações religiosas, a escola, o sistema de pares, e outros 

sistemas sociais que oferecem ao sujeito respostas que o ajudam a ser mais eficaz no 

enfrentamento do risco. (Rutter, 2013; Ralha-Simões, 2014; Masten & Obradovic, 2006; 

Wright et al, 2013; Anaut, 2005). A resiliência pode então ser descrita como o resultado 

do normal desenvolvimento dos mecanismos de adaptação (Bonanno & Mancini, 2011). 
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Nesta perspetiva, o processo resiliente jamais será adquirido definitivamente, mas é 

variável ao longo das várias fases de vida do sujeito, exibindo assim um efeito de 

plasticidade, que se ajusta aos desafios colocados ao sujeito no momento e aos recursos 

pessoais de que ele dispõe (Anaut, 2005). 

 

Existem também domínios específicos onde o sujeito apresenta níveis mais 

elevados de resiliência comparativamente com outras áreas de funcionamento. De facto, 

o sujeito não apresenta os mesmos níveis de competência no confronto com a 

adversidade em todas as áreas da sua vida, pois o indivíduo pode ser resiliente 

relativamente a alguns stressores e não a outros (Anaut, 2005; Schetter & Dolbier, 

2011). 

 

A resiliência resulta portanto uma interação constante entre fatores de risco e 

recursos pessoais, muitas vezes denominados de fatores de proteção, que são dois 

processos motivacionais diferentes: necessidade de defesa contra o perigo, e a 

necessidade de se desenvolver e atingir objetivos positivos. A natureza diferenciada 

destes processos implicam estruturas de duplo sentido relativamente às emoções, às 

cognições e aos comportamentos (Zautra & Reich, 2011; Zautra, 2010). 

 

5.2. Fatores de Vulnerabilidade/Risco 
 

De acordo com alguns autores (Folkman, 2011; Aldwin, 2011; Gore et al, 1999), 

podemos considerar três componentes no processo de stress: 

- os stressores (fontes de stress) 

- os mediadores do stress e os mecanismos moderadores (dinâmica através da qual 

os efeitos nefastos do stress são ultrapassados, através de vários recursos de coping) 

- desfecho. 

Considera-se que estamos perante uma situação de vulnerabilidade quando o 

sujeito, face ao stressor, não é capaz de mobilizar mecanismos de coping que lhe 

permitam um desfecho positivo. 
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Estamos em presença de um fator de risco sempre que as características da pessoa 

ou do contexto estejam associadas a um aumento da probabilidade de um 

desenvolvimento desadequado, o que ocorre quando as exigências de um desafio 

ultrapassam a capacidade adaptativa do sujeito, tornando-se a sua reação a esse desafio, 

disfuncional (Compas et al, 1995). 

 

Esta probabilidade de desajustamento não se define individualmente, mas em 

referência a um grupo de pessoas, no sentido em que a sua presença na vida de um 

sujeito não certifica de uma forma absoluta um resultado de desajustamento, mas indica 

que a maioria dos indivíduos confrontada com aquele tipo de vulnerabilidade apresenta 

predisposição para tal. Alguns tipos de adversidade são tão crónicos e massivos, que 

não é sequer expectável que possa existir um padrão de resiliência enquanto não se 

impôr um contexto mais normativo. (Wright et al, 2013; Rutter, 2013; Masten & 

Wright, 2010). 

 

Outro aspeto relevante a considerar tem a ver com os timings de vulnerabilidade, no 

sentido em que o sujeito não apresenta níveis de risco iguais ao longo da sua vida. De 

facto, existirão períodos de vida mais vulneráveis, em que as experiências difíceis serão 

passíveis de provocar danos mais fortes no sistema psicológico dos indivíduos. Os 

fatores de risco surgem sob diversas formas, podendo ser mais graves ou mais leves, 

mais agudos, e pouco prolongados no tempo, ou com um caráter crónico. Habitualmente 

os fatores de risco também não aparecem isoladamente, e uma das situações que mais 

contribuirá para esta vulnerabilidade prende-se com a presença de múltiplos stressores, 

como referem vários autores (Masten & Wright, 2010; Cowen et al, 1998; Gottlieb, 

2001; Haggerty, 1994; Masten, 2001; Rutter, 1994) considerando-a predictora de 

maiores dificuldades de adaptação, chegando mesmo a atribuir-lhe um efeito 

multiplicativo e não apenas cumulativo na exposição a múltiplos fatores de risco. 

 

Contudo, Rutter (2013) vem também chamar a atenção para o facto de que os 

fatores de risco não apresentarem apenas um aspeto nocivo. Segundo este autor, a 

exposição às adversidades e ao stress pode ter um efeito paradoxal de diminuição da 

vulnerabilidade através de um fortalecimento dos sujeitos quando se opõem a pequenas 
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doses de adversidade e não concentradas no tempo, pois saem reforçados com novas 

competências da adaptação bem sucedida aos desafios que lhe foram colocados, naquilo 

a que Rutter denominou de “efeito de inoculação”. 

 

Vivemos num mundo complexo, repleto de situações portadoras de adversidade e, 

por conseguinte, potencialmente de risco. Contudo, e apesar disso, nem sempre a 

vulnerabilidade se apresenta como um padrão inevitável para a mesma situação ou para 

o mesmo indivíduo, o que nos indica a existência de vários “filtros” pelos quais a 

realidade passa, adquirindo significados pessoais diferenciados, consoante o ator desse 

acontecimento, ou a época em que o interpreta, “filtros” esses que condicionariam 

fortemente o fator de risco que a situação representa ou não efetivamente. 

 

A perceção da realidade e o processamento da informação são elementos críticos do 

coping com a adversidade. De facto, o que pode ser considerado como risco num 

contexto, pode ser protetor, não ter nenhum efeito ou diminuir os resultados 

problemáticos noutro contexto (Benight & Cieslak, 2011; Wang & Deater –Deckard, 

2013; Wrigt et al, 2013). 

 

Então, é importante salientar que não existe uma única fonte de vulnerabilidade, 

uma vez que muitos são os fatores interativos que intervêm neste processo, tornando o 

efeito do risco indireto. Por esse motivo, a investigação tem determinado que fatores 

particulares não constituem exclusivamente funções de risco inevitáveis, 

desempenhando o sujeito e o seu contexto um importante papel na interpretação e na 

vivência da vulnerabilidade. 

 

Portanto, os sujeitos não são recetores passivos das forças ambientais mas, pelo 

contrário, estão ativamente envolvidas no seu contexto e a forma como o fazem 

desempenha um papel primordial na determinação do caráter protetor ou vulnerável das 

experiências por que passam. 

 

Os acontecimentos difíceis são pois percebidos ou não como traumáticos consoante 

a capacidade que o indivíduo tem de integrar esses eventos na sua experiência pessoal, 
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sendo esta capacidade afetada pelo contexto cultural do sujeito, que providencia 

organizadores para a perceção e para a compreensão das suas vivências. 

 

Os referenciais culturais apresentam-se, assim, como aspetos centrais na forma 

como o indivíduo define o que é um problema, o que ele entende serem as causas das 

dificuldades psicológicas que sente, assim como o modo como vive a experiência da 

sintomatologia associada ao stress provocado pela adversidade. Influenciam ainda o 

grau de esperança ou de pessimismo face à recuperação, tal como as suas atitudes face à 

dor provocada pela situação, e a própria escolha do método mais adequado para a 

ultrapassar. 

 

O significado pessoal aparece então, como um aspeto crítico, modelado por 

processos de socialização ocorridos ao longo da vida do ser humano, constituindo 

aquilo que permite personalizar e contextualizar numa história de vida, o sentido de 

determinada reatividade (Grotberg, 1999; Rutter, 1994, 2013). 

 

Bonano & Mancini (2010; 2011) descrevem a heterogeneidade da resposta humana 

ao stress, defendendo que esta podia ser definida em quatro trajetórias prototípicas de 

ajustamento ao longo do tempo, conforme a imagem abaixo. 
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Figura 8 – Resposta humana ao stress (Bonano & Mancini, 2010; 2011) 

 

Segundo os autores, apenas uma pequena parte da população, quando confrontada 

com eventos potencialmente traumáticos, desenvolve reações patológicas crónicas, 

como as perturbações de stress pós-traumático, prolongando no tempo os sintomas 

reativos a um desajustamento face à adversidade. 

 

Outro caminho possível para os indivíduos é aquele que os autores denominam de 

reações atrasadas, que se caracterizam por uma ausência de sintomatologia inicial, 

provavelmente interligada com processos de negação, e um posterior agravamento dos 

sinais de desconforto, manifestando uma psicopatologia subliminar que piora ao longo 

do tempo. 

 

Os padrões positivos de adaptação às dificuldades são denominados por 

recuperação e resiliência, que se diferenciam por uma maior quebra do funcionamento 

do sujeito, num momento inicial, no primeiro padrão, mas conduzindo ambas os 

indivíduos a desfechos positivos do ponto de vista das capacidades adaptativas. 
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A construção do conhecimento sobre a realidade social pode desempenhar um 

papel fundamental na mediação destes processos. Por outro lado, dependendo das 

circunstâncias, as experiências de vida negativas podem acentuar ou alterar 

características psicológicas pré-existentes, sejam elas adaptativas ou desadaptativas, o 

que nos remete novamente para o caráter interativo do significado pessoal dos 

acontecimentos com os quadros de referência externos a que se reporta e a que se aplica. 

 

Assim, pode acontecer que processos que começam num contexto social conduzam 

a mudanças intraorganismo; contudo, de uma forma mais ou menos substancial, as 

pessoas também moldam e selecionam os seus próprios contextos, marcando, deste 

modo, variações individuais nos mecanismos de vulnerabilidade. Nesse sentido, é 

provável que a reatividade psicossociobiológica tenha um papel chave nas diferenças 

individuais (Rutter, 1994). 

 

Vários aspetos, relacionados com a estruturação social existente na atualidade, 

nomeadamente no que se refere à globalização, complexificam a vivência cultural do 

stress. Isto sucede devido, por um lado, ao contacto simultâneo com vários padrões 

culturais, nomeadamente através dos media, que impõem uma complexidade cognitiva 

superior, para que o contexto onde o sujeito está inserido seja integrado 

consistentemente,  e para que seja possível negociar com as circunstâncias decorrentes 

desse contexto. Por outro lado, o aumento dos níveis de stress nas sociedades modernas, 

leva com frequência à diminuição da capacidade de moderar o impacto do 

acontecimento stressante. 

 

De facto, as pessoas começam a dar-se conta de que o problema não é o stress. Este 

é apenas um acontecimento exterior (...) o que importa não é apenas o acontecimento 

em si, é como a mente o interpreta e como lida com ele (Goleman, 2000:95). 

 

Ora, o nível de desenvolvimento atingido pelos sujeitos é um dos aspetos que 

influencia a forma como o risco é experienciado, no sentido em que existem diversas 
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vulnerabilidades e vários sistemas protetores em diferentes pontos do desenvolvimento. 

(Gottlieb, 2001; Masten, 2001).  

 

Ao aceitarmos que o indivíduo, ao longo do seu ciclo de vida, vai evoluindo para 

estruturas cada vez mais complexas de esquematização mental da realidade, podemos 

supor que essa evolução lhe vai permitir o acesso a mecanismos de adaptação mais 

elaborados face ao risco, pelo que, para se dar um desequilíbrio do sistema, é necessário 

que o sujeito seja exposto a situações potencialmente mais desorganizadoras e 

desintegradoras da realidade. 

 

Consequentemente, é necessário examinar não só os processos e os mecanismos 

que ligam os diversos stressores ao disfuncionamento, mas ir mais profundamente e 

estudar a ligação interna entre os stressores múltiplos e as suas consequências em 

termos de desadequação (Haggerty, 1994). 

 

De facto, é preciso fazer um estudo alargado dos processos e dos mecanismos 

ligados ao risco, em lugar de apenas identificar eventuais fatores isolados, 

potencialmente desencadeadores de vulnerabilidades. Este aprofundamento tem sido, 

por muitos investigadores, uma questão reclamada como crucial para que possamos 

compreender e prevenir a vulnerabilidade ligada aos fatores de risco (Cowen et al, 1998; 

Garmezy, 1994; Gottlieb, 2001; Haggerty, 1994; Masten, 2001; Rutter, 1994).  

 

Como afirma Rutter (1994:359), a questão não é descobrir a “causa básica”, mas 

ganhar um entendimento dos mecanismos que podem estar envolvidos, ao longo do 

tempo. Na maioria dos casos isto envolve uma série de processos conjugados, mais do 

que uma simples e crucial operação (...) Na verdade, o acontecimento-chave constitui 

um indicador de risco útil, mas os mecanismos de risco envolvem um conjunto mais 

complexo de acontecimentos, anteriores e posteriores ao evento. 

 

Garmezy (1994) afirma que os fatores chamados de risco podem ter origens 

diversas, desde influências genéticas ou biológicas, até situações psicossociais difíceis. 

Também Rutter (1994) chama a atenção para a necessidade de considerar o stress e os 
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processos de coping a vários níveis, dos quais destaca o social, o psicológico e o 

neuroquímico, uma vez que cada um destes níveis providenciaria uma perspetiva 

diferente e complementar, cuja integração seria fundamental para perceber os 

mecanismos e o processos envolvidos na vulnerabilidade. 

Dado que o sujeito vive uma vida multifacetada, em múltiplos contextos - entre eles 

o do seu próprio desenvolvimento -, cada um dos quais constitui uma fonte de risco, 

podemos, de uma forma geral, categorizar os fatores de risco como individuais, 

interpessoais ou contextuais (Brown et al, 2001; Masten, 2001). 

 

Emmery e outros (1994) referem a necessidade de distinguir entre os fatores que 

moderam o risco e aqueles que o medeiam. No primeiro caso, temos variáveis que são 

marcadores de uma tendência de aumento ou de diminuição das dificuldades 

psicológicas. As variáveis mediadoras vão mais longe, sugerindo mecanismos 

desenvolvimentais específicos que explicam como o risco se transforma em 

disfuncionamento. De uma forma geral, podemos dizer que as variáveis moderadoras 

sugerem a presença das variáveis mediadoras, no processo de desenvolvimento humano, 

uma vez que os fatores de risco e de disfuncionamento estão interrelacionados, ou pelo 

menos coocorrem. 

 

No momento atual da pesquisa, o conhecimento é mais vasto ao nível das variáveis 

moderadoras, pois a identificação mais aprofundada dos mecanismos envolvidos no 

risco através do reconhecimento de variáveis mediadoras implica uma pesquisa de tipo 

longitudinal e intensiva, mais difícil e morosa de levar a cabo do que a pesquisa 

epidemiológica, que tem sido utilizada com mais frequência nesta área. 

 

Entre as variáveis moderadoras detetadas, aquelas que têm sido mais relacionadas 

com os processos de risco, são as ligadas com o estatuto sócio-económico. Esta questão, 

bastante complexa, devido à sua associação com a desorganização familiar e com as 

carências ao nível do investimento e da estimulação afetiva, surgem com frequência nos 

estudos acerca desta temática. (Werner, 2001; Rutter, 1994). 
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Outros aspetos, tais como a existência de complicações perinatais moderadas ou 

graves, atrasos ou irregularidades no desenvolvimento, assim como anomalias 

genéticas, são frequentemente identificadas como fatores psicobiológicos que 

predispõem o sujeito para a vulnerabilidade. A nível familiar, encontramos variáveis 

como a violência doméstica, a existência de psicopatologia num dos progenitores ou a 

morte de um deles. Por último, outras situações que são ainda invocadas com frequência 

como fatores de risco, ligam-se com a guerra ou a institucionalização de menores 

(Werner, 2001). 

 

Tendo em conta a implicação de aspetos sociais como fatores que predispõem para 

a vivência de múltiplos riscos, a intervenção no sentido do desenvolvimento de 

competências deve também ser feito a vários níveis, que os tenham em conta e que se 

constituam, assim, como factores protetores que, em presença da adversidade, permitam 

não só ao sujeito, como à família, e à comunidade onde estes se inserem, enfrentá-la 

sem perder o equilíbrio e conseguindo evoluir para níveis de desenvolvimento 

superiores. 

 

5.3 Recursos de resiliência / Fatores Protetores  
 

Os recursos de resiliência podem ser definidos como uma ou mais predisposições 

ou características, a nível individual, social ou comunitário, que aumentam a capacidade 

de manter o funcionamento adaptativo, funcionando como antídotos para o stress e a 

vulnerabilidade (Schetter & Dolbier, 2011; Zautra et al, 2010). 

 

Existem portanto um conjunto de fatores genéticos e ambientais, que operam 

conjunta, interativa e simultaneamente como protetores contra uma variedade de riscos 

para o desenvolvimento saudável, de uma forma singular em cada ser humano (Wang & 

Deckard, 2013, Bonanno & Mancini, 2011). 

 

O conceito de fator protetor, também chamado de mediador por alguns autores 

(Trigo et al, 1998), surge aliado a uma nova perspetiva na Psicologia, nomeadamente na 

Psicologia do Desenvolvimento, que assume uma postura diferente da até há bem pouco 
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tempo adotada, a qual se centrava na patologia, predominando a procura do risco para 

explicar alguns comportamentos humanos. 

 

Contudo, como referem alguns autores (Benard, 2001; Brown et al 2001; Gottlieb, 

2001; Grotberg, 1999; Werner 2001), esse modelo explicativo deixa de ter completo 

sentido, quando se percebe que, contra todas as expectativas, alguns dos indivíduos 

expostos a contextos de risco apresentam um percurso de desenvolvimento saudável. 

 

Da procura da compreensão deste fenómeno, surge a noção de proteção, cujos 

fatores ou mecanismos, eliminariam ou amenizariam a reação do indivíduo a situações 

stressantes ou à adversidade crónica, que não só se repercutiriam desfavoravelmente na 

sua evolução, mas que contribuiriam, pelo contrário, para que a sua adaptação viesse a 

ser mais saudável do que aquela que ocorreria na ausência desses fatores. (Wright et al, 

2011; Rutter, 1987, cit. Nettles et al, 1996 ; Werner& Smith, 2001 ). 

 

Estes fatores de proteção não são necessariamente opostos aos que contribuem para 

a vulnerabilidade do indivíduo a condições adversas, existindo evidências acumuladas 

na investigação que sugerem que raramente um fator serve exclusivamente funções 

protetoras ou de risco. (Wright et al, 2013; Zautra et al, 2010; Freitas et al, 1998; Trigo 

et al; 1998). 

 

De facto, é o processo ou mecanismo, e não a variável, que determina a função 

(Gottlieb, 2001), ou seja, é necessária a interação de várias componentes, a perceção 

que o sujeito tem enquanto agente ativo do processo, do risco ou da proteção, assim 

como do apoio conferido pelo contexto onde se insere, que levarão à classificação da 

variável como de risco ou protetora. 

 

Também não é inequívoco que um sujeito considerado resiliente o seja em todos os 

domínios, nem que apresente valores de resiliência idênticos face à mesma situação, 

podendo também evidenciar diferenças em momentos diferentes da vida. 
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Assim, ao risco contrapõe-se a proteção e, duma situação de vulnerabilidade pode 

passar-se a uma situação de desenvolvimento, através duma intervenção planeada onde 

interajam um conjunto de fatores que naquele contexto, naquele indivíduo e naquele 

momento, tomam características protetoras que reforçam a capacidade de resistência 

individual. 

 

Estas características protetoras parecem exercer os seus efeitos em todas as pessoas, 

isto é, independentemente do grau de risco apresentado pelo indivíduo, o fator protetor 

ajuda-o sempre a vivenciar uma situação adversa de uma forma mais equilibrada, 

amortecendo o impacto do stress. 

 

Contudo, os efeitos exercidos por estes tipos de fatores, em indivíduos de alto-risco, 

pela desestruturação dos seus contextos físicos ou interpessoais,  são mais intensos, 

atuando na tentativa do seu equilíbrio psicológico e social.  

 

Conseguir rentabilizar um fator de risco, de modo a que ele possa passar a 

constituir um fator de proteção, pode ter origem em quatro processos distintos. Pode ser 

conseguido: 1) através da redução do impacto do risco, quer por alteração próprio do 

risco, quer modificando o grau de exposição do indivíduo a esse risco; 2) pela redução 

da cadeia de reações negativas que se seguem à exposição aos efeitos nefastos; 3) pelo 

aumento da autoestima e da autoeficácia, conseguidas através do contributo das relações 

interpessoais que o sujeito consegue estabelecer, do facto de lhe serem proporcionadas 

novas experiências e da sua competência no cumprimento de tarefas; 4) pode também 

ser obtida através  da abertura a oportunidades que permitam ao sujeito ter acesso a 

recursos ou a completar importantes transições no seu ciclo de vida (Nettles, S. et al, 

1996). 

 

Pode-se pois afirmar que, para desenvolver estes fatores, o indivíduo deve ter a 

experiência de respostas emocionais estáveis, seguras, de sucesso e realização (Trigo et 

al, 1998:220). 

Schetter & Dolbier (2011) criaram uma taxonomia dos recursos resilientes que 

agrupa um conjunto de fatores protetores comum a outros investigadores (Bonanno, 
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2004; Bonanno & Mancini, 2011; Masten & Wright, 2010; Benight & Cesliak, 2011; 

Try & Mauss, 2011; Miller & Harrigton, 2011),  que facilitariam a melhoria das 

capacidades do individuo para gerir a sua vida, persistir e até mesmo crescer em 

contextos de stress. Assim, para estes autores os recursos de resiliência agrupar-se-íam 

em seis categorias diferentes: 

 - recursos de personalidade ou disposicionais: consistem em traços de 

personalidade relativamente estáveis, que se desenvolvem ao longo do curso de vida, 

que podem ter uma componente genética, e que, por norma, se mantêm constantes ao 

longo dos anos, mas podem variar, em termos de expressão, de acordo com a situação. 

Trata-se de um conjunto de traços que o indivíduo pode ter a felicidade de possuir, mas 

também podem ser fomentados através de intervenções planeadas. Agrupado nesta 

categoria estão fatores como a capacidade para experienciar emoções positivas, o 

humor, a competências de empatia e compaixão, tendência para se envolver ativamente 

em contextos sociais, baixos níveis de neuroticismo, robustez psicológica e estilos de 

coping focados no problema; 

 - recursos do self ou relacionados com o ego: esta categoria associa-se a 

processos autoreferentes, como a perceção de controlo, a autoestima e o estilo de 

vinculação segura no adulto, que indicam que a confiança, a mestria e um 

funcionamento do ego forte são aspetos valiosos no combate à adversidade; 

-recursos interpessoais e sociais: este ponto inclui o estar socialmente integrado, ter 

um extensivo contacto social, uma rede social forte, e a perceção de suporte. Numerosos 

estudos estudos indicam a importância da existência na vida dos sujeitos de relações 

interpessoais gratificantes e disponíveis,  para gerir o stress e ser saudável em geral. 

 - Visão do mundo, crenças e valores culturalmente adquiridos: a visão que os 

sujeitos têm do mundo tem uma influência cognitiva e emocional na resposta ao trauma. 

As ideologias culturais e religiosas são importantes na formação das visões do mundo, e 

podem também providenciar um sentido de significado, segurança, e controlo sobre os 

acontecimentos da vida e do mundo em geral. Estas crenças formam-se com base em 

experiências precoces e podem ser remodeladas ao longo do curso de vida, a partir de 

acontecimentos ou condições subsequentes. As crenças e os valores adquiridos 

culturalmente podem também funcionar como recursos resilientes na adaptação ao 

stress, uma vez que normas interiorizadas podem rreduzir a perceção de ameaça e 
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aumentar o suporte percebido, aumentando assim a capacidade do indivíduo para lidar 

com os stressores. 

 - recursos comportamentais e cognitivos: nesta categoria, para além de um forte 

reportório de estratégias de coping, englobam-se recursos que remetem para a 

capacidade de diagnóstico das necessidades introduzidas pela situação de adversidade, e 

a flexibilidade na utilização de estratégias de adaptação específicas. As avaliações feitas 

durante situações de stress têm um forte impacto não só nas resostas psicológicas, mas 

também a nível fisiológico, pelo que avaliações cognitivas que levam a uma abrodagem 

da adversidade como um desafio em lugar de uma ameaça, podem fortalecer a 

resistência física e psicológica do indivíduo. A existência de fatores cognitivos como 

capacidade de planeamento e resolução de problemas, níveis elevados de autoeficácia, e 

atribuições causais relativas à situação de adversidade que a classifiquem como instável, 

controlável e não generalizável parecem ser facilitadores deste processo. De referir 

ainda que os acontecimentos stressantes são muito emocionais e por isso a capacidade 

para regular as emoções apresenta-se com um fator crítico na determinação da 

resiliência. Esta gestão emocional pode ser feita com base em processos avaliativos que 

permitem a regulação cognitiva dos processos emocionais. Entre as diversas técnicas 

possíveis, duas têm demonstrado eficácia: o controlo da atenção, com uma aproximação 

ou desvio seletivos de certos estímulos (internos e externos) de forma a alterar o seu 

impacto emocional; e a reavaliação cognitiva que envolve um reenquadramento da 

situação (através de uma reavaliação do acontecimento como menos perigoso, ou uma 

interpretação da situação como mais positiva), de forma a modificar o efeito emocional 

produzido pela adversidade. 

 - outros recursos: esta última categoria combina recursos que são geneticamente 

herdados ou adquiridos no contexto social, mas que não encaixam facilmente nas 

categorias anteriores. Entre os fatores hereditários encontramos a saúde fisica, a 

inteligência e um temperamento calmo. Entre os obtidos podem encontrar-se um 

aumento do nível educacional, maiores rendimentos ou a adoção de comportamentos 

saudáveis. 

 

É portanto na presença destes fatores múltiplos e independentes que se 

desenvolvem os resultados resilientes. Alguns autores (Wright et al, 2013) alertam para 
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a distinção entre o valor preditivo e protetor destas características, no sentido em que 

para que o fator preditor de resiliência passe a fator protetor é necessário estarmos 

perante o confronto com uma situação de perigo, em que o agente amenizador foi 

implicado, exercendo algum tipo de defesa ou blindagem face ao perigo percecionado, 

constituindo assim ativos individuais de especial relevância quando a adversidade é 

elevada, moderando o efeito desta nas capacidades adaptativas dos sujeitos.  

 

De referir ainda que os fatores preditores, quando colocados em prática podem 

variar no seu efeito moderador, dependendo de características adicionais favoráveis ou 

não, do sujeito e do contexto, no sentido de um ajustamento mais favorável em 

indivíduos que, no seu percurso, foram procedendo àquilo que foi denominado de 

acumulação de recursos (Schetter & Dolbier, 2011), ou seja, foram construíndo uma 

reserva de recursos pessoais, sociais e comunitários, num esforço para se adaptarem 

proactivamente a ameaças futuras, de uma forma análoga a um tanque de gasolina que 

ao estar cheio, meio ou vazio, pode explicar as capacidades adaptativas dos sujeitos face 

a uma situação desafiante. 

 

6. CRESCIMENTO PÓS-TRAUMÁTICO 
 

A inevitabilidade do sofrimento psicológico é uma das características das vivências 

humana, que fatalmente são pontuadas por acontecimentos, que pela sua 

imprevisibilidade e pelo desconforto que com eles carregam, abanam as estruturas e 

crenças individuais, e transportam os indivíduos para uma luta interna de procura de 

reequilíbrio e bem-estar. 

 

Desses confrontos resultam amiúde alterações no sujeito, principalmente na sua 

forma de estar e de ver o mundo, facto frequentemente percecionado e valorizado 

positivamente pelo próprio 

 

De facto, com a chegada da Psicologia Positiva, afasta-se na literatura e na 

investigação, o predomínio das consequências negativas associadas ao trauma, abrindo 

novos horizontes que permitem assumir que a adversidade, independentemente da dor a 
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que é associada, pode também trazer benefícios para os indivíduos, que, através das 

dificuldades encontram um caminho de crescimento e desenvolvimento pessoal. 

 

6.1. Crescimento Pós-Traumático: definição 
 

O foco principal nas pesquisas sobre stress e coping tem sido feito sobre os ajustes 

e a identificação de variáveis que atenuam a relação entre stress e sofrimento 

psicológico. Apesar da compreensibilidade desta posição, uma vez que o confronto com 

o trauma traz sempre consigo a marca de dor pessoal, um foco exclusivo nos resultados 

negativos, impede a exploração da possibilidade de, ao longo do tempo, as pessoas 

puderem experienciar crescimento a partir de acontecimentos negativos (Tripplet et al, 

2012; Kashdan & Kane, 2011; Park, 1996). 

 

A propósito deste paradoxo de crise/crescimento, surge um crescente corpo de 

literatura que sugere a existência de resultados positivos percebidos no rescaldo dum 

evento traumático, conceptualizadas através de diversas nomenclaturas como 

crescimento pós-traumático (CPT), crescimento relacionado com o stress, busca de 

benefícios, benefícios percebidos, prosperidade, subprodutos positivos, mudanças 

psicológicas positivas, florescimento, ajuste positivo e adaptação positiva (Tedeschi & 

Blevins, 2016; Ramos & Leal, 2013) 

 

O Crescimento Pós-traumático (CPT) é o constructo mais utilizado para descrever 

as mudanças positivas experimentadas como resultado dos esforços psicológicos feitos 

para lidar com as circunstâncias desafiadoras. Tedeschi e Calhoun (2004) descrevem-no 

como uma mudança psicológica positiva vivenciada como resultado duma luta com 

circunstâncias altamente desafiadoras. É então uma experiência de ajustamento positivo 

que resulta da forma como a pessoa responde e se reconstrói após um evento 

modificador de vida (Kashdan & Kane, 2011). 

 

Foi utilizada a metáfora dum terramoto e posterior reconstrução para descrever o 

processo de CPT (Tedeschi & Blevins, 2016; Tedeschi e Calhoum, 2004) Para estes 

autores, um evento psicologicamente sísmico pode agitar severamente, ameaçar ou 
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reduzir a escombros muitas das estruturas esquemáticas que guiam o indivíduo na 

compreensão do mundo, na tomada de decisão e no processo de significação.  

 

Os indivíduos desenvolvem-se a partir dum conjunto de crenças e suposições sobre 

o mundo, que orientam as suas ações, e que os ajudam a entender as causas e razões 

para tudo o que acontece, o que pode fornecer-lhes um sentido geral de significado e 

propósito de vida. Esta “constelação geral”, pela qual o indivíduo se guia é denominada 

de mundo assumptivo e inclui tudo o que sabemos ou pensamos que sabemos (Tedeschi 

& Calhoun, 2004). Quando ocorre um conjunto de circunstâncias sísmicas, a forma 

como o sujeito compreende a adversidade, as causas que encontra para a explicar, e, no 

limite, o significado e propósito da sua vida são abalados e desafiados severamente, 

levando a níveis significativos de sofrimento psicológico (Calhoun & Tedeschi, 2006; 

Tedeschi & Calhoun, 2004). 

 

Após o abalo torna-se necessário efetuar um trabalho de reconstrução dos 

esquemas, para que o sujeito não só sobreviva e cresça perante o trauma, mas 

desenvolva estruturas mentais que sejam mais resistentes aos choques futuros. A 

reconstrução cognitiva que tem em conta a realidade alterada de vida após o trauma, 

produz esquemas que incorporam o trauma e as possibilidades traumáticas vindouras, 

sendo estes resultados então experienciados como crescimento (Tedeschi & Blevins, 

2016; Ramos & Leal, 2013; Calhoun & Tedeschi, 2006; Tedeschi & Calhoun, 2004). 

 

Então, o CPT tem maior probabilidade de ocorrência quando o evento 

desencadeador for suficientemente grave para abalar o mundo assumptivo, ou as crenças 

centrais que a pessoa detém, mas não tão intenso que arrase estruturalmente o indivíduo 

deixando-o incapaz de lidar com o trauma. A maioria dos estudos confirma uma relação 

curvilínea em U invertido entre a intensidade de stress experimentada e o CPT, o que 

aponta para que aquelas que têm maiores fraquezas psicológicas apresentam respostas 

puramente negativas à adversidade, e aqueles com capacidades fortes de resistência ao 

stress não revelam níveis de perturbação suficientes para levar ao crescimento (Taku, 

Tedeschi & Cann, 2014; Calhoun & Tedesci, 2006). 
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Como o CPT é um processo multifacetado, dinâmico e complexo, exige a ação 

simultânea de várias variáveis como o grau em que as crenças fundamentais ou o mundo 

assumptivo são desafiados, a frequência e tipos de ruminação, a capacidade de gestão 

emocional, a autorevelação e as as reações sociais à mesma, as influências culturais no 

sistema de crenças e na gestão do trauma (Calhoun, Cann & Tedeschi, 2010). De todas, 

o desafio da crença central parece ser aquela que está mais fortemente implicada no 

processo de CPT (Lindstrom et al, 2013; Danhauer, 2012), pois a maioria das pessoas 

acredita num mundo relativamente justo e benevolente, e quando essas crenças são 

desafiadas por experiências traumáticas, elas lutam para criar um sentido nesta 

incongruência (Danhauer et al, 2015; Harris et al, 2014). O grau em que o evento 

traumático desafia as crenças fundamentais dos indivíduos tem demonstrado então ser 

um elemento chave para tornar possível a experiência de CPT (Triplett et al, 2012). 

Quanto maior a necessidade sentida de reexaminar as crenças nucleares, maior a 

probabilidade de crescimento experienciado. 

 

Outro dos fatores significativos no caminho que vai da ameaça cognitiva ao mundo 

assumptivo ao crescimento, é o grau no qual a pessoa se envolve em pensamentos 

repetitivos sobre o evento, uma vez que o pensamento repetitivo pode levar à 

acomodação do mundo assumptivo à realidade alterada ou a assimilação do 

acontecimento nas estruturas cognitivas já existentes (Tedeschi & Blevins. 2016; 

Triplett et al, 2012; Calhoun & Tedeschi, 2006; Tedeschi & Calhoun, 2004) 

 

A ruminação pode ser então uma parte importante da busca de significado e da 

perceção de crescimento após o trauma, uma vez que representa o trabalho cognitivo 

desenvolvido para resolver ou aceitar as implicações do trauma. Esta ruminação envolve 

pensamentos intencionais e não-intencionais focados no evento traumático enquanto se 

procura uma resolução, e uma importante distinção tem sido feita entre dois tipos de 

pensamento repetitivo ou ruminação denominando-a de deliberada ou automática. 

(Tedeschi & Blevins, 2016; Triplett et al, 2012; Proffit et al 2007; Calhoun & Tedeschi, 

2006; Tedeschi & Calhoun, 2004) 
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Ao experienciar uma crise de vida, os indivíduos envolvem-se em processos 

ruminativos nos momentos imediatamente posteriores ao acontecimento, com a 

probabilidade destes processos iniciais de envolvimento cognitivo serem mais 

intrusivos, que intencionais. Quando ocorre a ruminação automática as pessoas 

experienciam pensamentos e imagens sobre o acontecimento que ocorrem duma forma 

intrusiva, muitas vezes sem a vontade do próprio. 

 

Por outro lado, ao desenvolver uma ruminação deliberada, as pessoas pensam 

intencionalmente sobre o evento e as suas consequências. O conteúdo deste tipo de 

processo ruminativo, mais intencional e propositado, tende a ser de reparo, 

reestruturação ou reconstrução da forma geral de entender o mundo do individuo. Com 

a compreensão emergente do trauma surge igualmente uma maior possibilidade de o 

gerir, encontrando novas formas adaptativas à realidade atual e a perceção da existência 

de recursos pessoais para lidar com a adversidade (Tedeschi & Blevins, 2016; Triplett et 

al, 2012; Calhoun & Tedeschi, 2006; Tedeschi & Calhoun, 2004). 

 

Outro aspeto relevante que desempenha um papel importante no processo de CPT é 

a capacidade de autorevelação do indivíduo. Este comportamento, que pode se define 

como processos de comunicação verbal ou escrita através da qual o indivíduo revela 

aspetos da sua identidade ou experiência aos outros, é essencial para a manutenção das 

relações interpessoais e para o alívio dos pensamentos e emoções associadas ao trauma. 

Estas manifestações podem ser um componente essencial da capacidade do indivíduo 

para, com a ajuda de outros significativos, compreender e construir um sentido a partir 

das experiências, iniciando assim um processo de reconfiguração do seu mundo 

assumptivo (Tedeschi & Blevins, 2016; Ramos & Leal, 2012; Calhoun & Tedeschi, 

2006; Tedeschi & Calhoun, 2004) 

 

Os indivíduos geralmente não experimentam as consequências da crise como 

pessoas socialmente isoladas e desconetadas, mas a sua experiência desdobra-se dentro 

das diversas influências dos seus grupos culturais. A cultura dum indivíduo pode ser 

pensada segundo duas grandes categorias: a distal e a próxima. A cultura distal 

representa os temas da cultura alargada do indivíduo, que tendem a ser predominantes 
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em sociedades mais vastas ou áreas geográficas mais alargadas como países. Por outro 

lado, as culturas proximais representam pequenas comunidades e as redes sociais que 

incluem as pessoas com quem os indivíduos interagem diretamente (Tedeschi & 

Blevins, 2016; Calhoun, Cann & Tedeschi, 2012; Calhoun & Tedeschi, 2006; Tedeschi 

& Calhoun, 2004). 

 

Ambas as categorias são importantes no processo de CPT, pelo que a sua influência 

deve ser tida em conta quando se tenta compreender este fenómeno. De facto, os modos 

predominantes de pensar e as narrativas culturais gerais amplamente aceites na 

sociedade – mais ampla e mais restrita - onde se insere o indivíduo, ajudam a modelar a 

forma como o próprio entende aquilo que lhe aconteceu. 

 

As influências culturais mais próximas podem fornecer uma via mais direta para a 

compreensão da crise e modelos de adaptação à mesma, principalmente através da ação 

dos grupos de referência primária. Neste conjunto de pessoas, que são aquelas que têm 

uma influência imediata sobre o indivíduo, e com quem este interage com grande 

regularidade, encontramos familiares, amigos próximos, grupos religiosos e/ou 

congregações, equipas, vizinhos ou colegas de trabalho. Estas pessoas têm uma 

probabilidade significativa de afetar o indivíduo e a sua forma de comportamento em 

várias áreas da sua vida, e também em momentos de crise e na forma como ele se ajusta 

á mesma (Tedeschi & Blevins, 2016; Calhoun, Cann & Tedeschi, 2012; Calhoun & 

Tedeschi, 2006; Tedeschi & Calhoun, 2004). 

 

Dentro das potencialidades de influência do mundo social próximo dos indivíduos 

sobre o CPT, nomeadamente o grau e as características do crescimento, surgem três 

elementos que parecem ser particularmente importantes para o desfecho do processo 

(Calhoun, Cann & Tedeschi, 2012; Calhoun & Tedeschi, 2006) 

- as respostas do grupo de referência às revelações relacionadas com o trauma; 

- o grau em que as reflexões duma pessoa traumatizada são congruentes em 

conteúdo e grau com o tipo de pensamento que as outras pessoas têm acerca da situação, 

ou seja, o grau em que a coruminação é adaptativa e adaptada entre as pessoas 

diretamente afetadas e os outros do seu contexto proximal; 
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 - presença de modelos de CPT. 

Realça-se aqui que, decorrente do exposto anteriormente, o CPT não ocorre como 

resultado direto do trauma. É a luta do indivíduo com a nova realidade do pós-trauma, e 

a forma como este se desenrola, que é crucial para determinar até que ponto o CPT 

ocorre (Tedeschi & Blevins, 2016; Cho & Park, 2013; Calhoun & Tedeschi, 2006; 

Tedeschi & Calhoun, 2004) 

 

O estudo acerca dos fatores que predizem ou que resultam dum CPT é ainda 

relativamente recente e por vezes, inconclusivo e até mesmo contraditório, mas alguns 

elementos têm se destacado na literatura (Taku, Tedeschi & Cann, 2014; Ramos & Leal, 

2012; Calhoun & Tedeschi, 2006; Tedeschi & Calhou, 2004): 

 - distress: a experiência traumática está associada a um conjunto de experiências 

negativas que podem ter como consequência uma constelação de sintomas como o 

distress, um sentimento de vulnerabilidade pessoal, e um sentido de imprevisibilidade e 

falta de controlo sobre a própria vida. A sua presença é portanto fundamental para 

romper com os pressupostos existenciais do sujeito e iniciar o processo de crescimento. 

Na medida em que o indivíduo se mostrar apto a ultrapassar esta disrupção cognitiva, 

abre-se a oportunidade para desenvolver um nível elevado de CPT; 

 - características de personalidade: entre as características de personalidade 

(baseadas no modelo dos 5 grandes fatores) que estão mais associadas à capacidade de 

desenvolver CPT, encontram-se a “extroversão”, a “abertura a novas experiências”, a 

“agradabilidade” e a “conscienciosidade”. Apenas a dimensão do neuroticismo tem uma 

relação negativa com o CPT; 

 - revelação emocional: um facilitador do processamento cognitivo associado ao 

trauma é a revelação das respostas emocionais associadas ao evento desestabilizador. 

Ao partilhar este evento, tentando torná-lo percetível para outros, o indivíduo reelabora-

o mentalmente, e disponibiliza-se a receber outras opiniões que podem adicionar novos 

elementos, facilitadores da reconstrução cognitiva das experiências traumáticas; 

 - estratégias de coping: o tipo de coping utilizado no pós-trauma imediato tem se 

revelado como um preditor do tipo de processamento cognitivo que é adotado, o que por 

sua vez determina fortemente o grau de crescimento que vai ser reportado. Entre as 

estratégias de coping positivamente associadas com o CPT encontramos aquelas que se 
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enquadram no coping focado no problema e na gestão emocional. Contrariamente, o 

coping caracterizado pela negação, repressão e supressão emocional, estão associados a 

piores desfechos, provavelmente porque, pela inibição sintomática, eliminam 

igualmente o trabalho cognitivo, fundamental para que o CPT ocorra; 

 - suporte social: a perceção dum ambiente acolhedor e fornecedor de suporte em 

momentos de crise tem vindo a ser descrito como um preditor de ajustamentos bem 

sucedidos, e nesse sentido, também de CPT. Adicionalmente, associado ao CPT está o 

aumento da intimidade nas relações próximas, comportamentos mais compassivos e 

novos contactos e amizades, o que por si só funcionará como um aumento da 

possibilidade de suporte social no futuro, estabelecendo-se assim um processo de 

benefícios bidirecional; 

 - características demográficas: três fatores têm sido consistentemente associados 

a perceções mais elevadas de CPT: a idade, o género e o nível educacional. 

Especificamente, a literatura empírica sugere que mulheres, pessoas mais jovens e com 

níveis educacionais mais elevados têm maior probabilidade de reportar CPT;  

 - mundo assumptivo: para que o CPT ocorra é necessário a existência de 

mudanças no mundo assumptivo dos sujeitos, ou seja, o conjunto de crenças básicas que 

os ajudam a perceber o mundo, os outros e o futuro têm que ser desafiadas. Só assim 

pode dar-se a reestruturação cognitiva de crenças nucleares, que possibilitará 

posteriormente uma reorganização das narrativas pessoais; 

 - estilo ruminativo: no pós-trauma imediato, os indivíduos são perturbados com 

pensamentos intrusivos, maioritariamente de teor negativo, acerca do acontecimento 

stressante. Habitualmente, este tipo de ideias invadem o processamento cognitivo de 

forma automática, sem que haja por parte do sujeito alguma intencionalidade na escolha 

dos seus conteúdos ideativos. Outro tipo de processamento pode igualmente ocorrer, 

este mais deliberado, com o objetivo claro de entender o que aconteceu as mudanças 

que entretanto se estabeleceram, e as suas implicações para o futuro. Ambos os tipos de 

ruminação podem coexistir durante o processo de CPT, e o desejável é que a ruminação 

automática, mais comum imediatamente após a ocorrência do trauma venha a ser 

progressivamente substituída por um tipo de processamento mais intencional; 

 - espiritualidade /religiosidade: as crenças espirituais e a participação religiosa 

têm so reconhecidos como importantes fatores que contribuem para a perceção de 
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crescimento. A luta contra a adversidade pode resultar numa maior e melhor ligação 

com a religiosidade e uma melhor compreensão dos assuntos espirituais, existindo 

empiricamente resultados que sugerem uma relação positiva entre 

espiritualidade/religiosidade, processos cognitivos e crescimento percebido; 

 - otimismo: de acordo com algumas investigações, o otimismo parece estar 

relacionado com o CPT. O uso do coping adaptativo, um entendimento positivo das 

situações ameaçadoras, a expressão de sentimentos positivos e a procura de suporte 

social são características que estão frequentemente presentes nos otimistas e que podem 

funcionar como um facilitador na perceção de mudanças positivas após o trauma. 

 

Conclui-se então que, de uma forma geral, as características da pessoa pré-trauma, 

a sismicidade do evento desencadeador, o processamento cognitivo e o contexto 

sociocultural têm todos a probabilidade de desempenhar um papel central na 

determinação do grau em que a pessoa experimenta CPT. 

 

6.2. Dimensões do Crescimento Pós-Traumático 
 

O CPT descreve a experiência do indivíduo cujo desenvolvimento, pelo menos em 

algumas áreas, ultrapassou o que estava presente antes da luta com a crise ter ocorrido. 

Então, o individuo não se limita a sobreviver num contexto de adversidade, mas 

experiencia mudanças, que são vistas como importantes e positivas (Triplett et al, 2012; 

Calhoun & Tedeschi, 2006; Tedeschi & Calhoun, 2004). 

 

Como constructo multidimensional, que se manifesta em variadas áreas da vida dos 

sujeitos, os domínios de crescimento foram inicialmente agrupados em 3 grandes áreas: 

mudanças na perceção do self, mudanças nas relações interpessoais e mudanças na 

filosofia de vida (Tedeschi & Calhoun, 1996). 

 

Investigações mais recentes, influenciadas pelos resultados oferecidos pela 

psicologia positiva, redefiniram estes domínios e, atualmente, o CPT parece manifestar-

se em cinco domínios: aumento da apreciação da vida no geral; relações interpessoais 
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mais significativas; aumento do sentimento de força pessoal, mudanças de prioridades e 

uma vida espiritual e existencial mais rica (Taku et al., 2009). 

 

Segundo estes autores, um aumento da apreciação da vida em geral observa-se nos 

indivíduos que, ao contrário daqueles que continuam a ruminar nos aspetos negativos do 

evento traumático “Porque é que isto me aconteceu a mim?”, tentam encontrar algum 

tipo de benefício “Tenho muita sorte em ter sobrevivido” (Calhoun et al., 2010). Estes 

indivíduos tipicamente reportam uma grande mudança na forma como abordam aspetos 

da vida diária e no que consideravam prioridade, reconhecendo a importância de 

aspetos/situações que usualmente tomavam como garantidas (Linley & Joseph, 2002).  

 

Por outro lado, relatos de CPT na dimensão das relações interpessoais mais 

significativas referem-se a uma maior proximidade e intimidade nas relações e a uma 

maior abertura e expressividade dos sentimentos, bem como um aumento na compaixão 

e empatia pelos outros, particularmente por aqueles que partilham o mesmo tipo de 

sofrimento (Linley, 2003). Esta dimensão do CPT revela ser de importância fulcral, um  

desenvolvimento/manutenção do suporte social e emocional, aspetos considerados 

como importantes fatores protetores no modo de lidar com um evento traumático 

(Wolchik et al., 2008). 

 

Uma outra dimensão não raramente relatada pelos sujeitos que experienciam CPT 

refere-se ao aumento no sentimento de força pessoal. A autoperceção de sobrevivência e 

da capacidade em lidar com o evento envolve um aumento na autoeficácia e o 

desenvolvimento de sentimentos de segurança e força pessoal, encontrando-se 

paradoxalmente relacionadas com um aumento na sensação de vulnerabilidade inerente 

à condição humana (Calhoun et al., 2010). Neste domínio, o crescimento é vivido como 

uma combinação da clara perceção que algo mau pode acontecer e a descoberta de uma 

confiança para ultrapassar traumas futuros: “Se consegui ultrapassar isto, então, consigo 

ultrapassar qualquer mal que me aconteça” (Tedeschi & Calhoun, 2004). 

 

A mudança nas prioridades e a identificação de novas possibilidades e de um novo 

rumo, é outra dimensão mencionada pelos sujeitos que experienciam CPT. O aspeto 
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mais importante desta dimensão parece ser o reconhecimento de que alguns objetivos e 

metas devem e valem a pena ser seguidos enquanto outros, pelo contrário, devem ser 

abdicados. Esta identificação de novas possibilidades encontra-se diretamente 

relacionada com a dimensão anterior, em que o indivíduo reconhece um aumento da 

força pessoal e a capacidade de lidar com qualquer acontecimento traumático (Linley & 

Joseph, 2004). Contudo, Kállay salienta, que esta força pessoal, tão necessária para 

ultrapassar situações de crise, não é o que usualmente o senso comum considera ser. A 

força, inerente ao processo de crescimento psicológico, não significa perseverança 

extrema de conseguir algo nem perseguir um objetivo inatingível de qualquer modo 

(Kállay, 2007). Investigações recentes salientam o facto do CPT e a adaptação do 

indivíduo estar altamente relacionado com a flexibilidade deste em substituir e desistir 

daquilo que não pode ser alcançado e, simultaneamente, encontrar objetivos mais 

realistas e enquadrados com a nova situação (Balk, 2002 cit in Matthews & Servaty-

Seib, 2007). 

 

Por fim, as mudanças nos domínios existenciais e espirituais enquadram-se num 

domínio mais lato de mudanças espirituais. De facto, torna-se cada vez mais evidente a 

importância da espiritualidade/religião no processo de adaptação e bem-estar do 

indivíduo e na determinação de CPT (Balk, 1999). Por um lado, as crenças religiosas 

pré-trauma podem guiar a interpretação e coping com o evento negativo, podendo dar 

origem a um sentimento de crescimento, fortalecimento das crenças e determinar mais 

crescimento espiritual, através de um aumento da presença de Deus e uma melhor 

compreensão destas mesmas crenças. Noutros casos, estas crenças podem ser 

completamente substituídas por novas, mais adaptativas e reconfortantes (Calhoun et 

al., 2000; Calhoun et al., 2010). Por sua vez, certos indivíduos que antes do 

acontecimento traumático se consideravam não-religiosos, podem tornar-se crentes 

devotos, encontrando conforto e um maior significado para o seu sofrimento através de 

uma ligação mais profunda com as questões existenciais (Overcash et al., 1996). 

 

Em suma, o crescimento apontado pelos sobreviventes de um acontecimento severo 

não são um simples retorno ao status quo prévio ao trauma - é um experienciar de 
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benefícios realmente profundos que, em algumas áreas, ultrapassa o que estava presente 

antes da crise ocorrer (Linley & Joseph, 2002; Tedeschi & Calhoun, 2004). 

 

Indivíduos que relatam CPT reconhecem uma ampla variedade de benefícios e a 

perceção de mudanças positivas percebidas no self, nas relações interpessoais e na sua 

filosofia de vida, que se repercutem numa maior apreciação da própria existência e da 

vida em geral, na reflexão sobre o significado da vida/inevitabilidade da morte e num 

novo escalonamento de prioridades (Solomon & Dekel, 2007). 

 

Consideramos fundamental salientar que este crescimento pessoal não é 

acompanhado por uma perceção do evento traumático como algo desejável. Apenas os 

benefícios e as mudanças que resultaram do confronto com o acontecimento são vistos 

como desejáveis e não o acontecimento em si (Znoj, 2005). 

 

Na conceptualização e compreensão da ocorrência de CPT, a razão do porquê de 

alguns sujeitos experienciarem mudanças positivas e outros não, originou uma série de 

investigações. Apesar de alguns estudos desenvolvidos nesta área não serem 

conclusivos, estes postulam que a experiência de crescimento resulta da interação 

dinâmica dos recursos individuais e ambientais disponíveis antes e no momento da 

perda, das circunstâncias em que a perda ocorre, do tipo de processamento cognitivo, 

das estratégias de coping, entre outras. 

 

6.3. Do trauma ao crescimento: o processo de CPT 
 

O CPT é definido como um constructo complexo e dinâmico que surge a partir dum 

processo desenvolvimental. Entre o desafio inicial das crenças fundamentais e a 

experiência subsequente de CPT, o indivíduo necessita de se envolver num conjunto de 

tarefas, auxiliado por recursos internos e externos, conforme pode ser visto na fig 9. 
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Fig 9 -  Modelo de Crescimento Pós-Traumático (adapt. Calhoun & Tedeschi, 2006) 

 

De um modo geral, o confronto ativo com um trauma irá desafiar os esquemas 

fundamentais, as crenças e os objetivos do indivíduo, assim como a narrativa de vida, 

sendo que este processo de revisão e reformulação das estruturas básicas do indivíduo, 

ao despoletar níveis elevados de sofrimento emocional, desencadeia um processo de 

ruminação (Tripplet et al, 2012; Tedeschi & Calhoun, 2004). Este processo, 

inicialmente automático e intrusivo, desempenha um papel fundamental no 

desenvolvimento do crescimento, e caracteriza-se por pensamentos e imagens 

recorrentes acerca do acontecimento traumático, incluindo atribuição de significado e 
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resolução de problemas (Taku et al., 2009). Desta forma, como referem Calhoun e 

colaboradores, é o modo como o sujeito cognitivamente processa o acontecimento 

traumático que desempenha um papel crucial na evolução de CPT (Calhoun et al.,2000). 

 

Paralelamente ao processamento cognitivo do trauma (ruminação), o suporte social 

revela-se também um importante fator para o crescimento, uma vez que ao providenciar 

a oportunidade do indivíduo contar repetidamente a sua história irá oferecer novas 

perspetivas sobre a mesma, possibilitando a atribuição de significado e a criação de uma 

nova e integradora narrativa de vida (Linley & Joseph, 2002). 

 

Citando Tedeschi e Calhoun quando se referem aos grupos de suporte, os autores 

defendem que estes facilitam o crescimento pessoal uma vez que providenciam 

a“…discussão da perspetiva, das crenças e o uso da metáfora para a explicação e 

compreensão da experiência” (Tedeschi & Calhoun, 2004, p.12). Com efeito, os grupos 

de suporte assumem uma importância fulcral, dado que a credibilidade e a escuta 

daqueles que estiveram em situações semelhantes pode ser crucial na determinação do 

grau de complacência que os sobreviventes têm para incorporar novas perspetivas e 

rever os seus esquemas (Linley, 2003). De facto, o desenvolvimento de narrativas sobre 

o trauma/sobrevivência e a revisão de esquemas revelam-se sempre fundamentais para o 

CPT, ao forçar o indivíduo a confrontar questões sobre o significado da história e o 

modo como esta pode ser reconstruída (Janoff-Bulman, 2006; Tedeschi & Calhoun, 

1996).  

 

Para além da importância do suporte social na provisão de novos esquemas, este 

sistema revela-se também importante como um espaço propício para a aceitação 

empática da abertura do self sobre o evento traumático. O processamento cognitivo do 

trauma até ao crescimento parece ser ajudado por uma abertura do self em ambientes de 

suporte social (Linley & Joseph, 2002). Nesta perspetiva, escrever ou falar abertamente 

sobre o que aconteceu é importante (Baikie & Wilhelm, 2005). 

 

Deste modo, neste modelo, a ideia de que um processamento cognitivo persistente 

se encontra associado e desempenha um papel crucial para o crescimento é inovadora e 
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surpreendente, dado o corpo de literatura que demonstra a relação positiva entre a 

ruminação e o sofrimento e depressão (Parkes, 1993; Sherd, 2003 cit in Watkins, 2008). 

Na realidade, recentes considerações reconhecem as múltiplas formas e impactos da 

ruminação, salvando este termo do seu uso restrito e exclusivo do pensamento negativo 

e autopunitivo (Taku et al., 2009; Tedeschi & Calhoun, 2004). Segundo este modelo, a 

ruminação pode ser construtiva, ou seja, mais deliberada e focada na compreensão da 

situação e na reconstrução de uma visão do mundo funcional, ou não construtiva, 

quando estão envolvidos pensamentos intrusivos, não controlados e indesejados pelo 

sujeito, geralmente associados a sintomas de stress pós-traumático (Watkins, 2008). 

Assim, dependendo se a ruminação suporta a continuidade de pensamentos e emoções 

negativas ou, se pelo contrário, ajuda o indivíduo no sentido da resolução do problema 

ou no encontro de um significado, esta é distinguida, respetivamente, entre ruminação 

não-construtiva ou construtiva (Calhoun & Tedeschi, 2006; Calhoun et al., 2010). 

 

6.4. Crescimento pós-traumático e resiliência 
 

A ambiguidade caracteriza a literatura que descreve a relação entre CPT e 

resiliência. Teoricamente, os dois constructos são frequentemente confundidos, e muitas 

vezes o debate centra-se na inclusão (ou não) do CPT no processo de resiliência, 

tornando-se numa sub-modalidade da mesma, ou ainda na discussão da supremacia dum 

conceito em relação ao outro (Levine et al, 2009;. 

 

Em comum apresentam características salutogénicas, pois ambas as variáveis 

apontam para capacidades de desenvolvimento positivo apesar e através do trauma, com 

mudanças benéficas para o funcionamento do indivíduo. 

 

Alguns autores (Tedeschi & Belvins, 2016; Taku, Tedeschi & Cann, 2014;Calhoun 

& Tedeschi, 2006; Tedeschi & Calhoun, 2004) salientam a necessidade de se fazer uma 

distinção entre estes dois termos, defendendo que, apesar destes conceitos descreverem 

características pessoais que permitem gerir bem a adversidade, o CPT se distinguiria 

pela sua qualidade de transformação que não reconhecem na resiliência, 
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conceptualizada como um processo em que os sujeitos saem da crise praticamente 

inalterados. 

 

Constata-se ainda que alguns estudos têm vindo a demonstrar uma relação inversa 

entre valores de CPT e resiliência, o que pode causar alguma admiração uma vez que se 

fala de dois desfechos salutares e nesse sentido, do ponto de vista intuitivo, deveriam 

estar relacionados positivamente (Levine et al, 2009; Westphal & Bonano, 2007; 

Tedeschi & Calhoun, 2004). 

 

Para explicar este fenómeno podem ser propostas dois tipos de explicações. Por um 

lado a resiliência liga-se a um conjunto de características pessoais que facilitam a 

capacidade de gerir a adversidade, permitindo às pessoas emergir do trauma com menos 

feridas psicológicas e relativamente inalteradas. Pelo contrário, o CPT que implica uma 

mudança para melhor após o trauma, só ocorre se este tiver sido perturbador o suficiente 

para conduzir o sobrevivente para uma construção de sentido (positiva) acerca do 

evento negativo. Então a resiliência pode tornar a pessoa menos propensa para perceber 

a ameaça para o self e para a sua visão do mundo, atenuando o impacto do evento, e 

consequentemente a diminuir no sujeito a necessidade dum crescimento pós-trauma 

(Levine et al, 2009; Agaibi & Wilson, 2005) 

 

Outra explicação sugere que o CPT, como é medido através da autopercepção, é 

uma visão positiva elaborada pelo próprio, e pode consistir num viés cognitivo refletor 

de crenças otimistas, sendo que esta necessidade de resultados positivos para a 

adversidade seria observada naqueles que são mais vulneráveis, e logo menos 

resilientes. Como os indivíduos resilientes mantêm o seu equilíbrio, não precisariam de 

recorrer a um otimismo irrealista para efeitos de estabilização psicológica (Levine et al, 

2009; Agaibi & Wilson, 2005). Salienta-se contudo neste ponto que, segundo Westphal 

& Bonano (2007), ainda que o CPT não reflita mais do que ilusões duma mudança 

positiva, pode ser um dos mecanismos que sob condições particularmente aversivas, 

contribui para resultados mais adaptativos. 
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Provavelmente na origem destas dificuldades conceptuais estará o sentido atribuído 

ao conceito de resiliência, que aparece na literatura de forma diversificada. É possível 

identificar vários usos, relacionados, mas distintos do termo resiliência na literatura 

sobre stress, que refletem diferentes dimensões da mesma, uma vez que nenhuma 

definição a capta na totalidade. A resiliência pode ser vista como um processo de 

recuperação onde a elasticidade psicológica do indivíduo desempenha um papel muito 

importante, uma vez que permite ao sujeito que interrompe o estado normal de 

funcionamento quando exposto ao stressor, recuperar e retomar o seu nível operacional 

pré-trauma. Outra forma de avaliar a resiliência é verificar o grau de resistência, e aqui 

descrevem-se indivíduos que apesar da presença do stressor, mantém o seu 

funcionamento inalterado antes durante e depois da crise. A reconfiguração ou 

transformação é outra das facetas da resiliência, que sublinha a capacidade para sair da 

adversidade fortalecido e com novos recursos (Morland, Buttler & Leskin, 2008; Lepore 

& Revenson, 2006). 

 

É na perspetiva reconfiguradora da resiliência que esta se cruza mais diretamente 

com o CPT, enquanto que as facetas da resistência e da recuperação dificilmente se 

associam às características dum processo que vai além do simples retornar ou manter 

um estado normal de funcionamento. 

 

Salienta-se contudo, que a reconfiguração na resiliência pode acomodar elementos 

positivos e negativos, distintamente do CPT que se focaliza nas mudanças ocorridas 

após a crise. 

 

Para efeitos deste trabalho, concebe-se a resiliência como um construto 

multidimensional que engloba uma variedade de processos e de resultados, e assume-se 

que a resiliência se torna evidente quando os indivíduos são capazes de resistir e 

recuperar de situações stressantes ou reconfigurar os seus pensamentos, crenças e 

comportamentos para se ajustar a exigências diferentes e continuadas. Assim, vimos o 

CPT como um possível resultado para os indivíduos que passam por processos 

transformativos, resultado esse que por sua vez apetrecha o indivíduo com novos 
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recursos adaptativos que facilitarão processos resilientes em futuros confrontos com a 

adversidade. 

 

6.5. Crescimento pós traumático e espiritualidade 
 

As situações altamente stressantes tipicamente induzem os sujeitos a mais 

explicitamente recorrerem aos seus sistemas de sentido global, denominados na 

literatura sob diversas denominações como mundo assumptivo, sistema de orientação, 

visão do mundo, ou sistemas de sentido, que na essência se referem a estruturas gerais e 

centrais do funcionamento do indivíduo que fornecem um enquadramento geral através 

do qual os indivíduos veem o mundo, estruturam a sua realidade e atribuem um 

significado aos acontecimentos do seu quotidiano. 

 

 Existem dois níveis de especificação do sentido: o sentido global, que é um sistema 

de orientação mais geral, e o sentido situacional, que é o significado atribuído a um 

acontecimento concreto. (Park, 2005; 2013; Park & Slattery, 2009). 

 

Em funcionamento, o sentido global mobiliza três aspetos - crenças, objetivos e 

sentimentos – que modelam as interpretações feitas pelos sujeitos. As crenças globais 

são suposições abrangentes acerca de características de funcionamento do eu, dos outros 

e do mundo, tais como a justiça, a sorte, o controlo, a previsibilidade, a coerência, a 

benevolência e a vulnerabilidade, que formam um esquema central através do qual o 

indivíduo compreende as suas experiências no mundo. Os objetivos globais são ideais, 

objetos ou estados de alto nível a que o sujeito ambiciona chegar, sendo que, para o 

fazer, estabelece metas mais concretas e de curto-termo, que se consubstanciam nos 

objetivos de baixo nível. Os sentimentos são o aspeto emocional do sentido e referem-se 

a uma sensação de propósito e de plenitude no significado atribuído à vida. É um 

processo com poderosas influências sobre os pensamentos, ações e sentimentos das 

pessoas, traduzindo-se na sua vida diária, seja em pequenos apontamentos do quotidiano 

ou em momentos centrais (e por vezes difíceis) da sua existência. Quando o processo de 

atribuição de sentido se focaliza num procedimento mais situacional, ocorre uma 
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avaliação inicial da situação, e o sujeito confronta entre essa avaliação com o seu 

sentido global de vida. 

 

Ora, este sentido da vida pode ter variadas fontes culturais e contextuais, das quais 

se destaca a religião/espiritualidade. Ao oferecer aos seus seguidores diretrizes sobre um 

conjunto de crenças, princípios, valores e comportamentos, a religião/espiritualidade 

fornece um enquadramento do mundo diferenciado, organizado e compreensivo, que 

ajuda os indivíduos a compreendê-lo e a lidar com ele (Pargament, 1997). 

 

Adicionalmente, a religião garante que nada do que acontece aos indivíduos é por 

acaso – ou seja, que aquilo que parece aleatório, ilógico e por vezes trágico, tem sempre 

uma razão para existir, e em última instância trará algo de positivo ao sujeito como 

maior apreciação da vida, crescimento, oportunidade de ajudar/ser ajudado ou de uma 

maior proximidade com Deus. 

 

O sistema de orientação individual ligado ao Sagrado é importante na 

descodificação de todas as situações da vida dos indivíduos. No entanto, adquire uma 

relevância maior quando estes se confrontam com eventos críticos, que ameaçam a sua 

perceção de bem-estar. Numa “construção” do mundo em que Deus é assumido como 

alguém que ama, está atento à vida dos sujeitos e recompensa o bem, quando ocorrem 

nas vidas pessoais situações como a injustiça, a perda ou a doença (do próprio, ou de 

outros significativos), o indivíduo avalia as situações e percebe que existe uma 

incongruência entre os seus níveis de sentido global e situacional. Esta discrepância 

gera sentimentos de distress, com uma conotação afetiva claramente negativa que, 

causando desprazer, são combatidos pelos sujeitos, podendo para isso serem utilizados 

recursos de cariz religioso. 

 

Restam duas alternativas ao sujeito, face à situação de desarmonia em que vive, ou 

muda a avaliação que faz da situação pela qual está a passar ou altera globalmente o seu 

sistema de sentido. Como as crenças tendem a ser relativamente estáveis, o mais comum 

é ocorrer uma reavaliação da situação, colocando-a num contexto mais positivo e 

dando-lhe um significado mais aceitável e consistente com as crenças e objetivos 
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globais, fazendo uma reatribuição dos acontecimentos, que vai permitir o alívio do 

stress inicial, uma vez que a situação deixa de ser vista de uma forma tão ameaçadora 

(Pargament, 1997, Pargament & Brant, 1998; Pargament & Mahoney, 2002; Park, 2005, 

2013; Park & Slattery, 2009; Proffit et al, 2007) 

 

A religião, através de mensagens como “Deus não deseja o mal”, “Deus não 

magoa”, “Deus não dá nada que não consiga ser superado”, oferece muitos caminhos 

para fazer esta reinterpretação positiva, que vai envolver uma identificação e uma 

focalização nos benefícios ou implicações positivas que se seguem aos confrontos 

stressantes, permitindo a elaboração de uma teodiceia pessoal, que denota a capacidade 

do indivíduo para explicar o sofrimento humano conciliando os conceitos de um Deus 

todo-poderoso e que ama com a presença do mal e da dor no mundo (Park, 2005; 2013). 

 

A investigação sugere que um sistema de sentido baseado na religião, pode ser mais 

capaz de absorver as ocorrências stressantes sem se quebrar do que outros sistemas de 

sentido (Park, 2013). 

 

Empiricamente são variados os resultados que ligam a existência duma relação com 

o Sagrado com níveis mais elevados de CPT (Gesselman, 2016; Harris et al, 2014; 

Ramos & Leal, 2013; Chan & Rhodes, 2013; Park, 2012; 2013; Werdel & Wicks, 2012; 

Shaw, Joseph & Linley, 2007; Proffit et al, 2007; Pargament, Desai & McConnel, 

2006). O envolvimento religioso parece ajudar a mitigar os impactos negativos da crise, 

nomeadamente aos aumentar os recursos psicosociais dos sujeitos, e as estratégias de 

coping R/E têm estado consistentemente associadas a um melhoramento psicológico à 

posteriori incluindo valores mais elevados de aceitação, esperança, otimismo, satisfação 

com a vida, crescimento espiritual e crescimento associado ao stress (Harris et al, 2014; 

Chan & Rhodes, 2013; Levine et al, 2009; Proffit et al, 2007; Pargament et al, 1998). 

 

Alguns comportamentos de cariz religioso, como a oração também parece se 

apresentar como um facilitador do processo de CPT (Harris et al, 2014; Levine et al, 

2009), pois permite o fortalecimento da relação do sujeito com a Divindade, e 
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principalmente quando não existem muitos recursos sociais, a autorevelação dirigida ao 

Transcendente pode ser um recurso emocional precioso para lidar com a crise. 

 

O CPT pode ser especialmente proeminente na esfera espiritual da vida. Muitas 

pessoas descrevem sentimentos de maior proximidade com Deus como resultado da luta 

com as experiências críticas da sua vida. Um significativo número de pessoas que 

experienciaram trauma, sentem que cresceram espiritualmente ou se tornaram mais 

religiosos (Ramos & Leal, 2013; Pargament, Desai & MacConnel, 2006). 

 

Contudo, importa ainda reportar que, embora muitos indivíduos relatem um 

aumento do funcionamento religioso ou espiritual após o trauma, outros descrevem uma 

perda de fé. Para estes, tornou-se difícil conciliar a experiência do trauma com as 

crenças numa divindade benevolente e omnipotente: A crise pode levantar questões 

acerca dum potencial abandono pelo próprio Deus, levando ao declínio da 

espiritualidade. (Harris et al, 2014; Weaver et al, 2013; Proffit et al, 2007;  Pargament, 

Desai & MacConnel, 2006).  

 

Shaw, Joseph & Linsley (2007) apresentam uma revisão sistemática da literatura 

existente que relatava as ligações entre religião/espiritualidade e CPT, onde foi possível 

confirmar a consistência da relação, e os pontos descritos anteriormente, concluindo que 

a relação entre R/E e CPT se manifesta primordialmente em 3 grandes vetores. 

Primeiramente pela constatação de que a R/E são geralmente, embora nem sempre, 

benéficas para as pessoas que estão a lidar com as consequências dum trauma. 

Adicionalmente, as experiências traumáticas aparecem muitas vezes um caminho que 

leva a um aprofundamento da R/E. Finalmente o coping R/E de tipo positivo, a abertura 

religiosa e a religiosidade intrínseca surgem tipicamente associados ao CPT. 

 

Então, E/R aparece como um fator protetor que ajuda a atenuar os impactos da crise 

e promover o CPT. Ter atitudes e crenças espirituais pode permitir ao sujeito 

conceptualizar as suas experiências como parte dum plano cósmico maior, e assim 

focar-se em pensamentos positivos, diminuindo os negativos (Gesselman et al, 2016). 

Ao adicionar recursos de interpretação e de gestão das situações quotidianas, para além 



- 199 - 
 

daqueles de tipo secular de que já dispõe, a espiritualidade pode constituir-se como mais 

um motor de bem-estar e crescimento na vida humana. 

 

7. PROTEGIDOS PELA FÉ: RESILIÊNCIA E ESPIRITUALIDADE 
 

Os seres humanos suportam, ao longo da sua vida, uma constelação de eventos 

portadores de sofrimento, que representam dificuldades e desafios aos quais têm que se 

ajustar, e tentar ultrapassar para regressar a um equilíbrio existencial. 

 

As abordagens tradicionais têm se debruçado a estudar que fatores biológicos, 

sociais ou psicológicos explicam o florescimento ou a quebra humana diante dos 

obstáculos. Estas descobertas levaram a uma maior compreensão do quadro de 

resiliência. No entanto, um outro conjunto de pesquisas mais recente, tem vindo a 

reforçar o conhecimento acerca deste processo trazendo uma nova variável para o seu 

entendimento – a espiritualidade. À medida que os investigadores reconhecem o papel 

do Sagrado, alguns incentivam a integração da espiritualidade na caminhada para a 

resiliência (Farley, 2007; Park & Folkman, 1997; Wolin & Wolin, 1993)  

 

As crenças e práticas religiosas e espirituais são um fenómeno universal que pode 

ser encontrado em quase todas as culturas, e em tempos de stress, as pessoas baseiam-se 

frequentemente na religião/espiritualidade como recurso para se adaptarem às 

consequências imediatas e de longo-prazo das experiências traumáticas (Mehrotra & 

Tripathi, 2016; Falb & Pargament, 2014; Foy, Drescher & Watson, 2011) 

 

Os caminhos que, os indivíduos trilham, acompanhados pela sua espiritualidade, 

para alcançar a resiliência são variados, como múltiplos são os recursos que a relação 

pessoal com uma Força Transcendente traz à pessoa na hora de lidar com as 

adversidades, principalmente aquelas que sublinham as limitações humanas e a falta de 

controlo pessoal. Ao longo deste capítulo vamos abordar as singularidades e 

complementaridades que a prática espiritual traz para a luta quotidiana. 
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Achamos importante começar por realçar que, até ao momento, não são muitos os 

estudos que operacionalizam e medem explicitamente a resiliência, com o propósto de 

examinar os seus vínculos com a espiritualidade (Mehrotra & Tripathi, 2016; Fargin & 

Pargament, 2011). Contudo, encontram-se na literatura um número mais substancial de 

investigações que consideram a espiritualidade como uma variável que modera a forma 

como o sujeito lida com os desafios que enfrenta e os resultados a eles associados. 

Nestes casos, considera-se que a resiliência não foi medida diretamente, mas foi vista 

como uma adaptação positiva à adversidade, e nesse sentido, reflete-se nos estudos que 

pretendem verificar a saúde (física e psicológica) e o bem-estar em sujeitos no rescaldo 

do confronto com as dificuldades. 

 

Assim, apesar de no início do estudo da resiliência esta ter sido vista como um 

fenómeno raro e excecional pelos investigadores, o avanço na compreensão deste 

processo permitiu perceber que a sua ocorrência não é invulgar, levando mesmo Masten 

(2001) a falar da magia comum da resiliência para se referir às observações de que este 

não é um fenómeno extraordinário e limitado a algumas pessoas excecionais, mas que, 

na presença de fatores protetores, a generalidade dos indivíduos consegue fazer uma 

trajetória adaptativa no trauma. 

 

Os indivíduos com um conjunto mais profundo e mais desenvolvido de crenças, 

práticas e relacionamentos religioso-espirituais têm o seu sistema de orientação religiosa 

mais disponível para ser utilizado como um recurso de coping em momentos difíceis. 

As pessoas podem voltar-se para o Divino na procura de consolo ou soluções únicas 

para problemas da vida quando são levadas além dos seus recursos. As soluções podem 

vir sob a forma de apoio espiritual quando faltam outras formas de apoio social, 

explicações quando nenhuma outra explicação parece convincente, um sentido de 

controlo através do Sagrado, quando a vida parece fora do controlo ou no encontrar 

novos objetos (internos ou externos) com importância pessoal, quando os antigos se 

tornam incompatíveis (Falb & Pargament, 2014; Faigin & Pargament, 2011; Pargament 

& Cummings, 2010). 
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Para além disso, Pargament (1997) defende que parte do poder da espiritualidade 

reside na sua capacidade para desempenhar várias funções na vida dos sujeitos, algumas 

delas muito importantes em momentos de crise, como a busca de sentido, a procura de 

conforto emocional e redução da ansiedade, um sentido de interconexão social, a 

perceção de controlo e a essência da própria espiritualidade que é a transcendência e a 

relação com o Divino. 

 

O poder de atribuir sentido pode fornecer uma grande fonte de força no meio das 

experiências traumáticas. Park & Folkman (1997) destacaram que um componente 

importante da resiliência é a crença de que a vida de alguém é significativa e tem um 

propósito. Para estas autoras, as pessoas são motivadas a buscar significado na vida em 

geral, e em situações de vida stressante, em particular, e reconhecem que a 

espiritualidade é um caminho que ajuda a significar de diversas formas. Também Frankl 

(2012) defende que encontrar o sentido e propósito é o ponto crucial da espiritualidade e 

que tal leva à resiliência. 

 

No seu modelo, Park & Folkman (1997) fazem uma distinção entre significado 

global e situacional. O primeiro envolve crenças, suposições e expectativas gerais sobre 

o mundo e sobre si mesmo, ao mesmo tempo que fornece um conjunto de metas que 

ajudam a direcionar o comportamento dos sujeitos. Já o significado situacional surge 

das experiências de vida e consequente determinação do significado desses eventos, e 

da capacidade pessoal para lidar com eles.  

 

Uma faceta particularmente relevante do significado global para a espiritualidade 

é a crença de que a vida tem um propósito último. Para além disso, muitas religiões 

afirmam que uma deidade ou força sobrenatural guia o curso da história das vidas 

individuais de acordo com um plano maior, e durante muitos milénios, foi basicamente 

para a religião que os indivíduos se voltaram para buscar e criar significado nas suas 

vidas (Park, 2005; 2007). Então, esta capacidade da religião fornecer significado poderá 

estar na origem, pelo menos em parte da sua influência poderosa e positiva sobre o bem-

estar dos indivíduos (George et al, 2002). 
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Também ao nível do significado situacional, a espiritualidade pode desempenhar 

um papel relevante. As pessoas podem apoiar-se na religião enquanto interpretam o 

sentido de situações específicas da sua vida. Este processo é particularmente saliente 

quando os stressores desafiam o significado global do indivíduo. As pessoas religiosas 

podem questionar as suas crenças num mundo justo e benevolente quando são 

confrontadas com situações desafiadoras dessas crenças gerais. A possibilidade de 

reavaliar o evento negativo duma forma positiva, para que este encaixe no sentido 

global, por exemplo concluindo que Deus tem um propósito maior para permitir que o 

sofrimento ocorra, pode facilitar o processo de significação pessoal, ajudando a 

encontrar sentido na tragédia (Pargament & Cummings, 2010; Park, 2005; 2007; Park & 

Folkman, 1997). 

 

A espiritualidade pode então desempenhar um papel fundamental em vários níveis 

da estrutura de significado. Pode estabelecer um sistema de significado essencial que 

ordena a compreensão que o indivíduo faz do universo e dos acontecimentos 

particulares. Quando uma situação não se encaixa no sistema de significado global, a 

religião pode ajudar a dar uma nova roupagem positiva ao stressor, e contribuindo 

cognitivamente para a aquisição de resiliência (Pargament & Cummings, 2010; Park & 

Folkman, 1997). 

  

Para além disso, a espiritualidade é um método que ajuda a criar significado em 

situações que, de outra forma, eram graves, o que pode levar à diminuição do afeto 

negativo. As pesquisas demonstram que, mesmo na pior das circunstâncias, as pessoas 

que têm mais capacidade para atribuir um sentido àquilo que lhes está a acontecer têm 

maior resiliência, o que diminui o impacto nefasto do sofrimento que o acontecimento 

produz (Faigin & Pargament, 2011; Murphy et al, 2003). 

 

Muitos estudos comportam a ideia de que a espiritualidade está ligada a resultados 

emocionais desejáveis e sugerem que a espiritualidade pode desempenhar um papel 

chave na promoção da resiliência emocional (Koenig, 2007; Pargament et al, 1994). 

Esta influência da espiritualidade para o equilíbrio emocional pode revelar-se tanto 

através da diminuição das emoções negativas como na promoção dos afetos positivos.  
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A prescrição religiosa para cultivar emoções agradáveis e superar as emoções que 

incomodam são abundantes. Adicionalmente, as experiências e práticas espirituais 

podem aumentar diretamente as emoções positivas como a alegria, o amor e o 

contentamento (Mehrotra & Tripathi, 2016). Uma reinterpretação positiva da 

adversidade baseada no próprio quadro espiritual contribui para o aumento das emoções 

positivas e o desvanecimento de emoções negativas como a ansiedade e o medo.  

 

Alguns autores (Van Cappellen, Toth-Gauthier, Saroglou & Frederickson, 2014) 

destacam a importância da espiritualidade para o desenvolvimento das emoções 

autotranscendentes – gratidão, amor, respeito e paz. Estas emoções, destacam-se pela 

sua ligação com o interesse pelo bem-estar de outras pessoas que não o próprio, e da 

sociedade como um todo. 

 

Também Vaillant (2013), defendeu que uma combinação de 8 emoções positivas, 

todas elas envolvendo a conexão humana (admiração, amor/apego, fé/confiança, 

compaixão, gratidão, perdão, alegria e esperança) constituem a base da espiritualidade.  

 

Pargament & Cummings (2010) citam um conjunto alargado de estudos que se 

centram nos afetos desagradáveis e na sua relação com a prática espiritual, descrevendo 

que foram encontrados resultados como a redução da depressão, a ansiedade, da raiva e 

da hostilidade, de uma forma consistente em indivíduos com práticas espirituais 

regulares. 

 

Ressalva-se que a pesquisa que utiliza uma metodologia transversal 

ocasionalmente encontra correlações positivas entre espiritualidade e desfechos 

emocionais indesejáveis. Faz-se notar, no entanto, que como os estudos transversais 

podem capturar os participantes no pico do stress, este facto pode criar uma correlação 

temporária entre espiritualidade e distress, que eventualmente pode ser atenuada ou 

revertida com o tempo. Nesse sentido, uma metodologia longitudinal mostra-se mais 

adequada para estudar este tipo de fenómeno, e aquelas que têm sido produzidas 

confirmaram que a espiritualidade é, a longo-prazo, benéfica emocionalmente 
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(Mehrotra & Tripathi, 2016; Foy, Dresche & Watson, 2011; Pargament & Cummings, 

2010). 

 

A conexão interpessoal é outra das vias através da qual a espiritualidade se pode 

constituir como um ativo para a aquisição da resiliência, na medida em que pode 

promover o reforço dos sistemas de apoio espiritual (Fargin & Pargament, 2011). As 

pessoas precisam de relacionamentos, e um lugar para o qual as pessoas se voltam 

habitualmente na procura de interação social é a sua comunidade espiritual. Quando 

tudo corre bem, uma igreja pode representar uma rede forte de pessoas que cuidam e 

respondem pronta e adequadamente às necessidades dos outros ao longo da vida 

(Pargament & Cummings, 2010). 

 

A pesquisa sobre frequência religiosa, sugere pelo menos uma explicação bastante 

óbvia para a ligação entre religiosidade e apoio social, na medida em que parece 

intuitivo presumir que a reunião regular com os companheiros da comunidade espiritual 

facilita as relações, especialmente em contextos onde os líderes e as doutrinas 

promovem oficialmente a interpessoalidade, e a partilha na resolução dos problemas uns 

dos outros (Pargament & Cummings, 2010). 

 

Neste enquadramento, o contexto religioso enquanto suporte social, parece ser 

particularmente positivo pois, para além da relativa permanência dos membros do grupo 

que o tornam pouco mutável e logo mais suscetível de criar relações de maior 

intimidade entre os seus membros, pode trazer também como vantagem, a utilização de 

mecanismos de apoio exclusivamente religiosos (suporte espiritual), que complementam 

o uso de outras formas de apoio mais laicas como o suporte emocional (Hill & 

Pargament, 2003; Krause et al., 2001). 

 

Este suporte espiritual – que pode ser definido como a assistência por parte de um 

dos membros da comunidade espiritual ou por um dos seus líderes – pode ser efetivado 

de diversas formas, mas as mais comuns são a troca de experiências religiosas, as 

demonstrações acerca de como aplicar os princípios religiosos no dia a dia ou a ajuda no 

sentido de encontrar a solução para um problema específico nos textos religiosos 
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(Tomás, 2014; Krause et al., 2014; Hayward & Krause, 2014; Krause et al., 2013). Este 

tipo de apoio é geralmente providenciado por aqueles elementos dentro da congregação 

religiosa que estão mais perto das pessoas. 

 

O suporte espiritual ajuda então o sujeito a lidar com os acontecimentos da sua 

vida desafiadores, atenuando os seus efeitos através de uma apreciação mais positiva da 

rede de recursos disponível para lidar com a adversidade, recursos esses que estão de 

acordo com as suas crenças pessoais e com o significado que atribui aos acontecimentos 

de vida (Tomás, 2014; Hayward & Krause, 2014). 

 

A promoção da resiliência através da interpessoalidade espiritual também pode ser 

encontrada no processo de vinculação ao Divino. Deus, ao cumprir as funções da 

vinculação como ser um “porto seguro” e uma “base segura”, estando disponível para as 

necessidades dos crentes, permite que os sujeitos através uma relação pessoal com o 

Transcendente, se sintam mais acompanhados e nesse sentido, apresentem valores mais 

baixos de solidão, mesmo em situações onde o suporte social está deficitário. Para além 

disso, esta relação vinculativa cumpre outras funções como suavizar os sentimentos de 

isolamento, e um aumento do bem-estar a partir da crença num Deus pessoal, disponível 

e carinhoso, e experiências intensas de encontro com o Divino, como a oração 

(Granqvist & Kirkpatrick, 2008).  

 

A capacidade da religião para ajudar os indivíduos a aprender a autoregulação e o 

autocontrolo, através da moralidade, pode ser outro benefício adicional da prática 

espiritual. Ao ajudar os indivíduos a desenvolver habilidades e capacidade para aderir a 

padrões comportamentais apropriados de conduta moral, ajuda-os não só a aumentar o 

seu bem-estar como tem importantes ganhos nas relações interpessoais (Falb & 

Pargament, 2014). 

 

A religião facilita o autocontrolo de formas variadas, que incluem oferecer 

instruções claras sobre o certo e o errado, proporcionar motivação para o envolvimento 

em comportamentos morais, auxiliar na automonitorização, ajudar a controlar a tentação 
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e os desejos inadequados, ajuda na regulação emocional, reforço de crenças sobre 

autoregulação e estimular de ações prosociais (Geyer & Baumeister, 2005).  

 

Uma outra forma de fomentar a regulação através da espiritualidade, relaciona-se 

com a forma como esta contribui para a formação da personalidade. De facto, Saroglou 

(2010), numa meta-análise de 71 estudos de correlato da personalidade em 19 países 

diferentes, mostrou que existe uma relação positiva entre a religiosidade e várias 

variáveis de personalidade, incluindo a conscienciosidade, que é uma característica 

ligado ao autocontrolo e à autodisciplina  

 

Muitos indivíduos, apesar de valorizarem o sentido de propósito, as afetos 

positivos, as relações sociais e os mecanismos de autocontrolo que a espiritualidade lhes 

traz, valorizam especialmente, e acima de tudo, os fins espirituais que a prática religiosa 

lhes traz. De acordo com Eckersley et al (2006), a espiritualidade representa a forma de 

ligação mais vasta e profunda. É a única forma de sentido que transcende as 

circunstâncias pessoais do indivíduo, a situação social e o mundo material, e por isso 

tem uma capacidade poderosa para sustentar os indivíduos durante a adversidade. 

 

Nesse sentido, é curioso ressaltar este mecanismo interativo onde não só a 

espiritualidade contribui para um funcionamento mais resiliente, como  ela própria se 

mostra bastante resiliente em momentos de crise, pois a capacidade de resistir a uma 

tempestade com a fé intacta não é pouco usual (Faigin & Pargament, 2011; Pargament 

& Cummings, 2010). De facto, de acordo com dados encontrados por Falsetti, Resick & 

Davis (2013), cit. Pargament & Cummings (2010), para indivíduos que experimentam 

acontecimentos traumáticos, a ocorrência de mais do que um evento estava relacionada 

com níveis mais altos, e não inferiores de religiosidade intrínseca. Os mesmos autores 

citam outro estudo por Cotton et al (2006), onde se demonstra que há evidências que os 

stressores agudos, múltiplos e persistentes não levam necessariamente a uma 

diminuição da religiosidade.  

 

Importa também notar que as pessoas que são mais religiosas antes dos eventos 

traumáticos, parecem demonstrar mais resiliência religiosa, por terem um maior 
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investimento religioso mantêm-se mais firmes na sua relação com o Sagrado (Ai et al, 

2007). 

 

Outra área que interliga resiliência com espiritualidade é, como já foi referido 

anteriormente, a personalidade, onde espiritualidade/religiosidade intrínseca têm vindo a 

ser associada a traços de personalidade que tradicionalmente são reconhecidos como 

fatores protetores de resiliência – conscienciosidade, agradabilidade baixo neuroticismo 

e baixo psicoticismo (Simpson, Newman & Fuqua, 2007, cit Mehrothra & Tripathi, 

2016; Schnell, 2012; Alminhana & Moreira- Almeida, 2008; Saroglou, 2002).  

 

Para além disso, Piedmont (1999) propôs considerar-se a transcendência 

espiritual, como um sexto fator de personalidade, baseado numa revisão de estudos 

sobre esta temática. Para este autor, a transcendência espiritual podia ser 

conceptualizada como a capacidade dos indivíduos para se colocarem fora do seu 

sentido imediato de tempo e espaço, de forma a ver a vida a partir de uma perspetiva 

maior e mais objetiva, e é um traço de personalidade que é comum em pessoas de todo o 

mundo. Piedmont (1999; 2004) identifica ainda sete aspetos (ou facetas) da 

transcendência espiritual, alguns dos quais associados com características atribuídas ao 

funcionamento resiliente: satisfação da oração (sentimentos de alegria e contentamento 

resultantes de encontros pessoais com uma realidade transcendente), universalidade 

(perceção da natureza unitiva da vida), conexão (a crença de que se faz parte de um 

conjunto humano maior, e que a contribuição pessoal é indispensável para a criação da 

harmonia contínua da vida), tolerância a paradoxos (capacidade de conviver com 

inconsistências e contradições na própria vida, tolerância para a inconsistência e a 

incoerência), não-julgamento (a capacidade de aceitar a vida e outros nos seus próprios 

termos evitando julgamentos de valor; sensibilidade em relação às necessidades e 

sofrimentos dos outros), existencialidade (um desejo de viver no momento, e abraçar as 

experiências de vida como oportunidades de crescimento e alegria), gratidão (um 

sentido inato de admiração e agradecimento por todas as características únicas da vida). 

 

Um dos processos mais frequentemente falados quando se fala do papel da 

espiritualidade nos processos adaptativos é o coping religioso/espiritual (CRE). Este 
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tipo de estratégias para lidar com a adversidade, que se baseiam nas crenças, 

comportamentos e relacionamentos de caráter religioso-espiritual, podem promover 

perspetivas positivas e diminuir o afeto negativo, que são ambos componentes críticos 

da resiliência (Falb & Pargament, 2014; Faigin & Pargament, 2011; Pargament & 

Cummings, 2010; Pargament, 1997).  

 

O CRE pode funcionar através duma variedade de caminhos para servir como 

uma fonte de força e resiliência para os indivíduos em tempos difíceis. Estes métodos de 

coping incluem uma reformulação benevolente religiosa das situações negativas, o 

apoio religioso, ritos de passagem, meditação e oração, rituais de purificação e 

conversão (Falb & Pargament, 2014; Faigin & Pargament, 2011; Pargament & 

Cummings, 2010; Pargament, 1997).   

 

Os estudos empíricos mostram que estas estratégias de CRE são geralmente úteis 

para as pessoas, e para além disso, parecem predizer resultados acima e além daqueles 

atingidos com métodos seculares de coping (Pargament, 1997; 2001). 

 

São variados os estudos que apontam para uma influência positiva da 

espiritualidade na saúde física e/ou mental. Koenig (2012) fez uma revisão importante 

acerca da relação entre R/E e índices de saúde física/mental, com base em estudos 

empíricos quantitativos entre 1872 e 2010. Um grande número de aspetos da saúde 

mental (depressão, suicídio, instabilidade marital, delinquência, otimismo, esperança e 

bem-estar), bem como múltiplos assuntos da saúde física (hipertensão, doenças 

cardíacas ou cerebrovasculares, demência, cancro, deficiência física, dor, sintomas 

somáticos, funções imunes e endócrinas) e a prevalência da mortalidade em geral foram 

cobertos neste estudo. O autor mostrou evidências que associam a prática espiritual à 

robustez dos indivíduos, e a larga influência que uma relação satisfatória com o Divino 

pode exercer sobre o estado geral de funcionamento. 

 

Tendo em conta que as implicações da vida religiosa na saúde mental se 

relacionam fortemente com a redução dos níveis de stress e com o suavizar das emoções 

negativas – que têm efeitos adversos sobre os sistemas fisiológicos que regulam a 
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manutenção da saúde física ou os mecanismos de cura – vão ter, indiretamente, um 

impacto na saúde corporal dos indivíduos, diminuindo a sua suscetibilidade à doença e 

evitando as recuperações longas e com piores resultados, bem como os finais de vida 

prematuros (Bussing & Koenig, 2010; Koenig, 2012, 2004; Moreira-Almeida, 2008; 

Saffari et al., 2013). 

 

No entanto, nem só de desfechos positivos se pontua esta relação entre resiliência 

e espiritualidade. O reino do Sagrado também pode causar uma angústia única nos 

sujeitos, e levar a resultados negativos ao longo da vida. Dado o lugar central e 

distintivo da religião/espiritualidade na vida de muitas pessoas, as ameaças e os desafios 

neste domínio da vida podem ser particularmente problemáticos. Aqueles que passam 

por lutas espirituais podem experimentar uma forma única de stress devido à natureza 

profunda e à relevância essencial destas questões, dúvidas e tensões para a sua vida 

(Mehrotra & Tripathi, 2016; Falb & Pargament, 2014; Faigin & Pargament, 2011; Foy, 

Drescher & Watson, 2011; Pargament & Cummings, 2010). 

 

Para aqueles que sofrem algum tipo de privação ou estão a lutar com alguma 

doença, a perceção duma força Divina que castiga ou abandona pode colocar o 

indivíduo numa posição de inaceitabilidade duvidando simultaneamente do amor de 

Deus, e realçando questões existenciais sem resposta aparente, que podem levar a um 

agravamento da desorientação sentida pelo indivíduo. Além disso, acreditar que Deus é 

vingativo, está zangado ou não tem poder sobre o mal pode levar à desilusão, ao medo e 

à desconfiança que podem desmantelar a perspetiva de Deus, dos outros e do mundo, 

adicionando uma outra fonte de stress ao desafio inicial (Mehrotra & Tripathi, 2016; 

Falb & Pargament, 2014; Faigin & Pargament, 2011; Foy, Drescher & Watson, 2011; 

Pargament & Cummings, 2010). 

 

Então, certos aspetos da espiritualidade podem, hipoteticamente, promover ou 

prejudicar certas virtudes psicológicas que aumentam a capacidade de resiliência. Existe 

um corpo crescente de evidências que apontam para a existência dum terceiro tipo de 

inteligência denominada inteligência espiritual (QS), muitas vezes descrita como a 
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inteligência última, que hierarquicamente estaria acima das outras inteligências até 

agora mais estudadas – inteligência emocional e inteligência cognitiva (Ajawani, 2016). 

 

De acordo com Zohar e Marshall (2000), uma inteligência espiritual desenvolvida 

inclui a capacidade para ser flexível, um elevado grau de autoconhecimento, a 

capacidade para enfrentar o sofrimento e a dor e se transcender, a capacidade para ser 

inspirado pela visão e pelos valores, uma relutância para acusar prejuízo desnecessário, 

a tendência para ver a ligação entre várias coisas (ser holístico) e uma marcada 

tendência para perguntar e procurar as respostas fundamentais. 

 

Emmons (2000) define a inteligência espiritual como o uso adaptativo da 

informação espiritual como facilitador no quotidiano da resolução de problemas e do 

alcançar de objetivos, naquele que se pode considerar como um resumo eficaz do papel 

da espiritualidade na resiliência. 

 

Então, do exposto acima decorre, que quando as pessoas se baseiam na sua 

espiritualidade, e esta se fundamenta numa visão benevolente e colaborativa do Divino, 

a sua fé pode proporcionar-lhes um poderoso recurso que pode levar a um aumento das 

emoções positivas, das redes sociais, da capacidade de significação e da conexão com o 

Transcendente, ficando assim mais fortalecidas para lidar com as lutas inevitáveis da 

vida. 
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Na sua essência tanto a ciência como a religião crescem a partir  

de uma abertura à surpresa, de profundos sentimentos de espanto 

com os mistérios do Universo, e de um desejo  

                      de tornar manifesto o imanifesto. 

                              Bakan 

 

 

1. METODOLOGIA 

1.1 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 
 

O presente capítulo cumpre o objetivo de apresentar a metodologia geral que 

utilizámos no decurso desta investigação. Nele descrevemos o nosso problema de 

partida e os objetivos que nos propomos atingir. Fundamentamos as nossas hipóteses de 

investigação e apresentamos uma proposta de modelo explicativo das relações entre os 

constructos que vamos avaliar. Caraterizamos igualmente os participantes e os 

instrumentos de medida a que recorremos para avaliar cada um dos conceitos em 

análise. Explicamos, ainda, os procedimentos tidos para avaliar as qualidades 

psicométricas dos referidos instrumentos e para validar os constructos em estudo. 

 

1.2 TIPO DE INVESTIGAÇÃO 
 

Apesar da natureza subjetiva do nosso problema, optamos por uma abordagem 

quantitativa associada à aplicação de metodologia de avaliação psicométrica e posterior 

testagem estatística das hipóteses teóricas formuladas. Optou-se por um estudo 

observacional, transversal, de tipo exploratório descritivo-correlacional. 

 

Considera-se este estudo observacional uma vez que não existirá manipulação 

sobre os indivíduos em estudo. 

 

É um estudo transversal dado que se optou por recolher os dados num único 

momento. 
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Tendo em conta que se pretende conhecer um pouco mais sobre um assunto onde 

ainda existem poucos trabalhos, classifica-se este estudo de exploratório. 

 

E na medida em que, ao longo desta investigação, se tenta explorar e determinar a 

existência de relações entre variáveis, com vista a descrever essas relações ela é definida 

como descritivo-correlacional. 

 

1.3 OBJETIVOS E PERTINÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO 
 

Objetivos da investigação 

O objetivo desta investigação é perceber se a vivência integrada da espiritualidade 

facilita o desenvolvimento de um funcionamento resiliente no confronto com situações 

de adversidade, acrescentando ao funcionamento do sujeito um conjunto de recursos e 

estratégias que permitem a criação de um significado pessoal facilitador das vivências 

associadas a esses conflitos. 

 

Ao longo da sua vida todas as pessoas se confrontam com situações difíceis, que 

colocam em causa o seu equilíbrio, e exigem da sua parte um conjunto de respostas que 

lhes permitam retornar a níveis anteriores de bem-estar, ou ainda, através das 

aprendizagens retiradas do confronto com a adversidade, desenvolverem novas 

competências e uma nova forma de interpretar o mundo à sua volta (Masten & Wright, 

2010; Zautra et al, 2010). Esta adaptação positiva, ou resiliência, é um processo 

multifatorial, que tem na sua base sistemas com origens diferenciadas (biológico, 

psicológico, social, cultural), que facilitam a reação individual à crise (Masten & 

Narayan, 2013; Schetter & Dolbier, 2011; Masten & Obradovic, 2006) 

 

Como se referiu nos capítulos precedentes, a espiritualidade é uma parte extra-

ordinária das vidas comuns das pessoas, e representa um recurso adicional que lhes 

permite adaptarem-se às dificuldades inevitáveis da vida (Pargament, 2007), 

funcionando assim como um fator protetor que aumenta a capacidade de manter o 



- 215 - 
 

funcionamento adaptativo, funcionando como um antídoto para o stress e a 

vulnerabilidade (Schetter & Dolbier, 2011; Zautra et al, 2010). 

 

De facto, ao analisarmos a taxonomia dos recursos resilientes criada por Schetter  & 

Dolbier (2011), onde se elencam um conjunto de fatores protetores de resiliência que 

foram descritos na literatura por vários autores, percebe-se que a espiritualidade tem o 

potencial de influenciar, duma forma positiva, o desenvolvimento na vida dos sujeitos 

destes recursos. Senão vejamos: 

 - recursos de personalidade ou disposicionais: foi demonstrada uma relação 

positiva entre a religiosidade e alguns traços de personalidade que tradicionalmente são 

reconhecidos como fatores protetores de resiliência, como é o caso da 

conscienciosidade, agradabilidade, baixo neuroticismo e baixo psicoticismo (Mehrotra 

& Tripathi, 2016; Scnell, 2012; Saroglou, 2010; 2002; Alminhana & Moreira- Almeida, 

2008); 

 - recursos do self ou relacionados com o ego: a capacidade da religião para 

ajudar no fomento do autocontrolo tem vindo a ser descrita por alguns autores (Falb & 

Pargament, 2014; Geyer & Baumeister, 2005), que destacam que o facto desta oferecer 

instruções claras sobre o certo e o errado auxilia na modelação comportamental, e no 

reforço de crenças sobre a autoregulação. Para além disso, quando existe uma relação 

estabelecida com o Divino, este pode cumprir o papel duma figura de vinculação, e 

estando disponível para as necessidades dos crentes, desempenha a função dum porto 

seguro, pelo que esta relação pode se descrever como uma vinculação segura, e nesse 

sentido potencialmente promotora da resiliência (Granqvist & Kirkpatrick, 2008); 

 - recursos interpessoais e sociais: estar socialmente integrado, e ter uma rede 

social forte de suporte funcionam como fatores facilitadores nos momentos de stress. O 

contexto religioso, enquanto fornecedor de suporte social parece ser virtualmente 

positivo, com características como a relativa estabilidade na permanência dos membros 

do grupo, e a frequência dos encontros que facilita a criação duma maior intimidade, 

bem como a utilização de mecanismos de apoio, sejam eles exclusivamente religiosos, 

ou formas mais laicas como o suporte emocional (Hill & Pargament, 2003; Krause et al, 

2001); 
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 - visão do mundo: uma das funções principais da religião é a criação de 

significado para os acontecimentos da vida dos sujeitos (Pargament, 1997). O poder de 

atribuir sentido pode fornecer uma grande fonte de força no meio das experiências 

traumáticas (Prak, 2007; 2005; Park & Folkman, 1997). Para além disso, as normas 

interiorizadas através da prática religiosa, ajudam a reduzir a perceção de ameaça e a 

aumentar o suporte percebido;  

 - recursos comportamentais e cognitivos: quando chega a adversidade, existem 

um conjunto de estratégias para lidar com a mesma que se baseiam em crenças, 

comportamentos e relacionamentos espirituais, naquilo que se denomina como coping 

religioso-espiritual. Este tipo de coping tem variados caminhos que favorecem a força e 

a resiliência para os indivíduos em situações difíceis, como pode ser comprovado na 

literatura científica (Falb & Pargament, 2014; Faigin & Pargament, 2011; Pargament e 

Cummings, 2010; Pargament, 1997). Para além disso, vários estudos comprovam que a 

espiritualidade pode desempenhar um papel chave na promoção da resiliência 

emocional (Koenig, 2007; Pargament et al , 1994), ajudando a atenuar as emoções 

negativas e promover as emoções positivas; 

 - outros recursos: aqui, os autores (Schetter & Dolbier, 2011) sugerem como 

ítem passível de ser integrado nesta categoria a adoção de comportamentos saudáveis. 

Um dos aspetos a considerar na religião é o seu caráter preventivo da doença, pois a 

maioria das crenças religiosas segue uma doutrina que inclui um conjunto restrito de 

regras e diretrizes de vida que desencorajam o envolvimento em comportamentos de 

risco que podem trazer resultados negativos para o quotidiano pessoal dos indivíduos 

(Hadzic, 2011; Koenig, 2012; Moreira-Almeida et al., 2014, 2006). 

 

Por todos estes indicadores, a presente investigação pretende perceber como o facto 

dos sujeitos valorizarem o Sagrado nas suas vidas pode ser um elemento que a enfrentar 

e ultrapassar momentos de tribulação. 

 

Para clarificação conceptual, relembra-se que o termo religião será aqui utilizado na 

sua vertente mais lata, para significar um conjunto de crenças, práticas e rituais relativos 

ao Transcendente que podem ser praticados tanto no contexto de uma tradição religiosa 

organizada como de uma forma mais pessoal e que, em linha com algumas 
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investigações, e a propósito do título desta dissertação, na contingência de se ter que 

optar por um dos conceitos, optou-se pelo de espiritualidade, por ser mais abrangente e 

representativo de um conjunto de fenómenos que vão para além das práticas associadas 

às religiões tradicionais (Aten & Leach, 2009; Zinnbauer & Pargament, 2005). 

 

Começou-se então por operacionalizar o conceito de espiritualidade, no pressuposto 

de que este construto é complexo, e consequentemente também o é a sua medição 

(Spilka, 2001). De facto, a espiritualidade compreende comportamentos, experiências, 

crenças atitudes e cognições ligadas ao Divino, pelo que optamos por selecionar 

algumas áreas da espiritualidade, de forma a medir e compreender algumas destas áreas. 

A figura seguinte pretende representar a operacionalização da variável espiritualidade 

neste estudo. 

 

 
 

Fig 10 - Operacionalização do conceito de espiritualidade (Fonte: elaboração própria) 

 

Assim, analisaremos os comportamentos religiosos usando, por exemplo, algumas 

medidas de espiritualidade geral, como as práticas religiosas e algumas estratégias de 

coping RE que se focam em marcadores adaptativos passíveis de visibilidade. As 

experiências religiosas serão avaliadas na satisfação com a religião. E por fim, a 
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imagem de Deus, alguns tipos de métodos de CRE, a avaliação que o sujeito faz da sua 

espiritualidade, e o Bem-Estar Espiritual que demonstra, servirão para perceber as 

crenças, atitudes e cognições que os indivíduos têm sobre o Divino e a relação que 

estabelecem com Ele. 

 

Relativamente à outra variável-chave deste estudo – resiliência – esta aparece na 

literatura de forma diversificada, com definições relacionadas mas distintas, que 

refletem as suas diferentes dimensões – recuperação, resistência ou reconfiguração. 

 

Optou-se assim  por conceber a resiliência como um construto multidimensional 

que engloba uma variedade de processos e resultados, e assume-se que a mesma se 

torna visível quando os indivíduos têm capacidade de resistir e recuperar de situações 

stressantes, ou reconfigurar os seus pensamentos, crenças e comportamentos para se 

ajustar a exigências diferentes e continuadas. 

 

Contudo como alerta Ralha-Simões, para abordar a resiliência - conceito 

aparentemente  tão promissor e complexo, mas ainda insuficientemente clarificado - é 

necessário focar a relação de cada pessoa com a adversidade, entendendo esta como 

algo mediado por uma construção de significados que torna possível a cada sujeito, em 

determinado momento, confrontar-se com experiências perturbadoras, uma vez que são 

aquelas representações que possibilitam a sua adequação aos contextos psicossociais 

(2014, p.20). 

 

É com base nesta perspetiva que se optou por complementar a análise da resiliência 

com um outro construto adjacente – o crescimento pós-traumático. Vimos o CPT como 

um possível resultado para os indivíduos que passam por processos transformativos, 

resultados esses que por sua vez apetrecham o indivíduos com novos recursos 

adaptativos que facilitarão processos resilientes em futuros confrontos com a 

adversidade. 

 

O conceito de CPT pode em algumas ocasiões confundir-se com o de resiliência, e 

de facto alguns autores parecem considerá-los como sinónimos (Bonanno, 2004). 
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Contudo, temos que ter em conta que o conceito de resiliência pressupõe a manutenção 

do funcionamento, e o CPT uma elevação nesse nível de funcionamento, ou seja, a 

pessoa, nalguma(s) área(s) fica com um funcionamento superior (Calhoun & Tedeschi, 

2000, cit. por Vázquez et al., 2008), pelo que se associa mais fortemente o conceito de 

CPT à dimensão transformativa da resiliência (Park, 1998; Calhoun & Tedeschi, 1999). 

 

Assim, apresentamos na figura seguinte o mapa conceptual que representa as 

variáveis que compõem este estudo, e as relações que se pretendem investigar entre 

elas. 

 

 
Fig. 11 - Modelo concetual da relação entre variáveis (Fonte: elaboração propria) 

 

 

Inicialmente procuramos nesta investigação determinar em que medida a resiliência 

e crescimento pós.traumático se relacionam entre si. 

 

Foi também nosso objetivo perceber se a vivência duma relação com o 

Transcendente é uma fator facilitador da adaptação individual em momentos de crise. 
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Paralelamente, foi nosso intuito compreender de que forma cada uma das quatro 

dimensões operacionais da espiritualidade beneficiam a resiliência e o crescimento pós-

traumático. 

 

Procurámos, deste modo, contribuir para a resposta às seguintes questões: 

 - A resiliência encontra-se relacionada com o crescimento pós-traumático? 

 - Será que a espiritualidade desempenha um papel influente e diferenciador nos 

processos de resiliência? 

 - Será que a espiritualidade tem impacto no processo de crescimento pós-

traumático? 

 - Será que aspetos específicos da espiritualidade têm efeitos diferenciados nos 

processos de resiliência e crescimento pós-traumático? 

 

Pertinência da Investigação 

Apesar de nos últimos anos a ciência psicológica se ter dedicado mais 

profundamente a estudar os efeitos da espiritualidade para a saúde física e mental dos 

indivíduos, poucos estudos se centraram no impacto que uma relação estabelecida e 

quotidiana com o Transcendente pode ter nos processos de resiliência (Mehrotra & 

Tripathi, 2016; Faigin & Pargament, 2011), ou seja, de que modo o recurso adicional da 

espiritualidade se pode revelar como um fator importante e/ou diferenciador no qual o 

sujeito se pode apoiar para lidar com a adversidade . 

 

A pertinência deste estudo baseia-se então na pouca literatura existente que associe 

os dois construtos principais deste estudo – espiritualidade e resiliência – e no objetivo 

de tornar mais claras as possíveis associações entre os mesmos, contribuindo dessa 

forma para uma intervenção mais eficaz na promoção dos mecanismos de resiliência em 

sujeitos com uma vida espiritual ativa. 

 

1.4 INDICADORES E VARIÁVEIS 
O nosso estudo pretende perceber o papel da espiritualidade na promoção de 

estratégias mais resilientes para lidar com a adversidade, relacionando os diversos tipos 

de indicadores e respetivas variáveis que são: 
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I – Indicadores referentes à situação Sociodemográfica: 

1.Sexo 

2. Idade; 

3. Estado civil; 

4. Habilitações literárias; 

5. Estatuto Ocupacional 

 

II – Indicadores referentes à Espiritualidade: 

1. Afiliação religiosa 

2. Historial de religiosidade 

3. Prática(s) religiosa(a)  

4. Frequência da(s) prática(s) religiosa(s) 

5. Imagem de Deus 

6. Existência da necessidade de proximidade com Deus 

7. Causas habituais da procura de proximidade com Deus 

8. Evolução do grau de religiosidade 

9. Grau de satisfação com a religião 

 

III – Indicadores referentes à Resiliência 

1. Valor Global de Resiliência 

. 

IV – Indicadores referentes à Avaliação da Espiritualidade: 

1. Dimensão Vertical – “Crenças” 

2. Dimensão Horizontal – “Esperança/Otimismo” 

 

V – Indicadores referentes ao Bem-Estar Espiritual: 

1. Perfil Personalista; 

2. Perfil Comunitário; 

3. Perfil Ambientalista; 

4. Perfil Globalista. 
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VI – Indicadores Referentes ao Coping Religioso/Espiritual 

1.Coping RE positivo; 

2. Coping RE negativo 

 

VII – Indicadores referentes ao Crescimento Pós-Traumático: 

1.Valores globais de CPT 

 

1.5 HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO 
Ao procurar conhecer a relação existente entre os níveis de resiliência e a 

espiritualidade, e com base na revisão da literatura, foram formuladas as hipóteses que 

nortearam esta investigação, que passamos a identificar e justificar seguidamente. 

 

H1: Existem diferenças entre indivíduos praticantes de uma religião e não 

praticantes relativamente aos níveis de resiliência e crescimento pós-traumático 

que apresentam  

A espiritualidade representa uma faceta importante da vida dos indivíduos, sendo 

um fenómeno universal que pode ser encontrado em todas as culturas. Em Portugal, 

84% da população refere que Deus é importante na sua vida (European Values Survey, 

2011), e 73% afirma que a religião ocupa um lugar importante no seu quotidiano 

(Gallup-Poll, 2007-2008). 

 

Tendo em conta que em tempos de stress as pessoas baseaiam-se frequentemente na 

religião/espiritualidade como recursos para se adaptarem às consequências imediatas e 

de longo prazo das experiências traumáticas (Mehrotra & Tripathi, 2016; Falb & 

Pargament, 2014; Foy, Drescher & Watson, 2011), e que através da suas crenças 

atribuem sentidos à adversidade que lhes permite ter mais força para ultrapassar e 

crescer com este tipo de experiência. 

 

Tendo ainda presente que a visão do mundo e as crenças se constituem como 

recursos resilientes, as ideologias religiosas são importantes para a construção das 

visões do mundo, e podem providenciar um sentido de significado, segurança e controlo 

sobre os acontecimentos de vida (Benight & Cesliak, 2011; Try & Mauss, 2011; 
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Bonanno & Mancini, 2011; Schetter & Dolbier, 2011; Masten & Wright, 2010; 

Bonanno, 2004), assume-se como hipótese investigativa que a prática duma religião 

pode resultar como um fator protetor que facilita os processos de resiliência e o 

crescimento após o trauma.  

 

H2: Existe uma correlação entre a frequência da prática religiosa, o 

funcionamento resiliente e o crescimento pós-traumático  

As práticas religiosas (como a oração, o culto religioso, a leitura de textos sagrados, 

a meditação, a frequência de grupos espirituais…) permitem uma aproximação do 

sujeito ao Divino e/ou à comunidade com quem partilha a sua fé. Estas relações são 

facilitadoras de autopercepções de suporte e aceitação, fatores frequentemente descritos 

como facilitadores de resiliência (Fargin & Pargament, 2011; Pargament & Cummings, 

2010). 

 

Para além disso, as experiências e práticas espirituais têm vindo a ser associadas ao 

aumento de emoções positivas como a alegria, o amor e o contentamento (Mehrotra & 

Tripathi, 2016; Vaillant, 2013), e a uma maior capacidade de gestão dos afetos 

negativos, permitindo assim uma redução dos níveis de stress experimentados pelos 

sujeitos (Koenig, 2012; 2004; Saffari et al, 2013; Bussing & Koenig, 2010; Moreira-

Almeida, 2008). 

 

Assim, parece-nos coerente prever que quanto maior a frequência destas práticas 

espirituais, mais se ativam estes benefícios a elas associados, o que por sua vez, 

facilitará o confronto com a adversidade e a recuperação da mesma. 

 

H3: Indivíduos que apresentam uma imagem positiva de Deus revelam valores 

mais elevados nos instrumentos de resiliência e crescimento pós-traumático  

A crença num Deus pessoal, disponível e carinhoso está fortemente associada com 

o aumento de bem-estar, e nesse sentido, a presença duma imagem positiva de Deus 

pode desempenhar um papel importante na adaptação ao stress, minorando o sofrimento 

psicológico (Dezutter et al, 2010; Braam et al, 2008; Nelson, 2009; Park & Cohen, 

1993). 
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Por outro lado, as imagens de Deus que os indivíduos transportam internamente 

estabelecem os padrões relacionais que vão experimentar com o Divino, tendo a 

literatura vindo a demonstrar que quando estas imagens se revestem de características 

benevolentes, associam-se frequentemente a estilos vinculativos seguros (Granqvist et 

al, 2012; 2008; Kirkpatrick, 2005). Ao estabelecer uma relação vinculativa segura com 

o Transcendente, os sujeitos sentem-se acompanhados, percebendo que na tribulação 

terão sempre disponível um porto seguro e um Deus disponível para as suas 

solicitações, o que ajuda a regular os afetos negativos e a aumentar os sentimentos de 

suporte e proteção (Kirkpatrick, 2005; Granqvist & Kirkpatrick, 2004). 

 

Tendo em conta os dados empíricos recolhidos sobre este tema, parece-nos 

plausível esperar que quando os sujeitos descrevem representações positivas de Deus 

isso se apresente como um recurso adicional que pode ser utilizado em momentos de 

crise, aliviando o distress, e permitindo o reequilíbrio pessoal. 

 

H4: Os níveis de  resiliência e crescimento pós-traumático diferem em função 

dos níveis da satisfação da religião 

Considera-se que a satisfação com a religião, seja ela primariamente definida 

através de relações positivas e profundas com o Divino, ou experiências de integração e 

suporte por parte duma comunidade religiosa, ou ainda a perceção que a espiritualidade 

traz consigo um conjunto de ferramentas que permitem lidar melhor com a vida em 

geral, e com as dificuldades duma forma mais particular (Flanelly et al, 2006; Krause et 

al, 2013; Krause & Hayward, 2012; Pargament, 1997), pode ter impacto na forma como 

os sujeitos se posicionam face ás crises da vida, sendo expectável que, quanto mais 

sintonizados se sentirem com a sua vida religiosa, mais resilientes se apresentem, e mais 

crescimento ocorra a partir do confronto com o stress. 

 

H5: Os sujeitos que utilizam estratégias positivas de coping RE apresentam 

níveis mais elevados de resiliência e crescimento pós-traumático  

O CRE consiste num conjunto de estratégias para lidar com a adversidade que se 

baseiam em crenças, comportamentos e relacionamentos de caráter religioso-espiritual, 
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que, quando se apresentam na sua dimensão positiva, podem promover perspetivas 

favoráveis sobre os acontecimentos traumáticos, e diminuir as emoções negativas, que 

são ambos componentes críticos no processo de resiliência (Falb & Pargament, 2014; 

fargin & Pargament, 2011; Pargament & Cummings, 2010; Pargament, 1997). 

 

É neste sentido que esperamos que a utilização do CRE positivo se associe 

positivamente a níveis mais elevados de resiliência e Crescimento Pós-Traumático. 

  

H6: Existe uma correlação entre a forma como os indivíduos experienciam a 

sua relação com o Transcendente - de uma forma mais estruturada (religiao) ou 

mais personalizada (espiritualidade) – e os valores de resiliência e crescimento pós-

traumático que apresentam 

Através desta hipótese pretende-se explorar se existem diferenças no resultado final 

de resiliência e crescimento pós-traumático entre sujeitos que têm uma perspetiva mais 

tradicional e ritualizada da relação com o Divino (religião), ou aqueles que a vivenciam 

duma forma mais individualizada  (espiritualidade), uma vez que na literatura, apesar 

dos inúmeros pontos em comum que se encontram entre estes dois construtos, ainda se 

mantém um debate aceso sobre a distinção, na prática, dos mesmos (Zinbauer et al, 

1997; Hill et al, 2000; Emmons & Paloutzian, 2003; Zinbauer & Pargament, 2005). 

Pretende-se assim contribuir para clarificar a relação entre estes dois conceitos, tentando 

perceber se no confronto direto com as dificuldades eles se diferenciam. 

 

H7: Existem diferenças entre perfil globalista e o perfil racionalista de bem-

estar espiritual nos níveis de resiliência e crescimento pós-traumático   

O bem-estar espiritual descreve em que medida ocorre a abertura da pessoa para 

uma dimensão espiritual que permite a integração da espiritualidade com as outras 

dimensões da vida, maximizando seu potencial de crescimento e autoatualização 

 

Sendo o BEE um modo de estar dinâmico que se expressa pelo grau de harmonia e 

qualidade das relações que as pessoas estabelecem consigo próprias, com os outros, com 

o ambiente e com o Outro Transcendente (Fisher, 1999), este expressa-se pela 
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prioridade que os indivíduos atribuem a cada um dos quatro domínios de BEE (pessoal, 

comunitário, ambiental e transcendental).  

 

De acordo com o domínio em destaque, os indivíduos podem apresentar um perfil 

de tipo racionalista (os primeiros três domínios), ou globalista, que se foca 

principalmente no domínio transcendental (Fisher, 2005; Fisher et al, 2000). 

 

Com esta hipótese pretende-se perceber se o centro relacional do BEE (no próprio, 

nos outros no ambiente ou no Transcendente) traz consequências para os processos de 

resiliência e CPT. 

 

1.6 UNIVERSO E AMOSTRA 
 

Número de participantes totais e por grupo 

A natureza e a dimensão da população estão diretamente dependentes do objetivo 

da pesquisa (Hill & Hill, 2002). A população, refere‐se ao grupo de indivíduos que 

estão abrangidos por uma mesma definição (Carmo & Ferreira, 1998), apresentam uma 

ou mais características em comum, e são essas singularidades, que os distinguem de 

outros grupos de sujeitos. Este universo geral é a população abstrata à qual o 

investigador pretende generalizar o resultado da investigação (Pais-Ribeiro, 2010). 

Considerando o objetivo do presente estudo, cujas variáveis principais têm um potencial 

de manifestação na generalidade dos indivíduos, definimos como população (N), os 

habitantes de Portugal, que segundo os censos de 2015, estaria ligeiramente acima dos 

10 milhões e 500 mil habitantes. 

 

Na impossibilidade de inquirir toda a população, o investigador deverá obter uma 

amostra suficientemente elevada para detetar diferenças estatísticas, considerando 

igualmente questões como o tempo e os recursos disponíveis. Uma amostra é um 

subgrupo da população, selecionado para obter informações relativas às características 

dessa população. Alguns autores referem formas simples de determinar o tamanho da 

amostra, nomeadamente a utilização de censos (para pequenas populações); a imitação 

de tamanhos de amostra utilizados em estudos semelhantes; a utilização de tamanhos de 
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amostra pré-determinados por diversos estudos para o efeito e a aplicação de fórmulas 

de cálculo. Relativamente a esta última forma, a ferramenta G*Power 3, procede a este 

cálculo de forma automática previamente à realização de um estudo, tendo apenas que 

se saber a dimensão da população (Faul et al, 2007; Fortin, 1999; Israel, 2013). 

 

Assim, recorrendo-se ao cálculo do tamanho adequado da amostra para este estudo 

específico, verificou-se que, tendo e conta a dimensão do universo total, e assumindo 

um nível de confiança de 99%, com um erro de amostra de 4%, deveriam ser recolhidos 

cerca de 1037 questionário válidos, que se definiu como estimativa inicial de recolha. 

 

Também se considerou que, de acordo com Tinsley & Tinsley (1987), cit. por Pais 

Ribeiro no âmbito da analise multivariada, uma amostra de 100 sujeitos é pobre, de 

200 é razoável, de 500 é muito boa e de 1000 é excelente (2010, p. 48). 

 

Ao pretendermos conhecer em pormenor uma realidade e ter algum grau de 

confiança para os resultados desta população, num estudo descritivo analítico, optámos 

por uma amostra não probabilística acidental ou por conveniência, que se pode aplicar a 

estudos maioritariamente quantitativos. Este tipo de amostragem tem como vantagens a 

rapidez de exequibilidade e considera‐se pouco dispendiosa. No entanto, sabemos que 

os sujeitos estão mais acessíveis, mas podem apresentar características diferentes da 

populacao‐alvo (Fortin, 2003).  

 

No total foram recolhidos 1118 inquéritos, válidos e adequadamente preenchidos. 

Realça-se que dos 1118 participantes 82,4% (n=921) têm experiências religiosas, 

enquanto que 17,6% (n=197) declara não ter uma religião. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 

2.1 Caracterização sócio-demográfica 
 

Para a elaboração da caracterização sociodemográfica da amostra de indivíduos que 

compõem o nosso estudo considerámos as seguintes variáveis: sexo, escalão etário, 

estatuto ocupacional, estado civil e habilitações literárias. Para simplificar a leitura e 

proporcionar uma visão mais pormenorizada das características sociodemográficas da 

amostra, optou-se por apresentar estes elemntos em várias tabelas. 

 

A tabela seguinte apresenta a distribuição dos indivíduos por sexo. Dos 1118 

participantes no estudo verifica-se que o sexo feminino (74,2%) predomina sobre o sexo 

masculino (25,8%). 

 
Tabela 1 – Distribuição da amostra por sexo 

Sexo N % 

Feminino 829 74,2% 

Masculino 289 25,8% 

Total 1118 100 

 

No que respeita à idade (ver tabela 2), observa-se que a faixa etária mais incidente 

situa-se entre os 26 e os 40 anos de idade (40,4%), seguida pela categoria que agrupa os 

sujeitos com idades compreendidas entre os 41 e os 65 anos (38,6%). O conjunto de 

pessoas respondentes etariamente entre os 18 e os 25 anos apresenta um valor de 16,5%. 

Os indivíduos com menos de 18 anos (1.8%) e com mais de 65 anos (2,7%) são os que 

aparecem representados residualmente neste estudo. 
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Tabela 2 – Distribuição da amostra por escalão etário 

Escalão Etário N % 

Menos que 18 anos 20 1,8% 

Dos 18 aos 25 anos 185 16,5% 

Dos 26 aos 40 anos 452 40,4% 

Dos 41 aos 65 anos 431 38,6% 

Mais que 65 anos 30 2,7% 

Total 1118 100 

 

Relativamente ao estatuto ocupacional (tabela 3), ou seja a atividade que 

maioritariamente ocupa o tempo dos indivíduos questionados, verifica-se que a maioria 

se encontrava empregada (65,7%; n= 735), 15, 6% são estudantes (n=174), 9,5% 

estavam, no momento em que preencheram o questionário desempregados (n=9,5%), e 

6,9% (n=77) já se encontravam na reforma. O grupo com menor grupo de respondentes 

é o “doméstico(a)” com apenas 2,3% (n=26) da amostra. 

 
Tabela 3 – Distribuição da amostra por estatuto ocupacional 

Estatuto Ocupacional N % 

Estudante 174 15,6% 

Trabalhador(a) 735 65,7% 

Doméstico(a) 26 2,3% 

Reformado(a) 77 6,9% 

Desempregado(a) 106 9,5% 

Total 1118 100 

 

A tabela seguinte indica a distribuição da nossa amostra no que concerne à variável 

estado civil. Podemos aqui observar que os indivíduos são maioritariamente solteiros 

(41,4%; n= 463), seguidos pelos casados que obtêm um valor de 34% (n=389). Os 

valores apresentados pelos divorciados/separados (11,3%; n=126) é muito similar aos 

revelados pelo grupo que declara viver numa união de facto (12%; n=134). Com o valor 

mais reduzido aparecem os viúvos, que nesta amostra representam 1,3% (n=15). 

 

 



- 230 - 
 

Tabela 4 – Distribuição da amostra por estado civil 

Estado Civil N % 

Solteiro(a) 463 41,4% 

Casado(a) 389 34% 

Divorciado(a)/ Separado(a) 126 11,3% 

Viúvo(a) 15 1,3% 

União de Facto 134 12% 

Total 1118 100 

 

No que respeita às habilitações literárias (tabela 5), esta amostra distribui-se do 

seguinte modo: a maior parte do grupo tem o grau de licenciado (46,4%; n=519). 

Seguidamente, e com valores idênticos (24,1%; n=269) aparecem os indivíduos que 

declaram ter o 12º ano de escolaridade e aqueles que atingiram o 

mestrado/doutoramento. Com valores mais baixos encontram-se os sujeitos com o 9º 

ano de escolaridade (56; 5%) ou ainda com menor escolaridade (0,4%; n=5). 

 
Tabela 5 – Distribuição da amostra por habilitações literárias 

Habilitações Literárias N % 

< 9º ano 5 0,4% 

9º ano 56 5% 

12º ano 269 24,1% 

Licenciatura  519 46,4% 

Mestrado/ Doutoramento  

269 

 

24,1% 

Total 1118 100 

 

2.2 Caracterização religiosa 
 

Tendo em conta a importância que a espiritualidade/religiosidade tem para este 

estudo, considerou-se relevante efetuar uma descrição dos indicadores referentes à 

vivência espiritual/religiosa desta população. 

 

Relativamente à religião (tabela 6) destaca-se a grande variedade de respostas. 

Quando questionados acerca da sua religião, a maioria dos sujeitos, 66,8% (n=747) 

declarou-se católico. Os restantes elementos distribuíram-se por outras confissões 
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religiosas, sendo as numericamente mais relevantes, a religião protestante (3,8%; n= 

43), o budismo (2,8%;  n= 31), o espiritismo (2,1%; n= 23), a religião evangélica (1%, 

n=11) e a religião cristã, não especificada (0.9%; n= 10). O número de sujeitos que se 

define como não religioso é de 197 (17,6%).   

 
Tabela 6 – Distribuição da amostra por religião 

Religião N % 

   Católica 747 66,8% 

Protestante 43 3,8% 

Muçulmana 1 0.1% 

Hindú 2 0.2% 

Outras   

Judaica 1 0.1% 

Budista 31 2,8% 

Espírita 23 2,1% 

Evangélica 11 1% 

Cristã 10 0.9% 

Adventista 5 0.4% 

Candomblé 3 0,3% 

Celta 1 0.1% 

Outra não especificada 43 3,8%% 

Não sou religioso(a) 197 17,6% 

Total 1118 100 

 

A tabela abaixo reflete a distribuição do historial de religiosidade daqueles 

indivíduos que se declararam religiosos. Da análise dos dados percebe-se que a maioria 

declara ser muito precoce a sua vivência religiosa. Para muitos não é possível sequer 

definir uma data de início, percecionado a sua religiosidade como algo que 

experimentam desde sempre (79,7%; n= 722). Apenas 12,8% dos inquiridos (n=116) 

assume ter iniciado a sua religiosidade na vida adulta. 

 

 



- 232 - 
 

Tabela 7 – Distribuição da amostra por historial de religiosidade 

Religioso N % 

Desde sempre 722 79,7% 

Desde a adolescência 68 7,5% 

Desde a vida adulta 116 12,8% 

Total 906 100 

 

Relativamente às práticas religiosas, o questionário enumerava um conjunto de 

exemplos (ir a sessões de culto, rezar, ler textos sagrados, ir a locias de culto fora dos 

horários de culto, ir a encontros com grupos religiosos e meditar), e era pedido aos 

respondentes para selecionarem que tipo ou tipos de práticas habitualmente tinham 

lugar no seu quotidiano. 

 

Esta questão permitia a seleção de vários ítens cumulativamente, e a indicação de 

outras práticas alternativas que os indivíduos costumavam utilizar. Relativamente á 

utilização de comportamentos de cariz religioso, esta população seleciona 

maioritariamente um tipo de prática religiosa (21,4%; n=239), distribuindo-se as outras 

proporções de experiências religiosas de uma forma relativamente uniforme. Referem 

não ter prática religiosa 180 sujeitos (16,1%). 

 
Tabela 8 – Distribuição da amostra por quantidade de práticas religiosas 

Quantidade de prática 

religiosa 

N % 

1 tipo de prática religiosa 239 21,4% 

2 tipos de práticas religiosas 152 13,6% 

3 tipos de práticas religiosas 153 13,7% 

4 tipos de práticas religiosas 126 11,3% 

5 tipos de práticas religiosas 120 10,7% 

6 tipos de práticas religiosas 136 12,2% 

7 tipos de práticas religiosas 12 1,1% 

Não tem prática religiosa 180 16,1% 

Total 1118 100 

 

Quando questionados acerca da frequência da prática religiosa na sua vida (tabela 

9), a categoria que se destaca mais é a dos indivíduos que declaram que diariamente se 
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envolvem em comportamentos religiosos (42,9%; n= 480). O oposto, ou seja a ausência 

de prática religiosa é manifestado por 10,5% dos sujeitos (n=117). 
Tabela 9 – Distribuição da amostra por frequência da prática religiosa 

Frequência de prática 

religiosa 

N % 

Diariamente  480 42,9% 

2/3 vezes por semana 193 17,3% 

1vez por semana 113 10,1% 

Algumas vezes por mês 85 7,6% 

Algumas vezes por ano 130 11,6% 

Nunca 117 10,5% 

Total 1118 100 

 

A imagem de Deus é maioritariamente positiva, com 90,5% (n=1012) dos 

indivíduos a optarem por adjetivos benéficos para descreverem a forma como 

percecionam o Divino. Para 5,7% (n=64) dos sujeitos Deus apresenta características 

negativas, enquanto que 3,8% (n= 42) revelam uma representação neutra. 

 
Tabela 10 – Distribuição da amostra por imagem de Deus 

Imagem de Deus N % 

Positiva 1012 90,5% 

Negativa 64 5,7% 

Neutra 42 3,8% 

Total 1118 100 

 

À pergunta sobre se já tinham sentido necessidade duma maior proximidade com 

Deus (tabela 11), a maior parte dos inquiridos responde afirmativamente (87,9%; 

n=983). Os restantes 135 sujeitos (12,1%) assumem nunca ter precisado da proximidade 

com o Transcendente. 

 

As razões que levaram a esta procura duma interação com o Divino foram a doença 

(do próprio ou de alguém próximo) com 30,5% (n=298), ou quando surgiam 

dificuldades nas relações interpessoais (zangas, separações, divórcios...) com 16,7% 

(n=163). Esta relação com Deus também é fomentada quando surgem acontecimentos 

positivos na vida dos participantes (16,8%; n=164) 
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Tabela 11 – Distribuição da amostra por necessidade de proximidade com Deus 

Já sentiu necessidade de uma 

proximidade com Deus? 

N % 

Sim 983 87,9% 

Não 135 12,1% 

Se sim, quando?   

Doença (próprio ou alguém 

próximo) 

 

298 

 

30,5% 

Acontecimento positivo 164 16,8% 

Dificuldades no trabalho 80 8,2% 

Alcance de um objetivo 64 6,5% 

Dificuldades nas relações 

interpessoais 

 

163 

 

16,7% 

Outro   

Nos bons e maus momentos 46 4,7% 

Morte de alguém significativo 27 2,8% 

Crescimento pessoal 25 2,6% 

Outro não especificado 62 6,3% 

Total 1118 100 

 

Como se pode verificar na tabela abaixo, a maioria dos sujeitos (65,3%; n= 730) 

expressam que habitualmente procuram a proximidade com Deus na generalidade dos 

momentos da sua vida. Outros fazem-no habitualmente em momentos de tristeza 

(20,6%; n=230), ou em momentos de alegria (2,9%; n=32). Cerca de 9,7% dos sujeitos 

(n=109) afirma não ter hábitos de procura de relação com o Divino. 

 
Tabela 12 – Distribuição da amostra por causas habituais de procura de proximidade com Deus 

Habitualmente procura a 

proximidade com Deus... 

N % 

Sempre 730 65,3% 

Em momentos de tristeza 230 20,6% 

Em momentos de alegria 32 2,9% 

Não procuro 109 9,7% 

Não sabe/ não responde 17 1,5% 

Total 1118 100 
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Ao longo do tempo, 53,4% dos inquiridos (n=597) declara um aumento da 

religiosidade, enquanto que 25,7% (n=287) não experimenta diferenças no grau com 

que vivencia a sua fé. A perceção de 18,7% dos sujeitos é que à medida que o tempo foi 

passando se tornaram menos religiosos.  

 
Tabela 13 – Distribuição da amostra por evolução do grau de religiosidade 

Ao longo do tempo N % 

Ficou mais religioso 597 53,4% 

Manteve o grau de religiosidade 287 25,7% 

Ficou menos religioso 209 18,7% 

Não sabe/ não responde 25 2,2% 

Total 1118 100 

 

 

Quando chamados a avaliar o grau de satisfação com a religião (tabela14), a 

maioria faz uma apreciação positiva, com apenas 12,1% dos sujeitos a declararem um 

sentimento de insatisfação. 

 
Tabela 14 – Distribuição da amostra por grau de satisfação com a religião 

Satisfação com a religião N % 

Muito satisfeito 542 48,5% 

Satisfeito 412 36,8% 

Pouco satisfeito 135 12,1% 

Não sabe/não responde 29 2,6% 

Total 1118 100 

 

 

3. INSTRUMENTOS 
 

A pesquisa bibliográfica realizada no âmbito do nosso trabalho revelou a existência 

de vários instrumentos que permitem avaliar as variáveis consideradas por nós. Feita a 

análise dos instrumentos no que diz respeito à sua pertinência para este estudo, às suas 

características psicométricas, a sua validação para a população portuguesa, bem como o 
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pedido a alguns dos seus autores, optámos usar como instrumento de recolha de dados 

um inquérito por questionário, de autopreenchimento, constituído por 

- Questionário Sociodemográfico (QS): com o objetivo de conhecer a população 

em estudo, de forma a caracterizar a referida população; 

 - Escala de resiliência (ER): propõe-se medir a resiliência, avaliada por níveis 

de adaptação psicossocial positiva face a eventos de vida adversos; 

 - Escala de Espiritualidade (EE): tem como objetivo medir a importância da 

dimensão espiritual no bem-estar do individuo; 

 - Questionário de Bem-estar Espiritual (QBEE): pretende medir o nível de 

bem-estar espiritual dos indivíduos; 

 -  Escala de Estratégias de coping religioso e espiritual (RCOPE) 

 - Inventário de Crescimento pós-traumático (ICPT) 

 

Descrevem-se seguidamente com mais pormenor os instrumentos utilizados nesta 

investigação. 

 

3.1 Questionário Sociodemográfico (QS) 
O QS foi construído especificamente para este estudo, permitindo a caracterização 

sociodemográfica dos participantes e a recolha de informação relativamente à sua 

experiência religiosa/espiritual. 

 

Assim, para caraterizar os sujeitos foi solicitada informação acerca da sua idade, 

sexo, escolaridade, estatuto ocupacional e habilitações literárias. Todas estas questões 

eram de resposta obrigatória, sendo apenas permitida a escolha duma opção. 

 

Para perceber a religiosidade/espiritualidade foram criadas um conjunto de questões 

que pretendiam perceber como os indivíduos percebiam Deus, como se estruturava essa 

relação com o Divino, e que práticas a sustentavam. 

 

Começou por inquirir-se a religião professada/praticada pelos indivíduos. Aqui 

foram sugeridas algumas opções de resposta, mas dada igualmente a oportunidade de 

ser escolhida a opção “outra”, que podia ser completada pelo sujeito, permitindo assim a 
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nomeação de outras confissões religiosas. Foi igualmente prevista a resposta “não sou 

religioso(a)”. 

 

No caso do inquirido se ter declarado religioso continuava a responder indicando 

desde quando a religião fazia parte da sua vida. Aqui as hipóteses de resposta eram 

“desde sempre”,  “desde a adolescência” ou “desde a vida adulta”. 

 

Seguidamente pretendeu-se perceber que tipo de práticas de cariz religioso faziam 

parte dos hábitos dos questionados. Assim, foram sugeridas algumas práticas religiosas 

mais comuns, como a frequência de cultos religiosos, a oração, a leitura de textos 

sagrados ou encontros com grupos religiosos. Foi ainda adicionada a hipótese de 

resposta “outras”, que permitia aos sujeitos descreverem os seus costumes religiosos, e 

“não tenho prática religiosa” para os que não têm hábitos de religiosidade. Nesta 

questão havia a possibilidade dos sujeitos optarem por várias respostas 

cumulativamente.  

 

Para perceber a frequência da prática religiosa foi pedido aos indivíduos que 

optassem por uma das seguintes hipóteses:  “diária”, “2/3 vezes por semana”, “1 vez por 

semana”, “algumas vezes por mês” ou “algumas vezes por ano”. 

 

A representação do Divino foi inquirida através da sugestão de vários adjetivos 

(com tonalidade positiva/negativa), e o indivíduo teria que optar por um deles para 

completar a expressão “para mim Deus é alguém...”. Também nesta questão havia a 

opção “outro” que permitia aos inquiridos uma expressão mais pessoal da sua conceção 

do Divino. Para efeitos de análise da informação, as respostas dadas nesta última 

hipótese foram posteriormente categorizadas como imagem “positiva”, “negativa” ou 

“neutra” de Deus. 

 

Para perceber a dinâmica da relação estabelecida com o Transcendente questionou-

se a existência, em certos momentos da vida do sujeito, da necessidade de se aproximar 

do Sagrado, podendo esta questão ser respondida dicotomicamente (sim/não). Em caso 

afirmativo, são sugeridas um conjunto de situações que poderiam potenciar esta 
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proximidade, salvaguardando novamente a opção “outras” para que pudessem ser 

explanadas outras particularidades pessoais que foram facilitadoras desta aproximação. 

Estas respostas mais personalizadas foram posteriormente categorizadas para efeitos de 

análise estatística. 

 

Ainda acerca da relação habitualmente estabelecida com o Divino, e os motivadores 

para uma procura mais intensificada da mesma, surgiram como opções de resposta 

“sempre”, “em momentos difíceis da vida”, “em momentos de alegria” ou “não procuro 

a proximidade com Deus”. 

 

Relativamente ao desenvolvimento da religiosidade foi pedido aos sujeitos que 

declarassem se tinham ficado mais, menos ou igualmente religiosos ao longo do tempo. 

 

Finalmente tentou perceber-se o grau de satisfação com a religião, pedindo aos 

indivíduos que se posicionassem como muito satisfeitos, satisfeitos ou pouco satisfeitos.  

 

Este instrumento pode ser consultado no anexo I. 

 

3.2 Escala de Resiliência (ER) 
 

A escala de resiliência, que procura medir níveis de adaptação psicossocial positiva 

em situações e eventos de vida adversos foi construída inicialmente por Wagnild e 

Young (1993) e adaptada para a população portuguesa por Ng Deep e Pereira (2012). 

Esta escala permite identificar o grau de resiliência individual enquanto característica 

positiva da personalidade e promotora da adaptação (Ng Deep & Leal, 2012: 419). 

 

É constituída por 25 itens, numa escala de tipo Likert, com opções desde 1 

(discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente). Os resultados globais resultam do 

somatório dos resultados obtidos em todos os itens e tem uma amplitude de 25 a 175, 

onde valores altos correspondem a uma elevada resiliência.  
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Este instrumento permite ainda identificar vários constituintes da resiliência, 

subdividindo-se em 5 fatores: 

 -Fator 1 – Perseverança – remete para a entusiástica persistência em encontrar 

soluções para os problemas, vencendo adversidades. É a vontade de continuar a 

reconstruir a vida confiando em si mesmo e numa atitude de autodisciplina 

 - Fator 2: Sentido de vida, relaciona-se com a consciência de que se tem algo 

significativo para que viver. Remete para a noção de que a vida tem um sentido (uma 

razão) na qual o individuo se foca evitando ficar obcecado com questões que não pode 

resolver. Envolve determinação e satisfação pelo alcance de objetivos definidos; 

 - Fator 3: Serenidade, liga-se a uma perspectiva equilibrada e focada nos 

propósitos da própria vida, com capacidade para aceitar a variedade de experiencias 

(mesmo adversas) de forma serena e entusiástica e com capacidade de exercer a 

autoestima; 

- Fator 4: Autossuficiência e autoconfiança, e o sentido de unicidade, é a 

consciência de que o percurso de vida de cada pessoa é único e que certas etapas são 

enfrentadas não em grupo mas em solidão, conseguindo a pessoa estar por conta própria 

e sendo capaz de depender essencialmente de si. Remete ainda para crença no próprio, 

nas suas capacidades e interesse pela própria vida, reconhecendo as suas limitações e 

sendo capaz de depender de si mesmo. 

 

Na tabela seguinte são apresentados os ítens correspondentes a cada domínio: 
Tabela 15 – Distribuição dos ítens por dominio de resiliência 

FATORES ÍTENS 

Fator I – Perseverança 7, 12, 15, 16, 17, 21, 22 

Fator II – Sentido de Vida 3, 5, 8, 13, 14, 19 

Fator III – Serenidade  6, 9, 10, 11, 20 

Fator IV – Auto-suficiência e autoconfiança  1, 2, 4, 18, 23 

 

De salientar que em relação a escala inicial, e por constrangimentos psicométricos o 

nº de fatores na população portuguesa reduziu-se, agrupando no mesmo fator os 

constituintes autossuficiência e autoconfiança.  
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A interpretação dos resultados deve ser feita de acordo com os valores de corte 

apresentados na tabela seguinte: 

 
Tabela 16 – Valores interpretativos da escala de resiliência 

FATORES INTERPRETAÇÃO 

Fator I – Perseverança Baixa – 1.00 – 5.51 

Média – 5.72 – 6.14 

Alta - +6.15 

Fator II – Sentido de Vida Baixo – 1.00 – 5.83 

Médio – 5.84 - 6.33 

Alto - +6.34 

Fator III – Serenidade Baixa – 1.00-5.00 

Média – 5.01 – 5.8 

Alta – +5.81 

Fator IV – Autossuficiência e autoconfiança Baixa – 1.00 – 5.4 

Média – 5.41 – 6.00 

Alta - +6.01 

Valor total escala M= 132,44 

 

Quanto à validação psicométrica do instrumento, salienta-se o alpha de Cronbach 

de 0,868 para 23 itens, sugerindo boa consistência interna, fiabilidade estável e 

homogeneidade. Esse valor está próximo do valor apresentado pela escala original 

(0.91) e acima do valor apresentado pela escala aferida para adolescentes portugueses 

(Felgueiras, 2008), igual a 0,82. O fato de esse instrumento gerar valores alpha altos em 

diferentes adaptações permite concluir que a estimativa de fiabilidade dos dados obtidos 

é alta, pois informa sobre a precisão do instrumento através do seu uso repetido, em 

diferentes amostras, e comprova a validade do processo inferencial. A análise fatorial 

garantiu a validade de construto, reduzindo as 23 variáveis a uma dimensão menor 

(verificando-se adequabilidade, esfericidade e comunalidade). Emergiram 4 fatores com 

47.172% da variância explicada e pelos quais as 23 variáveis foram distribuídas através 

do método varimax, com valores alpha de Cronbach satisfatórios para cada um. 

Verificou-se a sensibilidade dos itens através da análise do coeficiente de assimetria e 

do coeficiente de achatamento. A estabilidade temporal da escala foi garantida ainda 

que a resiliência não seja estanque e podendo variar ao longo da vida (Ng Deep & Leal, 

2012).  
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Como limitação salienta-se (tal como afirmam Wagnild & Young) o fato dessa 

escala ser sensível à resiliência enquanto aspeto positivo de adaptabilidade mas não ser 

tão sensível a valores mais baixos desse construto: ou seja, empiricamente não é tão 

sensível a captar os aspetos teóricos da baixa resiliência e nem níveis mais baixos da 

mesma (NgDeep & Leal, 2012). 

 

A consulta deste instrumento pode ser feita no anexo I. 

 

3.3 Escala de Espiritualidade (EE) 
 

Esta escala, de autorelato, visa avaliar a dimensão da espiritualidade e foi criada por 

Pinto e Pais Ribeiro (2007). Os itens da escala decorrem duma combinação da análise 

do constructo teórico, dos itens da dimensão espiritual do Quality of Life - Cancer 

survivor QOL - CS (12), e da subescala da espiritualidade do instrumento da World 

Health Organization Quality of Life Questionnaire (WHOQOL),e ainda de dados 

clínicos resultantes do contacto /entrevistas com pessoas que tiveram cancro (descrição 

do modo como as pessoas perspetivam a dimensão espiritual da vida e como a doença 

interferiu nessa dimensão) (Pinto & Pais Ribeiro, 2007). 

 

Daqui decorreu a construção duma escala com 5 itens, que quantificam a 

concordância do indivíduo com questões relacionadas com a dimensão da 

espiritualidade. As respostas podem variar entre o “Não concordo” (1), “concordo 

pouco” (2), “concordo bastante” (3) e “plenamente de acordo” (4). 

 

Este instrumento divide-se em 2 subescalas, denominadas “crenças” e “esperança e 

otimismo”. A subescala “crenças”, também chamada dimensão vertical da 

espiritualidade está associada a uma relação com o Transcendente mediada pela prática 

de uma religião. Por outro lado, a dimensão horizontal da espiritualidade 

(“esperança/otimismo”), remete-nos para uma dimensão mais existencialista, onde se 

enquadra o sentido da esperança, a atribuição de sentido e significado de vida, 

decorrente da relação com o eu, com os outros e com o meio. 
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Na tabela seguinte são apresentados os ítens correspondentes a cada dimensão: 

 
Tabela 17 – Distribuição dos ítens por dimensão de espiritualidade 

DIMENSÃO ÍTENS 

VERTICAL – “Crenças” 1,2 

HOIZONTAL – “Esperança/otimismo” 3,4,5 

 

A cotação de cada subescala é efetuada através da média dos itens da mesma. 

Exemplo: 

 

 

 

 

Quanto maior o valor obtido em cada item, maior a concordância com a dimensão 

avaliada, com os valores médios, por sexo, indicados a seguir (tabela 18) 

 
Tabela 18 – Valores médios, por sexo, da escala de espiritualidade 

DIMENSÃO MÉDIAS 

Vertical 

“CRENÇAS” 

Homens = 3.02 

Mulheres = 3.42 

Horizontal 

“ESPERANÇA/OTIMISMO” 

Homens= 2.71 

Mulheres = 2.95 

 

Relativamente às qualidades psicométricas deste instrumento, verifica-se que a sua 

fidelidade, utilizando o alfa de Cronbach apresenta valores de consistência interna de 

0.92 para a dimensão das crenças e 0.69 para a dimensão da esperança/otimismo. A 

consistência interna para a escala global é de 0,74, que são valores aceitáveis tendo em 

conta o número de itens e  os valores de referência limite em psicometria (Pinto & Pais 

Ribeiro, 2007). 

 

Este instrumento encontra-se no anexo I. 

 

Crenças = (C1 + C2)/2; 
Esperança/optimismo = (Esp3 + Esp4 + Esp5)/3. 
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3.4 Questionário de Bem-Estar Espiritual (QBEE) 
 

O Spiritual Well Being Questionnaire foi criado originalmente por Gomez e Fisher 

(2003), e  foi validado num conjunto subsequente de estudos (Gouveia, Pais-Ribeiro & 

Marques, 2012; Gomez & Fisher, 2003, 2005a,b). Estes estudos testaram a estrutura 

fatorial do SWBQ e confirmaram a validade de um modelo de quatro fatores 

correlacionados, bem como de um modelo hierárquico que assume o total de BEE 

enquanto um fator global de segunda ordem. Entre outros indicadores de validade e 

fiabilidade, os autores demonstraram a invariância dos modelos de medida do 

constructo nos dois géneros, a independência fatorial face à personalidade e a sua 

validade incrementada sobre a personalidade na predição da felicidade.  

 

Ese instrumento foi posteriormente adaptado para a população portuguesa por 

Gouveia, Marques e Pais-Ribeiro (2009), e foi essa a versão que foi utilizada neste 

estudo. 

 

A utilização deste questionário pretende perceber qual o nível de bem-estar 

espiritual dos sujeitos, o que para Fisher se reflete numa forma dinâmica de estar com 

implicações na qualidade das relações que o sujeito estabelece com os outros, consigo 

próprio, com o ambiente e com o Transcendente. 

 

Este questionário é constituído por 20 itens, com 5 hipóteses de resposta, que vão 

desde o “muito pouco”(1), até ao “muitíssimo” (5). Estes itens subdividem-se em 4 

subescalas: 

 - Domínio Pessoal : diz respeito à forma como a pessoa se relaciona consigo 

própria no que respeita ao significado, propósito e valores de vida. Pressupõe o 

desenvolvimento do autoconhecimento e a consciência sobre si mesmo, relacionados 

com a identidade e a autoestima; 

 - Domínio Comunitário: refere-se à qualidade e profundidade das relações 

interpessoais no que diz respeito à moralidade, cultura e religião. Inclui sentimentos de 

amor, justiça, esperança e fé na humanidade; 
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 - Domínio Ambiental: consiste nas relações com o mundo físico e biológico 

(cuidar e proteger), expressando-se através da admiração e sentimentos de união com a 

natureza; 

 - Domínio Transcendental: refere-se à relação do próprio com algo ou alguma 

coisa para alem do que é humano, nomeadamente uma força cósmica, uma realidade 

transcendente ou Deus e expressa-se através do culto e adoração relativamente à fonte 

de mistério do Universo . 

 

Apresentam-se seguidamente os itens correspondentes a cada domínio ( tabela 19). 

 
Tabela 19 – Distribuição dos ítens por domínios de bem-estar espiritual 

DOMÍNIOS ÍTENS 

Domínio Pessoal 5, 9, 14, 16, 18 

Domínio Comunitário 1, 3, 8, 17, 19 

Domínio Ambiental 4, 7, 10, 12, 20 

Domínio Transcendental 2, 6, 11, 13, 15 

 

Em termos interpretativos os valores obtidos podem ser comparados com os valores 

médios em cada domínio os apresentados a seguir (tabela 20) 

 
Tabela 20 – Valores médios  por domínio de bem-estar espiritual 

DOMÍNIOS MÉDIAS 

Domínio Pessoal M= 3.77 

Domínio Comunitário M = 3.72 

Domínio Ambiental M= 3.56 

Domínio Transcendental M= 2.9 

 

Os resultados da versão portuguesa deste instrumento (Gouveia, Pais- Ribeiro & 

Marques, 2008), apresentam bons indicadores de consistência interna global (α=0,89) 

oscilando os valores das diferentes dimensões entre α= 0,72 (dimensão pessoal) e α= 

0,88 (dimensão transcendental). A análise fatorial confirmatória realizada revelou 

igualmente valores de ajustamento aceitáveis para um modelo de 4 fatores 

correlacionados de acordo com o proposto pelos autores originais (Qui2/df=1,96 

p<0,00;CFI=0,91;RMSEA=0,06p=0,02) (Gouveia , Marques & Pais-Ribeiro, 2009). 
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A consulta deste instrumento pode ser feita no anexo I. 

 

3.5 Escala de Estratégias de coping religioso e espiritual (RCOPE) 
A escala de Coping Religioso e Espiritual foi criada por Pargament, Koenig e Perez 

(2000), e ao longo das 21 subescalas que a compõem tenta medir até que ponto os 

vários tipos de coping religioso estão envolvidos no confronto pessoal dos sujeitos com 

acontecimentos de vida negativos. 

 

E porque o coping R/E nem sempre se faz de uma forma integradora e eficaz, as 

subescalas dividem-se entre estratégias de coping positivo (como a reavaliação religiosa 

benevolente, o coping religioso cooperativo, a procura de suporte espiritual ou a ligação 

espiritual), e estratégias de coping negativo (reavaliação punitiva de Deus, 

reab«valiação demoníaca, o descontentamento espiritual, ou o estabelecimento de 

barreiras religiosas). 

 

Estas estratégias de coping foram ainda contextualizadas e distribuidas pelas várias 

funções associadas à religião/espiritualidade, que os autores definem como: 

 -  SENTIDO: a religião desempenha um papel crucial na busca de sentido para 

os acontecimentos da vida. Face ao sofrimento e experiências desagradáveis, a religião 

oferece um enquadramento que permite compreender e interpretá-los; 

 - CONTROLO: a religião também desempenha uma função de busca de 

controlo. Confrontados com eventos que empurram o indivíduo para além dos seus 

recursos, a religião oferece muitos caminhos para a aquisição de mestria e controlo; 

 - CONFORTO E PROXIMIDADE DE DEUS: esta é a função básica da 

religião e consiste no desejo de se ligar a uma força que vai além do indivíduo; 

 - INTIMIDADE COM OS OUTROS E PROXIMIDADE DE DEUS: a 

religião é um facilitador da coesão social e um mecanismo de procura da solidariedade e 

identidade social; 

 - TRANSFORMAÇÃO DE VIDA: a religião pode ajudar os indivíduos a 

fazerem importantes transformações de vida, ou seja a abandonarem antigos objetos 

investidos de valor e encontrarem novas fontes de significação. 
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Optou-se, neste estudo por utilizar a versão de 63 ítens, afetando a cada subescala 

um conjunto de três ítens. Esta escolha baseou-se no facto de se considerar a versão de 1 

ítem por subescala pouco diferenciadora, e a versão de 5 ítens por escalas demasiado 

longa, correndo o risco de os indivíduos desinvestirem a tarefa de preenchimento da 

mesma. 

Cada ítem apresenta como hipótese de resposta 4 opções: “nunca” (1), “às vezes” 

(2); “muitas vezes” (3); “sempre” (4). 

 

A tabela 21 resume a distribuição dos ítens da RCOPE de acordo com as estratégias 

de coping a queestão associados, à  função que desempenham e a sua classificação 

como estratégias de CRE positivo ou negativo. 
Tabela 21 – Distribuição das estratégias de CRE, de acordo com as ua função e benevolência 

 

FUNÇÃO COPING POSITIVO 

Refletem  uma relação segura com Deus e 

uma sensação de ligação espiritual aos outros 

COPING NEGATIVO 

Refletem uma relação insegura com Deus e uma 

tensão com os membros da comunidade 

 

 
SENTIDO 

 

* Reavaliação religiosa benevolente – 

redefinir o stressor através da religião, 

tornando-o benevolente e potencialmente 

benéfico – itens 15, 36, 54 

* Reavaliação punitiva de Deus – redefinir o 

stressor como um castigo de Deus pelos pecados do 

individuo – itens 33, 55, 59 

* Reavaliação Demoníaca – redefinir o stressor 

como um ato do Diabo – itens 14, 19, 61 

* Reavaliação dos poderes de Deus- redefinição do 

poder que Deus tem para influenciar a situação 

stressante – itens 12, 45, 57 

 

 

 

 
 

CONTROLO 

 

* Coping religioso  cooperativo – procura de 

controlo através de uma parceria com Deus na 

resolução dos problemas- itens 18, 28, 50 

* Rendição religiosa ativa – uma entrega 

ativa do controlo da situação a Deus, após os 

esforços do individuo – itens 1, 17, 23 

 

* Deferimento religioso passivo – espera passiva de 

que Deus controle e resolva a situação – itens 5, 9, 21 

* Coping religioso autodireccionado – procura de 

controlo diretamente através de uma ação do 

individuo, evitando envolver a ajuda de Deus – itens 

3, 7, 53 

* Súplica por uma intercessão direta – procura 

indireta de controlo através de uma súplica a Deus 

por um milagre ou uma intercessão Divina – itens 27, 

29, 56 

 * Procura de suporte espiritual – procura de * Distração Religiosa – focalizar em 
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CONFORTO E 

PROXIMIDADE DE 

DEUS 

 

conforto e segurança através do amor e 

cuidados de Deus – itens 25, 26, 32 

* Purificação religiosa – procura de uma 

limpeza espiritual, através de atos religiosos – 

itens 24, 30, 46 

* Ligação espiritual – procura de 

experiências de ligação com forças que 

transcendem o individuo – itens 2, 20, 43 

conteúdos/práticas religiosas para esquecer o stressor 

– itens 13, 37, 48 

* Descontentamento espiritual – expressão de 

confusão e insatisfação com o papel de Deus na 

situação stressante da vida do individuo – itens 6, 22, 

39 

* Estabelecimento de barreiras religiosas – 

demarcação clara entre comportamentos religiosos 

aceitáveis e inaceitáveis, tendo por base a religião 

professada pelo individuo – itens 34, 44, 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTIMIDADE COM 

OS OUTROS E 

PROXIMIDADE DE 

DEUS 

 

* Procura de conforto junto do clero e da 

comunidade – procura de conforto e 

segurança através do amor e cuidados dos 

membros da comunidade religiosa e do clero – 

itens 10, 41, 62 

* Ajuda espiritual – tentativa de fornecer 

apoio espiritual e conforto aos outros – itens 4, 

16, 63 

 

 

 

 

* Descontentamento interpessoal religioso – 

expressão de confusão e insatisfação nas relações 

com o clero e com os membros da comunidade 

relativamente à situação stressante – itens 38, 40, 60 

 

 

 

 

 

 
TRANSFORMAÇÃO 

DE VIDA 

 

* Procura de direção religiosa – voltar-se 

para a religião na procura de uma nova 

direção para a vida, quando a antiga se tornou 

inviável – itens 8, 42, 47 

* Conversão religiosa – procura da religião 

como base para uma mudança radical de vida 

– itens 49, 51, 58 

* Perdão religioso – buscar na religião a 

ajuda para mudar os sentimentos de zanga, dor 

e medo associados À situação stressante para a 

paz interior – itens 11, 31, 35 
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Realça-se o facto de não existir uma versão adaptada à população portuguesa deste 

instrumento. Assim, para se proceder á sua utilização, após o pedido de autorização do 

autor, realizaram-se os seguintes passos: 

 - tradução da escala para português, com ajuda de dois profissionais com 

conhecimentos sólidos da língua inglesa; 

 - verificação da tradução através de retroversão e comparação com o original.  

 

Ao realizar a análise fatorial dos resultados obtidos por esta amostra no RCOPE, 

verifica-se que apresenta um alpha de Cronbach de 0,95 para 63 itens, sugerindo boa 

consistência interna, fiabilidade estável e homogeneidade. 

 

Este instrumento encontra-se no anexo I. 

3.6 Inventário de Crescimento pós-traumático (ICPT) 
O Postttraumatic Growth Inventory (PTGI) foi criado por Tedeschi & Calhoun, em 

1996. Este questionário destina-se a avaliar as mudanças psicológicas positivas 

relatadas por indivíduos que experienciaram um acontecimento traumático, sendo o 

questionário mais comumente utilizado pelos investigadores internacionais para medir 

este fenómeno (Powell et al., 2003 cit in Costa, 2008; Jaarsma et al., 2006) 

 

Em Portugal, a adaptação e validação do inventário de Crescimento Pós-

Traumático para a população portuguesa foi realizado em 2008 por Resende et al  

(2008) com uma amostra de 384 adultos portugueses que experienciaram, pelo menos, 

um acontecimento adverso nos últimos 5 anos. O processo de tradução para português 

do questionário foi realizado em 3 distintas etapas: tradução, estudo piloto e retradução, 

sendo que o formato original de 21 itens foi mantido. 

 

A análise fatorial seguida de uma rotação varimax revelou a presença de 3 fatores 

explicativos de 62.9% da variância total: o fator “Maior abertura a novas possibilidades 

e maior envolvimento nas relações interpessoais” (12 itens) resultou da combinação dos 

fatores originais “Novas possibilidades e “Relações com os outros”; os fatores “Força 

pessoal” e “Apreciação da vida” originaram o fator “Mudança na perceção do self e da 
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vida em geral” (7 itens) e o fator “Mudança espiritual” (2 itens) foi exatamente 

replicado e manteve a mesma denominação.Então, ao contrário da escala original, que 

se dividia em 5 subescalas (novas possibilidades, relações com os outros, força pessoal, 

apreciação da vida e mudança espiritual), a versão portuguesa, após análise fatorial 

necessitou de condensar os fatores explicativos do crescimento pós-traumático em 3 

subescalas (novas possibilidades + relações com os outros; força pessoal + apreciação 

da vida; mudança espiritual) .   

 

Assim, os resultados deste Inventário permitem a seguinte análise: 

 - Maior abertura a novas possibilidades e maior envolvimento nas relações 

interpessoais: relaciona-se com uma maior abertura e expressividade dos sentimentos, 

compaixão pelos outros, envolvimento e intimidade nas relações. Implica ainda o 

assumir de novos papeis e relacionamentos com novas pessoas; 

 - Mudança na perceção do self e da vida em geral: liga-se à auto perceção de 

sobrevivência, da autoeficácia e da força pessoal, e a um maior gosto por viver; 

 - Mudança espiritual: remete para a apreciação da própria existência e da vida 

em geral, repercutindo-se num novo escalonamento de prioridades, e numa reflexão 

sobre o sentido e o significado da vida. 

 

Então, os 21 ítens que compõem este inventário dividem-se pelas várias subescalas, 

da forma apresentada seguidamente (tabela 22). 

 
Tabela 22 – Distribuição dos ítens por subescala do inventário de CPT 

SUBESCALA ÍTENS 

Maior abertura a novas possibilidades e maior 

envolvimento nas relações interpessoais 

3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21 

Mudança na perceção do self e da vida em geral 1, 2, 4, 10, 12, 13, 19 

Mudança espiritual 5, 18 

 

Após a soma dos valores de cada subescala, calcula-se a média, que pode ser 

posteriormente comparada com os valores normativos, por subescala, da população 

utlizada no processo de adaptação do instrumento à população portuguesa  (Resende et 

al, 2008), que podem ser consultados na tabela abaixo. 
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Tabela 23 – Valores médios por subescala do inventário de CPT 

SUBESCALA MÉDIAS 

Maior abertura a novas possibilidades e maior envolvimento nas relações interpessoais M= 2,3 

Mudança na perceção do self e da vida em geral M= 1,9 

Mudança espiritual M= 1,4 

 

A análise da consistência interna da versão portuguesa deste instrumento, através 

do alfa de Cronbach apresentou um valor de .95 para a escala total, o que representa 

uma consistência muito boa. Em relação aos valores dos 3 fatores retidos, o fator 

“Maior abertura a novas possibilidades e maior envolvimento nas relações 

interpessoais” apresentou um valor de .94; o fator “Mudança na perceção do self e da 

vida em geral” de .89 e, por último, o fator “Mudança espiritual” apresentou o valor 

mais baixo de .64 (Costa, 2008). Sobre este aspeto, a autora refere que este valor baixo 

pode ser explicado pelo facto de esta escala ser constituída por apenas 2 itens. 

 

Este instrumento encontra-se no anexo 1. 

4. PROCEDIMENTOS 
 

4.1 Recolha dos Dados 
 

Para dar resposta às questões de investigação, que pretendiam perceber de que 

forma a espiritualidade influenciava os processos resilientes, iniciámos o processo de 

recolha dos dados. Para tal, solicitámos aos autores dos instrumentos a autorização para 

os administrar. Após as respetivas autorizações (anexo II) criou-se posteriormente um 

questionário, que agrupava a totalidade dos instrumentos escolhidos para a investigação, 

pela seguinte ordem:  

- Questionário sociodemográfico; 

- Escala de resiliência; 

- Escala de Avaliação da Espiritualidade; 

- Questionário de Bem-estar Espiritual; 

- Escala de Estratégias de Coping Religioso/espiritual; 



- 251 - 
 

- Inventário de Crescimento Pós-Traumático. 

 

Apesar das limitações habitualmente apontadas ao inquérito por questionário 

enquanto técnica de investigação empírica, nomeadamente no que se refere à 

desejabilidade social e aos problemas do efeito de tendência geral que as escalas de 

Likert acarretam (Hill & Hill, 2000), a escolha recaiu sobre esta metodologia dada a 

natureza do estudo a ser realizado, o número de participantes a incluir e o tipo de 

informação que se pretendia obter. 

 

Construi-se então um questionário constituído por perguntas fechadas e 

semiabertas, na sua maioria de resposta obrigatória, no sentido de evitar missing cases. 

Os missing values podem ocorrer tanto quando o indivíduo não sabe efetivamente a 

resposta à questão (NS) ou quando este se recusa a responder (NR), eventualmente para 

evitar conceder uma opinião (Marcoulides e Moustaki, 2014). Nalgumas questões do 

questionário sociodemográfico, foi dada liberdade ao inquirido para não responder, pois 

fazê-lo dependia do ter respondido afirmativamente a questões prévias.   

 

O questionário experimenta diversas modalidades de implementação, sendo 

necessário selecionar aquela que se enquadra melhor a cada tipo de investigação. Esta 

seleção é feita em função da natureza do próprio questionário, das características dos 

respondentes, dos recursos disponíveis (quer financeiros ou de outro índole), da 

qualidade dos dados que se pretende obter ou das exigências das características da 

própria pesquisa (tipo de pesquisa e tipo de análise e interpretação pretendidas) (Saris & 

Gallhofer, 2014; Vasconcellos & Guedes, 2007). 

 

Para o presente estudo selecionou-se a modalidade online, atendendo a fatores 

como a crescente relevância atual da Internet; a facilidade de divulgação do 

instrumento, podendo-se recolher uma elevada quantidade de dados sem recorrer à 

presença de investigadores; a agilidade na tabulação ou processamento dos resultados 

quase de forma automática; e o baixo custo de implementação (Dillman et al, 1999; 

Vasconcellos & Guedes, 2007). Para o respondente, esta modalidade de questionários 

também implica uma maior rapidez de preenchimento, facilidade de leitura, atratividade 
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propiciada pela interação com o meio tecnológico e a possibilidade de salvaguardar com 

mais confiança a sua identidade (Dillman et al., 1999; Vasconcellos & Guedes, 2007). 

 

O estudo foi então criado online via formulários do Google (Google forms), onde 

foram explicados quais os objetivos da investigação, assegurando a confidencialidade 

dos dados e a não individualização da informação. 

 

O endereço do formulário foi depois divulgado através da rede social Facebook, por 

forma a obter o maior número de participantes. Tendo em conta o objetivo do estudo, 

optou-se por fazer a difusão do endereço do questionário, e o apelo ao seu 

preenchimento em páginas de movmentos/associações religiosas de várias 

denominações, bem como em grupos cujos elementos tivessem como fator comum o 

confronto com uma situação adversa de vida (p.e. cancro, doenças degenerativas, 

doenças crónicas, perdas de familiares/filhos)  

 

A aplicação dos questionários decorreu entre Julho e Outubro de 2014. Os 

participantes preencheram individualmente o questionário, sendo facultadas instruções 

necessárias para o seu preenchimento. 

 

4.2 Processamento dos Resultados 
 

Os dados recolhidos no formulário online foram exportados para base de dados de 

Excel 2013 e o tratamento estatístico a que foram posteriormente sujeitos, foi efetuado 

recorrendo ao programa IBM-Statistical Package for Social Sciences versão 21.0 para o 

sistema operativo Windows. Para as variáveis demográficas, não se verificaram 

respostas em falta. No total de 1118 inquiridos, as respostas em falta no questionário, no 

historial de comportamento religioso foi de 2.2% (n = 25) e na Satisfação com a religião 

de 2.6 % (n = 29) A análise estatística foi realizada omitindo-se os participantes com 

respostas em falta. 

 

O teste t para amostras independentes foi aplicado para comparar médias entre dois 

grupos (no caso univariado – só uma VD)  e a análise de variância multivariada 
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(MANOVA) para comparação de vetores das médias (no caso de 2 VDs), com dois ou 

mais grupos. A opção por estes procedimentos paramétricos assenta na distribuição 

normal das variáveis dependentes, com valores de assimetria < 2 e Curtose <7 (Curran, 

West, & Finch, 1996) e na correlação entre a resiliência e crescimento pós-traumático, 

tendo sido analisados simultaneamente no modelo estatístico, no caso da MANOVA 

(Nishi, Matsuoka, & Kim, 2010;  Wu, Leung, Cho, & Law, 2016). O tamanho do efeito 

foi calculado via d de Cohen, para o teste t e através do η2 2 para a MANOVA. Para 

testar a associação entre variáveis quantitativas foi aplicado o coeficiente bivariado de 

Pearson, usando os critérios de Marôco (2014), para a caracterização da magnitude da 

correlação ( | r | < .025 – fraco; moderado para .025 ≤ | r | < .05; fortes para .05 ≤ | r | < 

.75 e muito fortes para | r | ≥ .075).  Todos os testes foram realizados para um nível de 

significância de 0,05. 

 

4.3 Procedimentos éticos e formais 
 

No estudo efetuado foram adotados os seguintes procedimentos no sentido de 

cumprir a ética e deontologia investigativa; 

          - Formalização de pedidos, por escrito, aos autores, no sentido de autorizarem 

a utilização dos instrumentos por eles criados/validados nesta investigação; 

          - Consentimento livre e esclarecido, fundamentado nas informações prestadas 

aos participantes acerca; 

               a) da natureza da investigação; 

               b) da liberdade de participação ou declínio dessa mesma participação, ou 

abandono da investigação; 

               c) a confidencialidade da informação obtida não solicitando qualquer 

informação que possa identificar o respondente 

               d) a ferramenta utilizada para a aplicação do questionário na modalidade 

online não permite igualmente identificar os respondentes, pois todas as respostas são 

automaticamente armazenadas de forma resumida ou numa folha de cálculo, segundo as 

questões do próprio questionário; 

               e) a garantia de que a equipa de investigação é a única que pode manipular 

a ferramenta e as respostas obtidas.
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A ciência não é só compatível com a espiritualidade; 

É, na verdade, uma fonte profunda de espiritualidade 

Carla Sagan 

 

 

5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Como foi atrás referido, o questionário que serviu de base para a recolha de 

informação para este estudo, este online entre julho e outubro de 2014, tendo-se 

registado o fluxo de respostas que se representa na figura 12. 

 

 
Fig.12 -  Fluxo respostas ao questionário 

 

Tendo por base as respostas dadas a este questionário, iniciaremos a apresentação 

dos resultados com as medidas descritivas, seguindo-se a estatística inferencial que nos 

permitirá responder aos objetivos do estudo. 
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5.1 Síntese das características sociodemográficas da amostra 
 

Nesta secção, apresentaremos os resultados da avaliação das variáveis em estudo 

em função das características sociodemográficas dos participantes. Deste modo, criamos 

2 subsecções que consideramos tornar mais clara a areciação da informação recolhida: 

 - a primeira destina-se a avaliar os resultados em função das características dos 

sujeitos  da amostra (nomeadamente tendo em conta o género, idade, estado civil, 

estatuto ocupacional e habilitações literárias); 

 - uma segunda subsecção destina-se a avaliar os resultados obtidos, em função 

das variáveis de cariz religioso, que tendo em conta os objectivos do estudo, merecem, 

segundo a nossa perspectiva um adequado relevo. 

 

5.1.1 Características sociodemográficas 
Iniciamos a descrição das características sociodemográficas deste estudo, 

analisando a variável “sexo”, sendo possível perceber, através da análise do gráfico 

abaixo, que a maioria dos participantes neste estudo pertencem ao sexo feminino (74%) 

 

Feminino
74%

Masculino
26%

 
Grafico 1 - Distribuição da amostra pela variável sexo 

 

No que respeita ao critério idade (grafico 2), percebemos que os indivíduos entre os 

26 e os 40 anos têm a maior frequência de respostas (40%), apesar de ser seguido de 

muito perto pelo grupo entre os 41-65 anos (39%), pelo que podemos dizer que a faixa 

etária entre os 26 e os 65 anos representa muito significativamente a população 

envolvida neste estudo.
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< 18 anos
2%

18-25 anos
16%

26-40 anos
40%

41-65 anos
39%

>65 anos
3%

 
Grafico 2 - Distribuição da amostra pela variável idade 

 

Verifica-se ainda que a maioria dos participantes encontra-se, do ponto de vista 

ocupacional, empregado (66%), sendo os estudantes o segundo grupo mais 

representativo, com um valor de frequência de 16% (gráfico 3). 

 

Estudante
16%

Trabalhador(a)
66%

Doméstico(a)
2%

Reformado(a)
7%

Desempregado(a)
9%

 
Grafico 3 - Distribuição da amostra pela variável estatuto ocupacional 

 

Pela análise do gráfico 4 que representa a distribuição da amostra de acordo com o 

estado civil, é possível notar que o critério solteiros é aquele que apresenta maior 

número de respondentes (41%), seguido pelos casados que caracterizam 35% da 

amostra. 
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Solteiro(a)
41%

Casado(a)
35%

Divorciado(a)/ 
Separado(a)

11%

Viúvo(a)
1%

União de facto
12%

Grafico 

4 – Gráfico 4 - Distribuição da amostra pela variável estdo civil 
 

No que respeita às habilitações literárias, a população desta investigação apresenta 

como graus académicos mais comuns a licenciatura (46%), e o mestrado/doutoramento 

(24%), como se pode comprovar no gráfico 5. 

< 9º ano
1%

9º ano
5%

12º ano
24%

Licenciatura
46%

Mestrado/ 
Doutoramento

24%

 
Grafico 5 - Distribuição da amostra pela variável habilitações literárias 

 

5.1.2 Variáveis religiosas 
 

Para os sujeitos participantes no questionário, relativamente ás variáveis religiosas, 

descritas no capítulo anterior, emergem as evidências seguidamente apresentadas. 
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Quando questionados acerca da sua religiosidade (gráfico 6), 82% dos entrevistados 

define-se como religioso, enquanto que os restantes 18% assumem não ter religião. 

 

 
Grafico 6 - Distribuição da amostra pela variável religiosidade 

 

Na distribuição por confissão religiosa (gráfico 7) , a maioria dos respondentes 

identifica-se como católico (67%).  De realçar que cerca de 26% dos inquiridos optou 

por seleccionar a opção “outras” para se situar relativamente á sua confissão religiosa. 

De acordo com os dados especificados na tabela 6 do capítulo anterior, dentro da opção 

“outras” 3,8% não especifica claramente a sua denominação religiosa, mas 2,1% 

classificam-se como espíritas, 1% são adventistas, 0,9% dizem-se cristãos de uma forma 

geral, 0,4% são adventistas, 0,3% praticam candomblé e 0,1% integram-se na religião 

celta. 

Católica
67%

Muçulmana
0%

Protestantes
4%

Hindú
0%

Budista
3%

Judaica 
0%

Outras
26%

 
Grafico 7 - Distribuição da amostra pela variável religião 
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Uma percentagem significativa (80%) da população religiosa inquirida refere ainda 

que as vivências espirituais estiveram presentes desde sempre na sua vida (gráfico 8), 

repartindo-se a restante população por um inicio da vida religiosa na adolescência (7%), 

ou na vida adulta (13%). 

Desde sempre
80%

Desde a 
adolescência

7%

Desde adulto
13%

 
Grafico 8 - Distribuição da amostra pela variável historial de religiosidade 

 

No questionário os indivíduos foram ainda inquiridos acerca das suas práticas 

religiosas tendo sido sugeridas algumas alternativas de resposta que indicavam 

comportamentos direccionados ao Divino tais como ir a sessões de culto (missas,..), 

rezar, ler textos sagrados, ir a locais de culto (igreja, mesquita…) fora dos horários de 

culto, ir a encontros com grupos religiosos ou meditar. Foi ainda dada a possibilidade 

dos sujeitos optarem por indicar outros usos religiosos. Dentro dos costumes espirituais 

sugeridos pelos indivíduos, encontram-se por exemplo praticar o bem, ajudar os outros, 

falar com Deus, colocar em prática os ensinamentos religiosos, peregrinações ou dar 

testemunho a outros da fé professada. 

 

Neste estudo optamos por analisar a quantidade de práticas religiosas em que os 

sujeitos habitualmente se costumam envolver, tomando como comportamentos 

religiosos, os acima descritos. No gráfico 9  encontra-se refletido o uso de práticas 

religiosas descritiva desta amostra. Assim, a maioria dos sujeitos refere ter pelo menos 

uma prática religiosa (21%). Com a mesma distribuição (14%), encontram-se pessoas 

que assumem a experienciação de 2 ou 3 tipos de práticas religiosas na sua vida. 
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Destaca-se que, neste estudo, cerca de 16% da amostra indica não ter qualquer prática 

religiosa. 

1 Prát. Rel.
21%

2 Prát. Rel.
14%

3 Prát. Rel.
14%

4 Prát. Rel.
11%

5 Prát. Rel.
11%

6 Prát. Rel.
12%

7 Prát. Rel.
1%

0 Prát. Rel.
16%

 
Grafico 9 - Distribuição da amostra pela variável prática religiosa 

 

Já quando questionados acerca da intensidade da(s) sua(s) prática(s) religiosa(s) , 

43% dos sujeitos declaram que estas ocorrem diariamente, enquanto que 17% revelam 

que as suas experiências religiosas habitualmente têm uma frequência de 2 a 3 vezes por 

semana (gráfico 10). 

 

 
Grafico 10 - Distribuição da amostra pela variável intensidade da prática religiosa 

 

Através da sugestão de vários adjectivos (com tonalidade positiva/negativa), tentou-

se perceber a representação do Divino. O indivíduo teria que optar por um deles para 

completar a expressão “para mim Deus é alguém...”.  Dentro das opções classificadas 

como imagem positiva de Deus encontravam-se os seguintes: Algém que ama; que está 
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próximo; que está disponível; que reconforta;  que responde sempre; que aceita; que 

perdoa. Por outro lado, nas imagens negativas de Deus encaixavam as opções: Alguém 

que é severo ; que é controlador; que é exigente; que é rigoroso; que é limitador; que 

está indisponível; que rejeita. 

 

Também nesta questão havia a opção “outro” que permitia aos inquiridos uma 

expressão mais pessoal da sua concepção do Divino. Para efeitos de análise da 

informação, as respostas dadas nesta última hipótese foram posteriormente 

categorizadas como imagem “positiva”, “negativa” ou “neutra” de Deus. 

 

A título de exemplo de algumas imagens positivas de Deus sugeridas pelos 

inquiridos encontramos que é misericordioso, que salva, que acolhe, que liberta, que me 

dá esperança. Já no que concerne às imagens negativas existem afirmações comoque 

não existe, que castiga, que é imaginário, que não reconheço. Na categoria “imagem de 

Deus neutra”  situaosas afirmações que não demonstravam uma qualificação clara do 

Dicvino, como para mim Deus é alguém que é abstracto, que é tudo, um ser superior 

que criou tudo o que existe, que é o que cada um acredita ou ainda alguém que é Deus. 

 

Da análise dos resultados, como se pode verificar no gráfico 11, uma expressiva 

maioria dos inquiridos apresenta uma imagem positiva de Deus (90%). 

 

Positiva
90%

Negativa
6%

Neutra
4%

 
Grafico 11 - Distribuição da amostra pela variável imagem de Deus 

 

À questão sobre se existiram momentos na sua vida em que sentiu necessidade de 

se aproximar de uma forma mais intensa de Deus (gráfico 12), a resposta afirmativa 
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apresentou uma ampla vantagem (88%) relativamente à opção negativa (12%), 

revelando que na generalidade quase todos os entrevistados experienciaram ocasiões 

que os levaram a procurar uma aproximação do Divino. 

 

Sim
88%

Não
12%

 
Grafico 12 - Distribuição da amostra pela variável necessidade da proximidade de Deus 

 

Os motivos que levaram a que esta contingência de procura do Divino são variados. 

Percebe-se pela análise do gráfico abaixo que aquele que se destaca é o confronto com 

uma doença (do próprio ou de alguém significativo), com 32% das respostas a 

indicarem esta como uma das razões que os levaram a buscar Deus. Da mesma forma, 

também as dificuldades ou quebras nos relacionamentos com os outros, parece ser um 

catalizador da aproximação dos sujeitos ao Transcendente, com 17% das respostas. Em 

igual número aparece a opção “outro” que engloba um conjunto de acontecimentos 

referidos pelos inquiridos, que tiveram como consequência, na sua vida, uma maior 

proximidade do sobrenatural. Dentre estes acontecimentos encontramos referências à 

morte de ente queridos, momentos de crise existencial,  dificuldades financeiras ou 

momentos de desenvolvimento pessoal. 
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Grafico 13 - Distribuição da amostra pela variável motivos proximidade com Deus 

 

A procura habitual da proximidade com Deus, é assumida pelos sujeitos como algo 

que acontece mais frequentemente na generalidade da sua vida (65%), enquanto que 

alguns admitem que o fazem por maioritariamente em momentos de tristeza (21%). 

Cerca de 10% dos inquiridos declara não procurar o contacto com o Transcendente 

(gráfico_14). 

 

 
Grafico 14- Distribuição da amostra pela variável causas habituais de procura do Divino 

 

Quando questionados acerca da evolução da sua religiosidade ao longo do tempo, 

53% dos respondentes considera que a passagem do tempo os tornou mais religiosos. 

Pelo contrário, apenas 19% julga como decadente a sua história religiosa (gráfico15) 
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Grafico 15 - Distribuição da amostra pela variável evolução da religiosidade 

 

A satisfação com a religião é o factor predominante nas respostas obtidas neste 

estudo, seja duma forma mais intensa (48%), ou simples (37%). Apenas 12% dos 

sujeitos refere descontentamento relativamente à sua vida espiritual. 

 

  
Grafico 16 - Distribuição da amostra pela variável satisfação com a religião 

 

 

5.2 Medidas descritivas 
Nesta secção abordaremos os resultados descritivos da avaliaçao dos principais 

construtos em estudo, agrupando aqueles que se destinam a medir as capacidades 

adaptativas face á adversidade e aqueles que pretendem medir aspectos do 

funcionamento espiritual dos indivíduos. 
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5.2.1 Medidas relativas à capacidade adaptativa 
 

5.2.1.1 Escala de resiliência 
 

Na tabela 24, apresentam-se as médias, desvio padrão (DP), e os valores mínimos e 

máximos das várias sub-escalas que constituem a escala de resiliência. 

 
ESCALA DE RESILIÊNCIA N Min Max Média DP 

Factor I – Perserverança 1118 1 7 5.69 0.84 

Factor II – Sentido de vida 1118 2.5 7 5.95 0.72 

Factor III – Serenidade 1118 1.6 7 5.1 1.04 

Factor IV- Autosuficiência e autoconfiança 1118 1.8 7      5.46 0.89 

Escala Total 1118 48 161  128.33 16.32 

Tabela 24 - Análise descritiva da escala de resiliência 

 

No que diz respeito à resiliência global, encontramos um valor médio de 128,33, 

ligeiramente inferior ao valor médio da escala original adaptada á população portuguesa 

que é de 132.44. Relativamente à variabilidade, calculada pelo desvio-padrão, 

constatamos que o valor é de 16.32. 

 

No que concerne aos vários fatores detetamos que há diferenças nas pontuações 

médias. Assim, o factor sentido de vida é aquele que apresenta valores médios mais 

elevados (5.95), e simultaneamente o desvio-padrão mais baixo (0.79). Isto pode 

indicar-nos que um dos pontos fortes esta população no confronto com o stress é a 

capacidade de perceber que a vida tem um sentido,e simultaneamente a faculdade de se 

manter focado nessa razão maior da sua existência, em momentos difíceis, não 

permitindo que pensamentos recorrentes sobre os problemas possam submergir, 

quebrando a sua capacidade de funcionamento. 

 

Pelo contrário, verifica-se que o factor com resultados mais baixos (ainda que 

segundo os valores de corte apresentados na tabela 16 classificado como estando na 

média) é o que se refere à serenidade, cuja média é de 5.1, apresentando igualmente o 

desvio-padrão mais elevado (1,.04). Neste sentido, pode considerar-se que uma das 
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dificuldades sentidas por esta população é a de aceitar as diferentes experiências 

trazidas pela vida (inclusive as adversas) duma forma calma e pacifica. 

 

Constata-se igualmente na tabela 24, que a pontuação máxima (7.00) está presente 

em todas as dimensões da escala. Contudo, a pontuação mínima da escala (1.00) só está 

presente no Factor I – Preserverança. Para a escala na sua globalidade, o valor mínimo 

situa-se em 48 e o valor máximo em 161. A variabilidade em torno da média apresenta 

valores, nos diversos factores que ficam abaixo de 1.0, excetuando o factor serenidade 

que ultrapassa ligeiramente este valor.  

 

No gráfico 17 é possível visualizar as pontuações médias dos diferentes factores. 

 

 
Gráfico 17- Valores médios dos factores da escala de resiliência 

 

Como podemos observar na tabela seguinte, a distribuição das respostas pelas 

opções no que se refere à escala de resiliência, a opção concordo muito é a que, na 

maioria das vezes se apresenta com valores mais altos em termos de percentagem das 

respostas dadas.  

 

Os ítens que motivaram uma percentagem de concordância mais elevada foram, no 

factor Perserverança: “numa emergência, sou alguém com quem geralmente as pessoas 

podem contar” (44.2%); no factor Sentido de vida: “a minha vida tem um propósito” 

(50.1%); no factor Serenidade : “sou amigo/a de mim próprio/a” (39%), e no factor 
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autosuficiência e autoconfiança: .”normalmente eu lido com os problemas de uma 

forma ou de outra”(43.5%). 
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FACTOR I – PERSEVERANÇA 

7. Sinto que consigo lidar com várias coisas ao mesmo 

tempo 

Freq  17 28 39 74 212 484 264 

% 1,5 2,5 3,5 6,6 19 43,3 23,6 

12. Tenho autodisciplina Freq 14 36 69 105 290 418 186 

% 1,3 3,2 6,2 9,4 25.9 37,6 16,6 

15. A confiança em mim próprio/a ajuda-me a lidar com 

tempos difíceis 

Freq 24 31 65 71 217 453 257 

% 2,1 2,8 5,8 6,4 19,4 40,5 23 

16. Numa emergência, sou alguém com quem geralmente 

as pessoas podem contar. 

Freq  2 3 16 36 102 465 494 

% 0,2 0,3 1,4 3,2 9,1 41,6 44,2 

17. Normalmente consigo olhar para uma situação de várias 

perspectivas. 

Freq  8 13 25 54 180 505 333 

% 0,7 1,2 2,2 4,8 16,1 45,2 29,8 

21. Quando estou numa situação difícil, normalmente 

consigo encontrar uma solução. 

Freq  14 13 42 90 254 522 183 

% 1,3 1,2 3,8 8,1 22,7 46,7 16,4 

22. Tenho energia suficiente para fazer o que deve ser feito Freq  14 16 35 78 242 501 232 

% 1,3 1,4 3,1 7,0 21,6 44,8 20,8 

FACTOR II – SENTIDO DE VIDA 

3. Manter-me interessado/a nas atividades do dia a dia é 

importante para mim. 

Freq  4 4 15 27 78 511 479 

% 0,4 0,4 1,3 2,4 7,0 45,7 42,8 

5. Sinto-me orgulhoso/a por ter alcançado objetivos na 

minha vida. 

Freq  17 20 17 63 166 410 425 

% 1,5 1,8 1,5 5,6 14,8 36,7 38 

8. Sou determinado/a. Freq  6 17 33 71 188 483 320 

 % 0,5 1,5 3,0 6,4 16,8 43,2 28,6 

13. Mantenho-me interessado/a nas coisas Freq  6 18 24 68 219 534 249 

% 0,5 1,6 2,1 6,1 19,6 47,8 22,3 

14. Geralmente consigo encontrar algo que me faça rir. Freq  10 21 19 67 180 479 342 

% 0,9 1,9 1,7 6 16,1 42,8 30,6 

19. A minha vida tem um propósito Freq 13 11 22 77 101 334 560 

 % 1,2 1,0 2,0 6,9 9 29,9 50,1 

FACTOR III – SERENIDADE 

6. Sou amigo/a de mim próprio/a. Freq  15 22 26 88 184 436 347 

% 1,3 2,0 2,3 7,9 16,5 39,0 31,0 
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9. Raramente me questiono se a vida tem sentido. Freq  176 114 123 105 167 237 196 

% 15,7 10,2 11,0 9,4 14,9 21,2 17,0 

10. Vivo um dia de cada vez. Freq 36 56 90 132 221 327 256 

% 3,2 5 8,1 11,8 19,8 29,2 22,9 

11. Posso passar por tempos difíceis porque enfrentei tempos 

difíceis antes 

Freq  37 38 49 166 223 348 257 

% 3,3 3,4 4,4 14,8 19,9 31,1 23,0 

20. Eu não fico obcecado/a com coisas que não posso 

resolver 

Freq   38 86 108 128 257 319 182 

% 3,4 7,7 9,7 11,4 23 28,5 16,3 

FACTOR IV – AUTO-SUFICIÊNCIA E AUTOCONFIANÇA 

1. Normalmente eu lido com os problemas de uma forma 

ou de outra. 

Freq 22 16 27 126 107 486 334 

% 2,0 1,4 2,4 11,3 9,6 43,5 29,9 

2. Sou capaz de depender de mim próprio/a mais do que de 

qualquer outra pessoa. 

Freq  47 37 54 114 179 443 244 

% 4,2 3,3 4,8 10,2 16 39,6 21,8 

4. Posso estar por conta própria se for preciso Freq  37 39 48 77 175 409 333 

% 3,3 3,5 4,3 6,9 15,7 36,6 29,8 

18. Por vezes obrigo-me a fazer coisas quer queira quer não Freq  31 28 37 111 303 434 174 

% 2,8 2,5 3,3 9,9 27,1 38,8 15,6 

23. Não tenho problema com o facto de haver pessoas que 

não gostam de mim 

Freq  29 74 94 97 194 322 308 

% 2,6 6,6 8,4 8,7 17,4 28,8 27,5 

Tabela 25- distribuição das fequências de resposta pelos ítens da escala de resiliência 

 

5.2.1.2 Inventário de crescimento pós-traumático 
 

Seguidamente apresentam-se os resultados obtidos pelos sujeitos no inventário de 

crescimento pos-traumático, tendo em conta os valores médios alcançados em cada 

um dos factores, valores mínimos e máximos, e ainda os desvio-padrão assocaidos ás 

respostas a cada factor (tabela 26)  

 
CRESCIMENTO PÓS-TRAUMÁTICO N Min Max Média DP 

Maior abertura a novas possibilidades e 

envolvimento nas relações interpessoais 

1118 0 5 2,73 1.09 

Mudança na percepção do self e da vida em geral 1118 0 5 2.95 1.07 

Mudança espiritual 1118 0 5 2.77 1.41 

CPT Total 1118 0 105  58.97   22.06 

Tabela 26 - Análise descritiva do inventário de crescimento pós-traumático 

 

Verifica-se então que o factor onde os sujeitos percebem maiores mudanças 

positivas é o que se relaciona com as mudanças na percepção do self e da vida em geral 
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(M= 2.95; DP= 1.07). Estes valores indicam que existe, por parte desta população uma 

maior consciência de auto-eficácia no confronto com as dificuldades, assim como uma 

identificação a uma força pessoal, que funciona como um recurso facilitador da 

sobrevivência, e nesse sentido providencia confiança para ultrapassar traumas futuros. 

Este resultado remete ainda para uma maior apreciação da própria existência e da vida 

em geral. 

 

O factor que se segue em termos da importância das mudnças sentidas é o factor 

espiritual (M=2.77; D= 1.41), que remete para um novo escalonamento de prioridades e 

numa reflexão mais acentuada  sobre o sentido e significado da vida após o confronto 

com o trauma. 

 

Pelo contrário, o factor com valor mais baixo é o da maior abertura a novas 

possibilidades e envolvimento nas relações interpessoais (M= 2.73; DP= 1.09). Este 

resultado pode indicar que, neste conjunto de indivíduos, depois do confronto com a 

adversidade, onde sentiram menores mudanças foi na capacidade de expressão dos seus 

sentimentos e abertura a um maior envolvimento e intimidade nas relações com os 

outros, que em momentos de vulnerabilidade podem funcionar como um suporte social 

precioso na recuperação do trauma. 

 

Salienta-se que em todos os factores os resultados apresentam-se acima dos valores 

médios da versão adaptada á população portuguesa (Resende, Sendas & Maia, 2008), da 

mesma forma que o valor global da escala (M=58.97) que suplanta a média de 41,93 

verificada nesse estudo. Considera-se assim que globalmente, os sujeitos apresentam 

uma tendência para, a partir do sofrimento, encontrarem respostas para os desafios com 

que se lhes apresentam, seja através do desenvolvimento de novas características 

pessoais, da consciência do seu poder pessoal, da procura de suporte nos outros, ou na 

compreensão do sentido e significado da sua existência. 

 

No gráfico abaixo, representam-se as médias alcançadas por esta amostra de 

sujeitos, distribuídas pelos vários factores de crescimento pós-traumático. 
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Gráfico 18 -  Valores médios dos factores do inventário de crescimento pós-traumático 

 

Ao analisar os valores de frequência de resposta a cada ítem do inventário de 

crescimento pós-traumático (tabela 27) percebe-se que no factor I – maior abertura a 

novas possibilidades e maior envolvimento na srelações interpessoais, os ítens onde os 

sujeitos mais frequentemente sentiram mudanças foram “tenho novos interesses” 

(34.7%) e “sinto mais compaixão pelas outras pessoas” (31.9%). Já no factor mudanças 

na percepção do self e da vida em geral, verificou-se uma percentagem mais elevada 

nos ítens “dou mais valor à minha vida” (38.9%) e “mudei as minhas prioridades acerca 

do que é importante na vida” (36.9%).  Por fim, no factor mudança espiritual, os ítens 

com maiores valoresde concordância foi “compreendo melhor a espiritualidade” com 

39,4% das respostas a indicarem a presença duma mudança grande neste aspecto. 
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FACTOR I -  MAIOR ABERTURA A NOVAS POSSIBILIDADES E MAIOR ENVOLVIMENTO NAS RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS 

3- Tenho novos interesses Freq  92 69 161 336 388 72 

% 8,2 6,2 14,4 30,1 34,7 6,4 

6- Percebo mais claramente que posso 

contar com as outraspessoas nos momentos 

difíceis 

Freq  136 119 180 358 271 54 

% 12,2 10,6 16,1 32,0 24,2 4,8 

7- Estabeleci um novo rumo para a minha 

vida 

Freq  130 90 178 332 317 71 

% 11,6 8,1 15,9 29,7 28,4 6,4 

8- Sinto-me mais próximo das outras 

pessoas 

Freq  127 93 223 350 265 60 

% 11,4 8,3 19,9 31,3 23,7 5,4 

9- Consigo transmitir mais as minhas 

emoções 

Freq  146 103 216 334 269 50 

% 13,1 9,2 19,3 29,9 24,1 4,5 

11- Sou capaz de fazer coisas melhores com 

a vida 

Freq  90 68 191 354 348 67 

% 8,1 6,1 17,1 31,7 31,1 6,0 

14 – Apareceram novas oportunidades que 

não teria tido de outra forma 

Freq  154 77 184 307 315 81 

% 13,8 6,9 16,5 27,5 28,2 7,2 

15- Sinto mais compaixão pelas outras 

pessoas 

Freq  129 83 166 287 357 96 

% 11,5 7,4 14,8 25,7 31,9 8,6 

16- Esforço-me mais nos meus 

relacionamentos 

Freq  119 82 180 351 308 78 

% 10,6 7,3 16,1 31,4 27,5 7,0 

17- É mais provável eu mudar as coisas que 

precisam ser mudadas 

Freq  114 61 209 349 321 64 

% 10,2 5,5 18,7 31,2 28,7 5,7 

20- Aprendi que as pessoas podem ser 

maravilhosas 

Freq  149 107 195 295 292 80 

% 13,3 9,6 17,4 26,4 26,1 7,2 

21- Aceito melhor o facto de precisar dos 

outros 

Freq  145 113 197 308 289 66 

% 13 10,1 17,6 27,5 25,8 5,9 

FACTOR II – MUDANÇA NA PERCEÇÃO DO SELF E DA VIDA EM GERAL 

1- Mudei as minhas prioridades acerca 

do que é importante na vida 

Freq  68 51 148 338 412 101 

% 6,1 4,6 13,2 30,2 36,9 9,0 

2- Dou mais valor à minha vida Freq  82 62 146 310 435 83 

% 7,3 5,5 13,1 27,7 38,9 7,4 

4- Confio mais em mim próprio Freq 115 72 173 356 344 58 

% 10,3 6,4 15,5 31,8 30,8 5,2 

10- Agora sei que sou capaz de lidar com 

situações difíceis 

Freq  98 86 190 331 348 65 

% 8,8 7,7 17,0 29,6 31,1 5,8 
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12- Aceito melhor a forma como as coisas 

são 

Freq  100 88 178 341 343 68 

% 8,9 7,9 15,9 30,5 30,7 6,1 

13- Aprecio mais cada dia da vida Freq  91 78 150 325 390 81 

% 8,4 7,0 13,4 29,1 34,9 7,2 

19- Descobri que sou mais forte do que 

pensava 

 

Freq  108 72 158 305 379 96 

% 9,7 6,4 14,1 27,3 33,9 8,6 

FACTOR III – MUDANÇA ESPIRITUAL 

5-Compreendo melhor a espiritualidade Freq  139 64 116 272 441 86 

% 12,4 5,7 10,4 24,3 39,4 7,7 

18- Tenho uma fé religiosa mais forte Freq 219 88 139 258 325 89 

% 19,6 7,9 12,4 23,1 29,1 8,0 

Tabela 27 - distribuição das fequências de resposta pelos ítens do inventário de CPT 

 

5.2.2 Medidas relativas à espiritualidade 
 

5.2.2.1 Escala de avaliação da espiritualidade 
 

Na tabela seguinte apresentam-se os valores relativos à média, desvio-padrão e 

valores mínimos e máximos alcançados por esta amostra na escala de avaliação da 

espiritualidade. 

 
AVALIAÇÃO DA ESPIRITUALIDADE N Min Max Média DP 

“Crenças” 1118 1 4 3.16 0.98 

“Esperança e otimismo” 1118 1 4 3.21 0.77 

Escala Total 1118 5 20  15.93 3.88 

Tabela 28- Análise descritiva da escala de avaliação da espiritualidade 

 

Da análise da tabela é possível constatar que a dimensão horizontal denominada 

como “esperança e otimismo” alcança valores superiores em termos de média (M=3.21) 

e menor dispersão de resultados (DP= 0.77). Esta dimensão remete para para uma forma 

mais existencialista de espiritualidade,onde se enquadra o sentido da esperança, e a 

atribuição do sentido e significado da vida que decorre das relações estabelecidas com o 

self, com os outros e com o meio. 
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Contrapõe-se a esta medida, a dimensão vertical da espiriualidade, chama de 

“crenças”que se associa a uma relação com o Transcendente muito associada à prática 

formal duma religião. Neste estudo, esta dimensão obteve resultados mais baixos 

(M=3.16; DP= 0.98), o que nos indica uma preferência desta população por uma relação 

mais personalizada com o Divino, embora a pouca diferença entre as médias obtidas nas 

duas sub-escalas nos faça intuir que a prática religiosa pode aparecer como um auxiliar 

na estruturação da relação pessoal com Deus. 

 

No gráfico seguinte apresenta-se graficamente a distribuição das médias pelas 

dimensãoes da escala de avaliação da espiritualidade. 

  

 
Gráfico 19-  Valores médios das dimensões da escala de avaliação da espiritualidade 

 

A tabela 29 apresenta os valores modais de resposta aos vários ítens que compõem 

a escala de avaliação da espiritualidade. Através da sua analise é possível perceber que a 

mesma apresenta um valor de concordância elevado, sendo que a opção “concordo 

plenamente” é a mais escolhida em todos os ítens. 

 

Na dimensão crenças,  o “a minha fé e crenças dão-me forças nos momentos 

difíceis”, apresenta a frequência mais elevada com 52,1% dos indivíduos a assumirem 

esta afirmação como muito descritiva da sua realidade. 

 

Já na dimensão esperança/otimismo, é a afirmação “aprendi a dar valor às 

pequenas coisas da vida” que reúne maior consenso entre os inquiridos com um valor de 

56.8%. 
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 Não 

Concordo 

 

Concordo 

um 

pouco 

Concordo 

Bastante 

 

Concordo 

Plenamente 

 

DIMENSÃO VERTICAL “CRENÇAS” 

1. As minhas crenças espirituais/religiosas dão 

sentido à minha vida. 

Freq 125 189 248 556 

% 11,2 16,9 22,2 49,7 

2. A minha fé e crenças dão-me forças nos momentos difíceis. Freq  109 133 293 583 

% 9,7 11,9 26,2 52,1 

DIMENSÃO HORIZONTAL “ESPERANÇA/OTIMISMO” 

3. Vejo o futuro com esperança. Freq  56 183 388 491 

% 5,0 16,4 34,7 43,9 

4. Sinto que a minha vida mudou para melhor. Freq  99 214 330 475 

% 8,9 19,1 29,5 42,5 

5. Aprendi a dar valor às pequenas coisas da vida. Freq  45 109 329 635 

% 4,0 9,7 29,4 56,8 

Tabela 29 - distribuição das fequências de resposta pelos ítens da escala de avaliação da espiritualidade 

5.2.2.2 Questionário de Bem-estar Espiritual 
 

Seguidamente discutem-se os resultados alcançados neste estudo no questionário de 

bem-estar espiritual, que se encontram sumariados na tabela 30. 

 
BEM-ESTAR ESPIRITUAL N Min Max Média DP 

Domínio pessoal 1118 1 5 3.91 0.75 

Domínio Comunitário 1118 1 5 3.85 0.69 

Domínio Ambiental 1118 1 5 3.84 0.88 

Domínio Transcendental 1118 1 5      3.69 1.07 

Tabela 30 - Análise descritiva do questionário de bem-estar espiritual 

 

A análise da tabela mostra-nos que os valores encontrados nos diversos domínios 

percorrem todos os pontos da escala (de 1 a 5 pontos). É ainda possível verificar que os 

resultados obtidos indicam uma baixa dispersão dos resultados em torno da média, que á 

excepção dum dominio (transcendental) se situam abaixo do valor de 1.0. 

 

O domínio pessoal, que diz respeito à forma como a pessoa se relaciona consigo 

própria relativamente ao significado, propósito e valores de vida obtém a média mais 

elevada (M= 3.91; DP = 0.75). Estes resultados também realçam indivíduos que 
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promovem o desenvolvimento do auto-conhecimento e consciência acerca de si 

mesmos. 

 

Em sentido inverso, como pode ser verificado na mesma tabela , o domínio com 

resultados médios mais baixos é o domínio transcendental (M=3.69; DP= 1.07). Este 

domínio refere-se à forma como os sujetos se relacionam com Algo ou Alguma coisa 

para além do que é humano, podendo expressar-se através do culto ou de 

comportamentos de adoração relativamente a essa Força Transcendente. Considera-se 

importante realçar que, apesar de à semelhança da versão portuguesa deste questionário 

(Gouveia, Marques & Pais-Ribeiro, 2009), este domínio apresentar os valores mais 

inferiores, no caso concreto deste estudo, o valor alcançado é superior ao da escala 

validada (M=2,9), o que nos pode remeter para a presença, nesta população, de uma 

relação com o Divino mais acentuada e valorizaçda. 

 

No gráfico 20 encontram-se representadas as médias obtidas pelos sujeitos nos 

diversos domínios do questionário de bem-estar espiritual. 

 

 
Gráfico 20 - Valores médios dos domínios do questionário de bem-estar espiritual 

 

Ao analisar a frequência de respostas aos vários ítens que compõem o questionário 

de bem-estar espiritual (tabela 31), verifica-se que no domínio pessoal, as afirmações 

que obtêm maior grau de concordância são as que descrevem a percepção de estar a 

desenvolver “um sentimento de identidade pessoal” (44.9%) e “auto-conhecimento” 

(44.5%).  
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No domínio comunitário, as facetas que os indivíduos descrevem como mais 

passíveis de crescimento são a “generosidade em relação aos outros” (48,8%) e a 

“bondade para com os outros” (48.2%). 

 

O “espanto e admiração perante uma paisagem deslumbrante” (41.9%)  é o ítem 

que descreve com maior intensidade as mudanças sentidas ao nível do domínio 

transcendental. 

 

No domínio transcendental destacam-se os ítens “admiração e respeito pela 

Criação ou origem do Cosmos” (36,8%) e “um sentimento de paz com Deus” (36%), 

como aqueles que reunem maior conformidade entre os sujeitos. 

 
Em que medida se sente a desenvolver: Muito pouco Pouco  Moderado Muito Muitíssim

o 

DOMÍNIO PESSOAL 

5. um sentimento de identidade pessoal Freq 18 47 264 502 287 

% 1,6 4,2 23,6 44,9 25,7 

9. auto-conhecimento Freq 9 46 260 498 305 

% 0,8 4,1 23,3 44,5 27,3 

 

14. alegria na vida Freq  23 54 243 448 350 

% 2,1 4,8 21,7 40,1 31,3 

16. paz interior Freq  39 72 288 451 268 

% 3,5 6,4 25,8 40,3 24,0 

18. um sentido para a vida Freq  30 49 187 452 400 

% 2,7 4,4 16,7 40,4 35,8 

DOMÍNIO COMUNITÁRIO 

1. afecto pelas outras pessoas Freq  28 46 296 525 223 

% 2,5 4,1 26,5 47,0 19,9 

3. generosidade em relação aos outros Freq  16 32 276 546 248 

% 1,4 2,9 24,7 48,8 22,2 

8. a confiança entre as pessoas Freq  50 132 405 397 134 

% 4,5 11,8 36,2 35,5 12,0 

17. respeito pelas outras pessoas Freq  11 23 136 520 428 

% 1,0 2,1 12,2 46,5 38,3 

19. bondade para com os outros Freq  17 23 200 539 339 

% 1,5 2,1 17,9 48,2 30,3 

DOMÍNIO AMBIENTAL 
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4. uma ligação com a natureza Freq  26 86 287 407 312 

% 2,3 7,7 25,7 36,4 27,9 

7. espanto e admiração perante uma paisagem 

deslumbrante 

Freq  14 37 183 416 468 

% 1,3 3,3 16,4 37,2 41,9 

10. um sentimento de união com a natureza Freq  50 84 311 382 291 

% 4,5 7,5 27,8 34,2 26 

12. uma relação de harmonia com o ambiente Freq  36 83 306 437 256 

% 3,2 7,4 27,4 39,1 22,9 

20. uma sensação de deslumbramento pela natureza Freq  32 76 281 384 345 

% 2,9 6,8 25,1 34,3 30,9 

DOMÍNIO TRANSCENDENTAL 

2. uma relação pessoal com o Divino ou Deus Freq  112 83 240 359 324 

% 10,0 7,4 21,5 32,1 29,0 

6. admiração e respeito pela Criação ou origem do 

Cosmos 

Freq  69 65 220 353 411 

% 6,2 5,8 19,7 31,6 36,8 

11. o sentimento de união com Deus ou o Universo Freq  97 73 185 370 393 

% 8,7 6,5 16,5 33,1 35,2 

13. um sentimento de paz com Deus Freq  97 65 172 403 381 

% 8,7 5,8 15,4 36,0 34,1 

15. uma vida de meditação e/ou oração Freq  137 115 304 331 231 

% 11,5 10,3 27,2 29,6 20,7 

Tabela 31 - distribuição das fequências de resposta pelos ítens do questionário de bem-estar espiritual 

 

 

 

5.2.2.3 Escala RCOPE 
 

Ao analisar a estatística descritiva relativa à escala de coping religioso/espiritual 

(RCOPE), apresentada na tabela 32, a primeira constatação é a de que as estratégias de 

CRE positivo (M= 2.41; DP= 0.62) revelam valores mais elevados do que as estratégias 

de coping CRE negativo (M= 1.81; DP=0.36). Estes valores demonstram a prevalência 

dum foco positivo na resolução de problemas mediada pelo uso de recursos religiosos. 

 

É possível ainda verificar que a variante de CRE positivo mais utilizada é a procura 

de suporte espiritual (M=3.01; DP=0.98), que se baseia na procura de conforto e 

segurança nos momentos de tribulação, através do amor e cuidados de Deus. 
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Ainda no domínio positivo a ligação espiritual (M=2.69; DP=0.83) aparece como a 

segunda estratégia mais utilizada, o que revela que, com frequência, os indivíduos no 

meio da crise fazem esforços no sentido de experienciar uma ligação mais profunda 

com Aquilo que os transcende. 

 

O coping religioso cooperativo (M=2.61; DP= 0.92) aparece como o terceiro 

método positivo mais frequentemente utilizado pelos sujeitos deste estudo, no confronto 

com a adversidade. Ao utilizar este recurso adaptativo, os indivíduos tentam retomar a 

percepção de controlo da situação, através do estabelecimento duma parceria com Deus 

para, em conjunto, trabalharem na resolução dos problemas. 

 

Relativamente ao CRE negativo, destaca-se como estratégia mais usual o 

deferimento religioso passivo (M=2.28; DP=0.58), em que os sujeitos adoptam uma 

postura inativa, esperando passivamente que Deus controle e resolva a situação, sem se 

implicarem pessoalmente nas soluções da mesma. 

 

Seguidamente, no uso de CRE negativo aparece a reavaliação dos poderes de Deus 

(M=2.20; DP=0.6). Quando optam por este tipo de estratégias, os sujeitos, perante a 

adversidade e as dificuldades a ela inerentes optam por questionar as faculdades e forças 

Divinas para intervir na sua vida e resolver aquilo que lhes traz sofrimento. 
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COPING RELIGIOSO/ESPIRITUAL N Min Max Média DP 

CRE POSITIVO      

Reavaliação religiosa benevolente 1118 1 4 2,19 0,68 

Coping religioso cooperativo 1118 1 4 2,61 0,92 

Rendição religiosa ativa 1118 1 4 2,67 0,81 

Procura suporte espiritual 1118 1 4 3,01 0,98 

Purificação religiosa 1118 1 4 2,59 0,92 

Ligação espiritual 1118 1 4 2,69 0,83 

Procura de conforto junto do clero e da 

comunidade 

1118 1 4 1,78 0,64 

Ajuda espiritual 1118 1 4 2,48 0,54 

Procura de direção religiosa 1118 1 4 2,15 0,58 

Conversão religiosa 1118 1 4 2,10 0,81 

Perdão religioso 1118 1 4 2,25 0,82 

CRE NEGATIVO      

Reavaliação punitiva de Deus 1118 1 4 1,33 0,53 

Reavaliação demoníaca 1118 1 4 1,47 0,51 

Reavaliação dos poderes de Deus 1118 1 4 2,20 0,6 

Deferimento religioso passivo 1118 1 4 2,28 0,58 

Coping religioso auto-direcionado 1118 1 4 2,07 0,47 

Súplica por intercessão direta 1118 1 4 2,06 0,73 

Distração religiosa 1118 1 4 1,61 0,57 

Descontentamento espiritual 1118 1 4 1,44 0,48 

Estabelecimento de barreiras religiosas 1118 1 4 1,93 0,67 

Descontentamento interpessoal religioso 1118 1 4 1,73 0,57 

CRE POSITIVO 1118 1 4 2,41 0,62 

CRE NEGATIVO 118 1 4 1,81 0,36 

Tabela 32 - Análise descritiva da escala RCOPE 

 

Os valores médios das estratégias de coping que utilizam recursos 

religioso/espirituais para lidar com o stress encontram-se ilustrados no gráfico 21. 
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Gráfico 21- Valores médios das estrategias de CRE da escala RCOPE 

 

Analisando o uso de estratégias de CRE tendo em conta a função que 

desempenham como recurso de gestão da adversidade (gráfico 22), é possível ainda 

verificar que, no CRE positivo, a procura de conforto e proximidade é a utilidade mais 

comum para os sujeitos desta amostra, quando utilizam  meios religiosos/espirituais 

para restabelecer o equilíbrio após um acontecimento perturbador. Esta função, que é 

considerada como uma das mais fundamentais da religião, tem na sua base o desejo do 

indivíduo de se ligar a uma força que o transcenda, e através dessa relação, se sentir 

acompanhado e apoiado no momento da provação. 
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A procura do controlo é a segunda vantagem mais presente no uso de estratégias de 

CRE positivo. Quando confrontados com situações que excedem os seus recursos 

pessoais e sociais, verificou-se que os indivíduos voltam-se muitas vezes para o extra-

ordinário para tentar alcançar a mestria da situação. Esta função é ainda a mais 

frequente quando analisamos o uso do CRE negativo, principalmente através do uso 

estratégias de coping que se baseiam em locus de controlo de Deus inadequados, i.e., ou 

colocando a total responsabilidade da resolução dos problemas no Divino, ou evitando 

totalmente o envolvimento de qualquer ajuda sobre-natural. 

 

 
Gráfico 22 - Valores médios das estrategias de CRE por função desempenhada 

 

Ao analisar a frequência de respostas aos vários itens que compõem a escala 

RCOPE (tabela 33), é possível realçar que na sub-escala procura de suporte espiritual, 

a opção “sempre” alcança em todas as afirmações que a compõem, os valores de maior 

concordância da população deste estudo, a saber: “procuro Deus para me dar força, 

suporte e orientação” (39.3%); “procuro o cuidado e amor de Deus” (38.4%); “confio 

que Deus estará do meu lado” (47.6%). 

 

Em sentido inverso, existem quatro sub-escalas cujos valores de maior 

concordância de concentram totalmente na opção “nunca”, indicando que este tipo de 

estratégias são as menos utilizadas por estes sujeitos. 
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Uma dessas sub-escalas é a reavaliação punitiva de Deus, que apresentou os 

seguintes resultados, na opção “nunca”, nos itens que a compõem: “pergunto-me o que 

fiz para Deus me castigar” (62.2%); “concluo que Deus me está a castigar pelos meus 

pecados” (78.5%) e “sinto que fui punido por Deus pela minha falta de devoção” 

(85.1%). Esta sub-escala, amplamente rejeitada por esta amostra, descreve um conjunto 

de estratégias cognitivas que facilitam a redefinição do stressor como um castigo de 

Deus pelos pecados dos indivíduos. 

 

A sub-escala reavaliação demoníaca, que facilita a reconstrução do stressor como 

um ato atribuído ao Diabo, também obteve valores elevados de discordância 

relativamente às frases que a constituem, com os seguintes resultados: “acredito que o 

Diabo é responsável pela minha situação” (37.5%); “concluo que o Diabo fez isto 

acontecer” (82%) e  

“sinto que o problema foi obra do Diabo” (82%). 

 

Outro conjunto de estratégias reportadas como menos utilizadas pelos sujeitos, e 

por isso com valores modais mais elevados na opção nunca em todos os itens é a sub-

escala distracção religiosa, com os seguintes valores: “rezo para manter a minha cabeça 

longe dos problemas” (60.6%); “penso sobre assuntos espirituais para evitar pensar nos 

meus problemas” (50.3%) e “foco-me na religião para parar de me preocupar com os 

meus problemas” (64.3%). Neste tipo de estratégias, pouco utilizadas pelos 

intervenientes neste estudo, dá-se uma focalização nos conteúdos/práticas religioas com 

o intuito de esquecer o stressor. 

 

Por fim, a sub-escala descontentamento espiritual, que expressa a confusão e 

insatisfação com o papel de Deus na situação stressante de vida, constitui o outro 

agrupamento de itens que os sujeitos reportam com maior frequência nunca utilizar. 

Desta sub-escala constam as seguintes afirmações, com os respectivos valores de moda 

na opção “nunca”: “questiono-me porque Deus me abandonou” (47.9%); “questiono o 

amor de Deus por mim” (71.1%) e “verbalizo a minha raiva por Deus não ter atendido 

às minhas preces” (82.3%) 
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  Nunca Às 

vezes 

Muitas 

Vezes 

Sempre 

REAVALIAÇÃO RELIGIOSA BENEVOLENTE 

15. Vejo a minha situação como um plano de Deus Freq  904 169 33 12 

% 80.9 15.1 3.0 1.1 

36. Tento perceber como Deus pode estar a tentar fortalecer-me com 

esta situação 

Freq  181 325 386 226 

% 16.2 29.1 34.5 20.2 

54. Tento descobrir qual a lição que Deus deseja que eu aprenda com 

esta situação 

Freq 169 270 367 312 

% 15.1 24.2 32.8 27.9 

COPING RELIGIOSO COOPERATIVO 

18. Tento pôr os meus planos em acção, com a ajuda de Deus Freq  167 221 405 325 

% 14.9 19.8 36.2 29.1 

28. Trabalho em conjunto com Deus, como parceiros, para resolver 

esta situação 

Freq  248 319 329 222 

% 22.2 28.5 29.4 19.9 

50. Tento, junto com Deus, dar sentido á situação Freq  213 299 356 250 

% 19.1 26.7 31.8 22.4 

RENDIÇÃO RELIGIOSA ATIVA 

1. Tento dar o meu melhor e depois entrego a situação a Deus Freq  123 228 423 344 

% 11.0 20.4 37.8 30.8 

17. Faço o que posso, e coloco o resto nas mãos de Deus Freq 138 274 428 278 

% 12.3 24.5 38.3 24.9 

23. Tomo o controlo do que posso e deixo o resto com Deus Freq 270 347 311 190 

% 24.2 31.0 27.8 17.0 

PROCURA DE SUPORTE ESPIRITUAL 

25. Procuro Deus para me dar força, suporte e orientação Freq  137 187 355 439 

% 12.3 16.7 31.8 39.3 

26. Procuro o cuidado e amor de Deus Freq  162 186 341 429 

% 14.5 16.6 30.5 38.4 

32. Confio que Deus estará do meu lado Freq  127 147 312 532 

% 11.4 13.1 27.9 47.6 

PURIFICAÇÃO RELIGIOSA 

24. Peço perdão pelos meus pecados Freq  193 260 340 325 

% 17.3 23.3 30.4 29.1 

30. Confesso os meus pecados Freq  298 326 270 224 

% 26.7 29.2 24.2 20.0 

46. Tento ser menos pecador Freq  165 294 392 267 

% 14.8 26.3 35.1 23.9 

LIGAÇÃO ESPIRITUAL 

2. Penso como a minha vida é parte de uma força espiritual mais 

vasta 

Freq  171 262 373 312 

% 15.3 23.4 33.4 27.9 
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20. Procuro uma ligação espiritual mais forte com outras pessoas Freq  160 362 423 173 

% 14.3 32.4 37.8 15.5 

43. Procuro uma ligação espiritual mais forte com Deus Freq  185 237 335 361 

% 16.5 21.2 30.0 32.3 

 

PROCURA DE CONFORTO JUNTO DO CLERO E DA COMUNIDADE 

10. Peço aos outros para rezarem por mim Freq  725 310 63 20 

% 64.8 27.7 5.6 1.8 

 

41. Procuro a ajuda espiritual do líder da minha comunidade Freq  557 323 171 67 

% 49.8 28.9 15.3 6.0 

62. Procuro o amor e os cuidados dos membros da minha 

comunidade 

Freq  346 405 266 101 

% 30.9 36.2 23.8 9.0 

AJUDA ESPIRITUAL 

4. Tento dar força espiritual aos outros Freq  261 481 217 159 

% 23.3 43.0 19.4 14.2 

16. Rezo pelo bem-estar dos outros Freq  235 335 320 228 

% 21.0 30.0 28.6 20.4 

63. Ofereço apoio espiritual à família e amigos Freq  128 336 377 277 

% 11.4 30.1 33.7 24.8 

PROCURA DE DIRECÇÃO RELIGIOSA 

8.Peço a Deus que me ajude a encontrar um novo caminho para a 

minha vida 

Freq  449 374 161 134 

% 40.2 33.5 14.4 12.0 

42. Rezo para descobrir qual é o propósito da minha vida Freq 330 290 307 191 

% 29.5 25.9 27.5 17.1 

47. Rezo para encontrar uma nova razão para viver Freq  390 316 273 139 

% 34.9 28.3 24.4 12.4 

CONVERSÃO RELIGIOSA 

49. Tento encontrar uma nova vida através da religião Freq  510 292 214 102 

% 45.6 26.1 19.1 9.1 

51. Rezo por uma completa transformação na minha vida Freq  341 309 292 176 

% 30.5 27.6 26.1 15.7 

58. Procuro um novo despertar espiritual Freq  376 367 246 129 

% 33.6 32.8 22.0 11.5 

PERDÃO RELIGIOSO 

11. Peço a Deus que me ajuda a ultrapassar a minha amargura Freq  418 432 185 83 

% 37.4 38.6 16.5 7.4 

31. Procuro a ajuda de Deus para tentar perdoar os outros Freq 239 299 355 225 

% 21.4 26.7 31.8 20.1 

 

35. Peço ajuda a Deus para que a minha raiva desapareça Freq  278 387 274 179 
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% 24.9 34.6 24.5 16.0 

REAVALIAÇÃO PUNITIVA DE DEUS 

33. Pergunto-me o que fiz para Deus me castigar Freq 695 319 73 31 

% 62.2 28.5 6.5 2.8 

55. Concluo que Deus me está a castigar pelos meus pecados Freq  878 181 40 19 

% 78.5 16.2 3.6 1.7 

59. Sinto que fui punido por Deus pela minha falta de devoção Freq  951 129 26 12 

% 85.1 11.5 2.3 1.1 

REAVALIAÇÃO DEMONÍACA 

 

14. Acredito que o Diabo é responsável pela minha situação Freq  419 413 204 82 

% 37.5 36.9 18.2 7.3 

19. Concluo que o Diabo fez isto acontecer Freq  917 160 32 9 

% 82.0 14.3 2.9 0.8 

61. Sinto que o problema foi obra do Diabo Freq  917 157 33 11 

% 82.0 14.0 3.0 1.0 

REAVALIAÇÃO DOS PODERES DE DEUS 

12. Penso que algumas coisas estão para além do poder de Deus Freq 176 298 364 280 

% 15.7 26.7 32.6 25.0 

45. Percebo que Deus não pode responder a todas as minhas preces Freq  265 294 307 252 

% 23.7 26.3 27.5 22.5 

57. Questiono o poder de Deus Freq  780 233 58 47 

% 69.8 20.8 5.2 4.2 

DEFERIMENTO RELIGIOSO PASSIVO 

5. Não tento muita coisa, espero que Deus assuma o controlo Freq 81 274 494 269 

% 7.2 24.5 44.2 24.1 

9. Não lido com a situação, espero que Deus afaste as minhas 

preocupações 

Freq 163 262 400 293 

% 14.6 23.4 35.8 26.2 

21. Não faço muito, espero que Deus resolva os meus problemas por 

mim. 

Freq 875 198 35 10 

% 78.3 17.7 3.1 .9 

COPING RELIGIOSO AUTO-DIRECCIONADO 

3. Tomo decisões sobre o que fazer sem a ajuda de Deus Freq 141 268 385 324 

% 12.6 24.0 34.4 29.0 

7. Tento dar sentido à situação sem me apoiar em Deus  Freq 688 356 49 25 

% 61.5 31.8 4.4 2.2 

53. Tento lidar com os meus sentimentos sem a ajuda de Deus Freq  450 400 155 113 

% 40.3 35.8 13.9 10.1 

SÚPLICA POR UMA INTERCESSÃO DIRETA 

27. Negoceio com Deus para que Ele torne as coisas melhores Freq 653 328 101 36 

% 58.4 29.3 9.0 3.2 

29. Suplico a Deus para que as coisas corram bem Freq 207 343 329 239 
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% 18.5 30.7 29.4 21.4 

56. Rezo para que aconteça um milagre Freq 361 418 229 110 

% 37.3 37.4 20.5 9.8 

DISTRACÇÃO RELIGIOSA 

13. Rezo para manter a minha cabeça longe dos problemas Freq 677 244 136 61 

% 60.6 21.8 12.2 5.5 

37. Penso sobre assuntos espirituais para evitar pensar nos meus 

problemas 

Freq 562 381 140 35 

% 50.3 34.1 12.5 3.1 

48. Foco-me na religião para parar de me preocupar com os meus 

problemas 

Freq 719 259 108 32 

% 64.3 23.2 9.7 2.9 

DESCONTENTAMENTO ESPIRITUAL 

6. Questiono-me porque Deus me abandonou Freq 535 409 135 39 

% 47.9 36.6 12.1 3.5 

22. Questiono o amor de Deus por mim Freq  795 245 51 27 

% 71.1 21.9 4.6 2.4 

39. Verbalizo a minha raiva por Deus não ter atendido às minhas 

preces 

Freq  920 155 29 14 

% 82.3 13.9 2.6 1.3 

ESTABELECIMENTO DE BARREIRAS RELIGIOSAS 

34. Evito pessoas que não partilham a minha fé Freq 841 211 46 20 

% 75.2 18.9 4.1 1.8 

44. Mantenho-me ligado aos ensinamentos e práticas da minha 

religião 

Freq 232 296 327 263 

% 20.8 26.5 29.2 23.5 

52. Ignoro conselhos que não estão de acordo com a minha fé Freq 473 371 162 112 

% 42.3 33.2 14.5 10.0 

DESCONTENTAMENTO INTERPESSOAL RELIGIOSO 

38. Discordo do que a Igreja quer que eu faça ou acredite Freq 318 429 203 168 

% 28.4 38.4 18.2 15.0 

40. Pergunto-me porque a Igreja me abandonou Freq 968 104 28 18 

% 86.6 9.3 2.5 1.6 

60. Sinto insatisfação com os líderes da minha comunidade espiritual Freq 501 411 121 85 

% 44.8 36.8 10.8 7.6 

Tabela 33 - distribuição das fequências de resposta pelos ítens da escala RCOPE 

 

5.3 Consistência interna dos instrumentos 
 

5.3.1 Escala de Resiliência 
 

A consistência interna das sub-escalas da escala de resiliência foi analisada com 

recurso ao coeficiente de consistência interna alfa de Cronbach, e encontra-se 
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representada na tabela 34. Os valores obtidos variam entre um mínimo de 0.55 na sub-

escala auto-suficiência e autoconfiança, e o valor máximo de 0.88 na sub-escala 

perserverança. Destaca-se ainda o valor de consistência interna total da, que neste caso 

foi de 0.88, considerado um valor positivo. 

 
Dimensões Escala de Resiliência Alfa Versão 

Portuguesa 

Factor I – Perserverança 0,88 0,84 

Factor II – Sentido de Vida 0,82 0,81 

Factor III – Serenidade 0,62 0,60 

Factor IV- Autosuficiência e 

autoconfiança 

0,55 0,67 

Total Escala 0,88 0,87 

Tabela 34 -Consistência interna da Escala de Resiliência 

 

Salientando-se que um reduzido número de itens em cada fator contribui para a 

diminuição do valor alfa de Cronbach, e tendo em conta que tal acontece nessa escala, 

consideram-se os valores alpha obtidos satisfatórios 

 

Os valores encontrados foram ainda semelhantes aos definidos para a versão 

portuguesa daescala de resiliência (NgDeep & Pereira, 2012) 

 

5.3.2 Inventário de Crescimento Pós-Traumático 
 

A tabela 35 permite-nos analisar a consistência interna do Inventário de 

Crescimento Pós-Traumático. Feitos os respetivos cálculos, constatámos que tem um 

coeficiente alfa de Cronbach para a escala global de 0.96, sendo de 0.94, 0.90 e 0.79 

para os factores abertura a novas possibilidades e maior envolvimento nas relações 

interpessoais, mudanças na perceção do self e da vida em geral, e mudança espiritual 

respetivamente. 

 

Esstes valores são considerados globalmente bons, e na generalidade acima dos 

conseguidospela versão portuguesa do inventário(Resende, Sendas & Maia, 2008). 
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Dimensões Inventário CPT Alfa Versão 

Portuguesa 

Factor I - Abertura a novas 

possibilidades e maior envolvimento 

relações interpessoais 

0,94 0,94 

Factor II – Mudanças na perceção do 

self e da vida em geral 

0,90 0,89 

Factor III – Mudança espiritual 0,79 0,64 

Total Inventário 0,96 0,95 

Tabela 35 - Consistência interna do Inventário de Crescimento Pós-Traumático 

 

5.3.3 Escala de avaliação da Espiritualidade 
 

A tabela 36 permite analisar a consistência interna da Escala de Avaliação da 

Espiritualidade. Denotamos valores altos para o coeficiente alfa quer para a dimensão 

horizontal esperança/otimismo (0.79), quer para o global da escala (0.88). A dimensão 

vertical crenças, apresenta um valor limite de 0.70. 

 
Dimensões Escala Aval. 

Espirit. 

Alfa Versão Portuguesa 

Dimensão vertical – “Crenças” 0,70 0,92 

Dimensão Horizontal – 

Esperança/ Otimismo 

0,79 0,69 

Total Escala 0,88 0,74 

Tabela 36 - Consistência interna Escala de Avaliação da Espiritualidade 

 

Consideram-se estes valores aceitáveis, dado o nº de ítens da escala, e tendo em 

conta os valores de referência limite em psicometria. 

 

5.3.4 Questionário de Bem-Estar Espiritual 
 

Na tabela 37 analisamos a consistência interna do Questionário de Bem-Estar 

Espiritual e  observamos um coeficiente alfa elevado para todos os domínios de Bem-
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Estar Espiritual. Percebe-se ainda que estes valores superam os apresentados na versão 

portuguesa deste Questionário (Gouveia, Marques e Pais-Ribeiro, 2009) 

 
Dimensões Questionário BEE Alfa Versão Portuguesa 

Domínio Pessoal 0,86 0,75 

Domínio Comunitário 0,85 0,74 

Domínio Ambiental 0,93 0,84 

Domínio Transcendental 0,93 0,89 

Tabela 37 -Consistência interna Questionário de BEE 

 

5.3.5 Escala de Coping Religioso/Espiritual 
 

A tabela 38 mostra os esultados obtidos na análise da consistência interna da escala 

de coping RE, sendo que o coeficiente alfa, que se encontra entre .85 e .95, para o Cre 

negativo e o CRE positivo respetivamente, se considera elevado para as duas sub-

escalas. 

 
RCOPE Alfa Versão Original 

CRE POSITIVO 0,95 0,87 

CRE NEGATIVO 0,85 0,78 

Tabela 38 - Consistência interna Escala de CRE 

 

 

5.4 Estatística Inferencial  
 

5.4.1 Análise das hipóteses formuladas 
 

Para a análise das hipóteses formuladas utilizámos procedimentos estatísticos como 

a correlação bivariada de Pearson, e a análise multivariada de variância (MANOVA). 

 

A correlação bivariada de Pearson, opção tomada após verificação de que a amostra 

tinha uma distribuição normal, permite determinar o grau de associação entre as 

variáveis, sem qualquer direcção definida nessa relação, a qual, conforme o sentido em 
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que uma variável afecta a outra, pode apresentar-se positiva ou negativa ( Pestana e 

Gageiro, 2005). A correlação indica que a intensidade de um fenómeno se faz 

acompanhar (no mesmo sentido ou no seu inverso) pela intensidade de um outro 

fenómeno (média e frequência). Maior ou menor robustez da correlação implica a 

consideração de valores que permitam identificar as associações mais ou menos 

elevadas.  

 

Segundo Pestana e Gageiro (2005) para um coeficiente de correlação: 

- igual ou inferior a 0,19 considera-se uma correlação Muito Baixa; 

- entre 0,20 e 0,39 considera-se uma correlação Baixa; 

- entre 0,40 e 0,69 considera-se uma correlação Moderada; 

- entre 0,70 e 0,89 considera-se uma correlação Alta; 

- entre 0,90 e 1,0 considera-se uma correlação Muito Alta. 

 

Neste sentido, deve ter-se em consideração que os valores que definem a robustez 

da correlação são os adoptados para as ciências exactas, pelo que é necessário ter em 

conta de que, havendo correlação mais ou menos robusta, é possível afirmar que a 

associação entre as duas ocorrências não se deve ao acaso, mas por uma influência 

mútua, até porque um valor de probabilidade (p) inferior a 0,05 é indicador de que a 

correlação já é significativa. 

 

Ao longo do trabalho iremos utilizar os critérios de Pestana e Gageiro (2005) no 

que diz respeito à robustez da correlação (muito baixa, baixa, moderada, alta e muito 

alta), nomeadamente aquando da análise estatística da correlação entre os instrumentos 

psicológicos utilizados. 

 

A análise de variância multivariada considera o efeito das variáveis independentes 

(factores ou concomitantes) no conjunto das variáveis dependentes. Segundo Field 

(2006), para que os resultados da MANOVA sejam considerados válidos, devem ser 

cumpridos os seguintes pressupostos: (1) independência de observações, ou seja, um 

sujeito deve pertencer apenas a um grupo da variável independente; (2) a amostra deve 

ser aleatória; (3) normalidade multivariada: inferida através da verificação da 
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normalidade para cada variável dependente considerando os grupos da variável 

independente; (4) homogeneidade de variância e de covariância). Estes pressupostos 

encontravam-se preenchidos, aquando da opção por esta ferramenta estatística. 

 

H1: Existem diferenças entre indivíduos praticantes de uma religião e não 

praticantes relativamente aos níveis de resiliência e crescimento pós-traumático 

que apresentam  

 

Foi efetuada uma MANOVA para verificar o efeito da prática da religião (sim vs 

não) no nível de resiliência e crescimento pós-traumático. Os resultados revelaram um 

efeito da prática de religião no compósito de variáveis (resiliência e crescimento pós-

traumático) Λ= .979, F (2, 1115) = 11.91, p < .001. A análise univariada revelou um 

efeito da prática da religião no crescimento pós-traumático, F (1, 1116) = 18.94, p < 

.001, , η2 = 0.17 , apresentando os praticantes religiosos uma média superior de 

crescimento pós-traumático (M = 60.29) do que os que não praticam qualquer religião 

(M = 52.81), tal como demonstrado no gráfico 23. Contudo, não foram encontradas 

diferenças de resiliência em função da prática religiosa. A hipótese 1 foi confirmada 

parcialmente. 

 

 
Gráfico 23-  Médias das variáveis dependentes em função da prática religiosa 
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H2: Existe uma correlação entre a frequência da prática religiosa, o 

funcionamento resiliente e o crescimento pós-traumático  

 

Com objetivo de avaliar com a frequência da prática religiosa, resiliência e 

crescimento pós-traumático, foi elaborada uma matriz de correlações de Pearson. Os 

coeficientes bivariados entre as variáveis em estudo são mostrados na tabela 39 

 

Verificou-se então uma correlação positiva da frequência na prática religiosa com a 

resiliência e o crescimento pós-traumático, verificando-se uma correlação moderada 

com o crescimento pós-traumático  (r=.275 ; p= .001), e muito fraca com a resiliência 

(r=.097 ; p= .001), confirmando-se a Hipótese 2 

 
Tabela 39 -correlação entre a frequência da prática religiosa a resiliência e o CPT 

 

Fr
eq
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ia
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Resiliência .097** 

Crescimento  

pós-traumático 
.275*** 

                                                                          ** p < .01; *** p < .001 

 

H3: Indivíduos que apresentam uma imagem positiva de Deus revelam valores 

mais elevados nos instrumentos de resiliência e crescimento pós-traumático  

 

Foi realizada novamente uma MANOVA para examinar o possível efeito do tipo de 

imagem sobre Deus (positiva vs negativa) no nível de resiliência e crescimento pós-

traumático. Os resultados revelaram um efeito da imagem sobre Deus no compósito de 

variáveis (resiliência e crescimento pós-traumático) Λ= .960, F (4, 2228) = 11.59, p < 

.001. A análise univariada revelou um efeito da imagem sobre Deus na resiliência F (2, 

1115) = 7.48, p = .001, η2 = 0.13. A comparação múltipla de médias, com a correção de 

Bonferroni mostrou que os indivíduos que têm uma imagem positiva (M= 128.53) é 
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mais resilientes do que os que têm imagem negativa (M= 121. 71). Foi encontrado 

igualmente um efeito da imagem sobre Deus no crescimento pós-traumático F (2, 1115) 

= 20.20, p < .001, η2 = 0.35. A comparação múltipla de médias, com a correção de 

Bonferroni mostrou que os indivíduos que têm uma imagem positiva (M= 59.93) 

revelam maiores níveis médios de crescimento pós-traumático que do que os que têm 

imagem negativa (M= 42.26) (ver gráfico 24) Os resultados suportam a hipótese 3 

 

128,5

59,9

121,7

42,3

RESILIÊNCIA CPT
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Gráfico 24 -   Médias das variáveis dependentes em função da imagem de Deus. 

 

H4: Os níveis de  resiliência e crescimento pós-traumático  diferem em função 

dos níveis da satisfação da religião  

 

Uma MANOVA foi executada para verificar o potencial efeito da satisfação na 

religião (pouco satisfeito vs satisfeito vs muito satisfeito) no nível de resiliência e 

crescimento pós-traumático. Os resultados revelaram um efeito da prática de religião no 

compósito de variáveis (resiliência e crescimento pós-traumático) Λ= .915, F (4, 2170) 

= 25.74, p < .001. A análise univariada revelou um efeito da satisfação da religião no 

crescimento pós-traumático, F (2, 1086) = 21.58, p < .001, , η2 = 0.38. A comparação 

múltipla de médias mostrou que quanto maior a satisfação com a religião, maior é a 

nível médio de resiliência  Mmuitosatisf.= 131.10 > Msatisf = 126.36  > Mpoucosatisf = 121.99 

(ps <.05), tal com representado no gráfico 25. Foi encontrado igualmente um efeito da 

satisfação com a religião no no crescimento pós-traumático F (2, 1086) = 41.19,  p < 

.001, , η2 = 0.71.  A comparação múltipla de médias, revelou um padrão similar 
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encontrado na resiliência, isto é, quanto maior a satisfação com a religião, maior é a 

nível médio de crescimento pós-traumático Mmuitosatisf.= 64.27 > Msatisf = 56.28 > 

Mpoucosatisf = 47.13 (ps <.05).  A hipótese 4 foi corroborada. 

 

122

47,1

126,4

56,3

131,1

64,27

RESILIÊNCIA CPT

Pouco satisfeito(a) Satisfeito(a) Muito satisfeito (a)
 

Gráfico 25 -  Médias das variáveis dependentes em função da satisfação com a religião 

 

H5: O uso de estratégias positivas de CRE relaciona-se positivamente com a 

resiliência e o crescimento pós-traumático  

 

Com objetivo de avaliar o uso de estratégias de coping religioso positivo, 

resiliência e crescimento pós-traumático, foi elaborada uma matriz de correlações de 

Pearson. Os coeficientes bivariados entre as variáveis em estudo são mostrados na 

tabela 40. 
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Tabela 40 - Correlação entre CRE positivo resiliência e CPT 
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Coping religioso 

positivo 
-   

Resiliência .124*** -   

Crescimento  

pós-traumático 
.418*** .289*** - 

                                                             ** p < .01; *** p < .001 

 

Pela análise da tabela acima é possível verificar que a hipótese 5 é confimada, 

tendo em conta que estamos na presença de correlações positivas entre as variáveis, com 

valores estatisticamente significativos (p < .001), onde o crescimento pós-traumático 

apresenta uma relação mais forte com o CRE positivo (r=.418) do que a resiliência (r= 

.124).  

 

H6: Existe uma correlação entre a forma como os indivíduos experienciam a 

sua relação com o Transcendente - de uma forma mais estruturada (religião) ou 

mais personalizada (espiritualidade) – e os valores de resiliência e crescimento pós-

traumático que apresentam  

 

Para analisar a correlação existente entre a forma como os individuos experienciam 

a sua relação com o Transcendente e os valores de resiliência e crescimento pós-

traumático, foi realizada uma matriz de correlações de Pearson, que se apresenta na 

tabela 41. 
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Tabela 41- Correlações entre o tipo de relação com o Transcendente, resiliência e CPT 
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Relação estruturada com 

o transcendente 
-   

Relação personalizada 

com o transcendente 
.652*** -  

Resiliência .160** .365*** - 

Crescimento 

pós-traumático 
.387*** .482** .289*** 

                                                ** p < .01; *** p < .001 

 

Da análise da tabela é possível verificar, para a variável “relação estruturada com o 

transcendente”, uma correlação moderada com o crescimento pós-traumático  (r=.387 ; 

p< .001), e muito fraca com a resiliência (r=.160 ; p< .01). Para a relação personalizada 

com o transcendente foi obtida uma correlação positiva forte com a resiliência (r=.462 ; 

p< .001)  e o crescimento pós-traumático  (r=.365 ; p< .001)  confirmando-se a 

Hipótese 6. Salienta-se que uma vivência mais individualizada com o Divino apresenta 

valores mais elevados, tanto ao nível da resiliência quanto do CPT comparativamente 

com interacções mais estruturadas e ritualizadas com o Transcendente. 

 

H7: Existem diferenças entre perfil globalista e o perfil racionalista de bem-

estar espiritual nos níveis de resiliência e crescimento pós-traumático   

 

Dois tipos de perfis foram criados: os globalistas, com um valor mais elevado na 

subescala de domínio transcendental, e um outro que englobava o resto dos perfis 

(personalista, comunitário, ambientalista, com valores mais elevados respetivas 

subescalas de domínio espiritual e o perfil indiferenciado) no nível de resiliência e 

crescimento pós-traumático, através de uma MANOVA. Os resultados revelaram um 

efeito da prática de religião no compósito de variáveis (resiliência e crescimento pós-

traumático) Λ= .986, F (2, 1115) = 8.20, p < .001. A análise univariada revelou um 
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efeito do tipo de perfil no crescimento pós-traumático, F (1, 1116) =9.51, p = .002, η2 = 

0.001, apresentando o perfil globalista uma média inferior de crescimento pós-

traumático (M = 58.1) do que os outros perfis  (M =63.5), tal como demonstrado no 

gráfico 26. Contudo, não foram encontradas diferenças de resiliência entre os diferentes 

perfis. A hipótese 7 foi confirmada parcialmente. 
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Gráfico 26 -  Médias das variáveis dependentes em função do tipo de perfil de BEE 

 

5.4.2 Matriz correlacional das variáveis em estudo 
 

Com o objetivo de concluir, resumir e clarificar as relações encontradas entre as 

variáveis utilizadas neste estudo, apresenta-se de seguida, na tabela 42 a matriz de 

correlações encontradas entre as mesmas. 
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Tabela 42 - Matriz de correlações entre as variáveis em estudo 

 Fr
eq

uê
nc

ia
 n

a 
pr

át
ic

a 

re
lig

io
sa

 

R
el

aç
ão

 e
st

ru
tu

ra
da

 

co
m

 o
 tr

an
sc

en
de

nt
e 

R
el

aç
ão

 p
er

so
na

liz
ad

a 

co
m

 o
 tr

an
sc

en
de

nt
e 

D
om

ín
io

 

tra
ns

ce
nd

en
ta

l 

C
op

in
g 

re
lig

io
so

 

po
si

tiv
o 

R
es

ili
ên

ci
a 

cr
es

ci
m

en
to

  

pó
s-

tra
um

át
ic

o 

Frequência na Prática 

religiosa 
-       

Relação estruturada 

com o transcendente 
.694*** -      

Relação personalizada 

com o transcendente 
.473*** .652*** -     

Domínio 

transcendental 
.686*** .785*** .627*** -    

Coping religioso 

positivo 
.650*** .770*** .555*** .761*** -   

Resiliência .097** .160** .365*** .238*** .124*** -  

Crescimento 

pós-traumático 
.275*** .387*** .482** .442*** .418*** .289*** - 

                ** p < .01; *** p < .001 

 

Começa por se salientar os valores de significância dos resultados que variam entre 

p < .01 e p < .001, o que os permite classificar como estatísticamente significativos. 

 

Evidencia-se ainda que os valores mais elevados de correlação, ou seja as variáveis 

que parecem revelar mais associação foramas seguintes: 

- o domínio transcendental com a relação estruturada com o Transcendente (r=.785; 

p < .001) . Parece haver uma ligação forte entre a relação com o transcendente mediada 

pela prática duma religião, e a importância dada pelo sujeito à relação com o Divino, 

que ocupa um lugar previligiado na obtenção do bem-estar espiritual; 

 - o CRE positivo e uma relação estruturada com o Transcendente: a frequência 

duma religião organizadora das práticas, crenças e comportamentos de índole espiritual, 

parecem favorecer o uso de estratégias de CRE positivo (r= .770; p < .001); 
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 - o CRE positivo com o domínio transcendental: a valorização do Divino 

enquanto figura relacional de excelência aparece neste estudo moderamente fortemente 

com o uso de estratégias adaptativas positivas de cariz religioso (r=761; p < .001); 

 - a frequência de prática religiosa aparece moderadamente relacionada com a 

relação estruturada com o Divino (r=.694; p < .001) e o domínio transcendental (r=.686; 

p < .001). A prática de acções que fomentam o estabelecimento da relação com o 

Divino parecem estar associadas a uma associação ao Transcendente mediada por uma 

religião estruturada, e igualmente ligada a um realce de uma figura sobrenatural na 

constelação relacional do indivíduo. 

 

Relativamente às variáveis que aparecem com níveis mais baixos de correlação, 

encontramos: 

 - a resiliência com a frequência da prática religiosa: apesar de existir uma 

relação positiva (r= .97; p < .01), a associação linear entre estes dois fatores tem pouca 

força, pelo que a assiduidade dos comportamentos religiosos não parece ter grande 

impacto as competências adaptativas dos sujeitos; 

 - resiliência com o CRE positivo: a correlação entre estas duas variáveis é de 

r=.124, para um nível de significância de p < .001. Isto indica-nos que apesar de existir 

uma relação positiva entre as duas variáveis, a intensidade com que as estratégias de 

coping religioso/espiritual de tipo positivo influencia a gestão da situação stressante 

pelos indivíduos é limitada; 

 - a resiliência com a relação estruturada com o transcendente: as vivências 

espirituais baseadas apenas numa prática ritualizada da elação com o Transcendente 

paracem influenciar de forma ténue as competências dos sujeitos para ultrapassarem as 

adversidades com que se confrontam na sua vida. 

 

Salienta-se ainda, tendo em conta a opção metodológica assumida neste estudo de 

usar um construto adjacente à resiliência – CPT – para melhor perceber as capacidades 

adaptativas e transformativas dos sujeitos face a situações de crise, a existência duma 

correlação positiva e moderada entre os dois construtos (r=.289; p < .001) 
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Todas as coisas encontram o seu lugar, 

quando nós encontramos o nosso. 

St. Agostinho 

 

 

6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

A espiritualidade implica a consciência de Alguém ou Algo maior do que o self. É 

comummente descrita como uma transcendência do eu, que fornece significado aquilo 

que é imensurável e inexplicável (Connor, Davidson & Lee, 2003; Greene & Conrad, 

2002).  

 

A espiritualidade vai, por isso, muito para além do ir à igreja. É, na sua essência, 

viver de acordo com um conjunto de padrões e crenças que tornam o sujeito responsável 

perante Alguém ou Algo maior do que ele próprio (Labbe & Forbs, 2010; Koenig, 2008; 

Richardson, 2002).  

 

É também uma experiência pessoal, por vezes ligada a práticas e cerimónias 

formais, mas que não está especifica e obrigatoriamente conetada com  uma religião 

organizada, e no limite, só pode ser definida pelo próprio indivíduo (Koenig, 2008; 

Miller & Thoresen, 1999).  

 

Para além disso, a religião e a espiritualidade oferecem recursos poderosos a partir 

dos quais as pessoas podem ganhar força e suporte para se adaptarem aos conflitos 

existenciais (Kallampally et al, 2007). 

 

Um crescente número de estudos tem vindo a ligar as questões da fé humana com a 

resiliência (Green & Conrad, 2002). Esta relação que o sujeito estabelece com o 

Transcendente tem vindo a ser descrita na literatura como um fator importante para o 

desenvolvimento da resiliência, na medida em que introduz mecanismos de protecção 

adicionais, comparativamente com a população laica, que podem atenuar o confronto 
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com a adversidade (Smith et al, 2012; Kasen et al, 2012; Seaward, 2005; Connor & 

Davidson, 2003; Pargament, 1997)  

 

Tendo por base estes conhecimentos, o estudo que realizámos procurou investigar 

em que medida a espiritualidade é promotora de funcionamentos resilientes, tentando 

acrescentar novos dados a este campo de conhecimento, que, tendo em conta a 

complexidade das variáveis em estudo, ainda carrega consigo muitas dúvidas acerca dos 

meios pelos quais a fé numa entidade Superior pode fortalecer os mecanismos 

adaptativos, ou que elementos desta relação com o Transcendente são mais relevantes 

na promoção do equilibrio pessoal. 

 

Assim, foram três os objetivos que nortearam a investigação:  

a) por questões metodológicas, determinar em que medida a resiliência e 

crescimento pós-traumático se relacionam entre si. 

b) perceber se a vivência duma relação com o Transcendente é uma factor 

facilitador da adaptação individual em momentos de crise. 

c) compreender de que forma cada uma das quatro dimensões operacionais 

da espiritualidade (medidas gerais de espiritualidade; bem-estar espiritual; 

avaliação da espiritualidade e coping religioso/espiritual) beneficiam a 

resiliência e o crescimento pós-traumático. 

 

Com estes objetivos como referência, procurámos, nas páginas anteriores, definir os 

constructos em análise e descrever a forma como foram operacionalizados. 

Caraterizámos igualmente os participantes, apresentámos as propriedades psicométricas 

dos instrumentos utilizados, testámos um modelo explicativo da relação entre os 

constructos e apresentámos os resultados a que chegámos.  

 

Neste capítulo iremos proceder à discussão desses resultados, destacando as 

principais evidências empíricas à luz das proposições teóricas referidas na literatura. 

Reflectiremos igualmente sobre a importância das questões analisadas para a 

compreensão do impacto da espiritualidade nos processos adaptativos.e apontaremos as 

limitações da pesquisa e sugestões para futuras investigações 
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6.1 Análise das variáveis sociodemográficas, religiosas e adaptativas 
Seguidamente apresentaremos os principais resultados encontrados neste estudo, e 

já descritos no capítulo anterior, refletindo acerca da sua importância, tendo em conta o 

aporte teórico existente nestas áreas temáticas da espiritualidade e resiliência. 

  

i) a maioria da população é do sexo feminino (74%) 

Este resultado, que coloca as mulheres numa posição mais favorável para a resposta 

a este tipo de temáticas, vem de acordo com os mais recentes inquéritos feitos a 

populações de diferentes países e diversas denominações religiosas. De facto, num 

levantamento feito pelo Pew Research Center, entre 2008 e 2015, com indivíduos de 84 

países diferentes, pertencentes a 6 grupos religiosos distintos (cristãos, muçulmanos, 

budistas, hindus, judeus e sem afiliação religiosa), verificou-se que no geral, as 

mulheres apresentam-se como mais devotas do que os homens em várias medidas de 

compromisso religioso. Entre essas medidas reporta-se um número maior de mulheres a 

dizerem que se identificavam com um grupo da fé (83.4 por cento contra 79.9 por cento 

de homens), maior frequência de comportamentos religiosos específicos como a oração, 

e níveis mais elevados de satisfação com a religião.  

 

Vários estudos (Ferreira e Neto, 2002; Francis, 1987) confirmam ainda que as 

mulheres são mais religiosas que os homens, tanto no que se refere à frequência da 

igreja como à leitura da Bíblia e ao rezar, estando de acordo com os estudos de Argyle e 

Beit-Hallahmi (1975).  

 

ii) as habilitações literárias da amostra são altas, uma vez que 70 % dos inquiridos 

tem uma licenciatura, ou grau superior 

 

Apesar de em inquéritos como a Gallup (2002) o nível educacional aparecer como 

uma variável com relação inversa com o grau de religiosidade apresentado pelos 

sujeitos,  ou seja indivíduos mais instruídos tendem a conceder menos importância aos 

assuntos espirituais ou a utilizar a fé como resposta aos seus problemas, no nosso 

estudo, a maioria dos sujeitos que se predispôs a participar no inquérito tem habilitações 

académicas mais elevadas. Pensamos que esta evidência poderá decorrer da 
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metodologia empregue para recolha de dados (inquérito online), que favorece a 

participação de indivíduos com maiores competências no domínio das novas 

tecnologias, habitualmente associadas a maiores níveis de conhecimento, bem como á 

própria temática, que pela sua complexidade e polémica, pode ter despertado maior 

interesse de participação numa população mais letrada. 

 

iii)a maioria dos sujeitos (82%) define-se como religiosa 

Este resultado vem em linha com outros estudos realizados em Portugal sobre as 

características da religiosidade da população nacional (Teixeira, 2012; INE, 2012), com 

valores muito elevados de população a afirmar a crença na existência de Deus e a 

aderência a uma religião (com valores a variarem entre os 80 e os 85%). 

iv)  a população deste estudo é maioritariamente católica (67%) 

Também na  denominação religiosa se verifica uma coincidência com os resultados 

encontrados nos estudos citados anteriormente (Teixeira, 2012; INE, 2012), onde a 

maioria dos inquiridos portugueses se declarava católico (79,5% e 81% respetivamente). 

 
v) 80% dos inquiridos descreve ter iniciado a sua vida religiosa muito cedo 

Uma das questões que se colocam frequentemente nas investigações em psicologia 

da espiritualidade prende-se com a origem da religiosidade, ou seja, tentar perceber se o 

sentimento religioso é inato ou é aprendido. Barros (2000, p. 92) refere que “há 

certamente uma predisposição, se não inata, ao menos natural, da criança para ser 

religiosa. Mas a tendência não se desenvolverá se não for estimulada pelo meio”, sendo 

assim pertinente analisar a influência dos pares e da família no desenvolvimento 

religioso das crianças e dos jovens. 

 

A instrução religiosa infantil continua a marcar maioritariamente os processos de 

socialização na sociedade portuguesa (Teixeira, 2012), o que pode justificar uma 

percentagem tão elevada de inquiridos a relatar a presença da religião na sua vida desde 

a infância. De facto, a identidade religiosa em Portugal, exprime-se maioritariamente 

ainda sob as formas mais tradicionais de manutenção de uma linhagem familiar, numa 

socialização religiosa primária; embora esta via tradicional conviva cada vez mais com 

outras formas de expressão que sublinham as dimensões de convicção pessoal, mais 
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próximas de uma cultura de afirmação do self, como as crença/fé pessoal ou o conforto 

espiritual (Teixeira, 2012). 

 
vi) apenas 16% dos participantes referem não se envolver em práticas religiosas 

como rezar, meditar, participar em cultos, ler textos sagrados ou integrar grupos 

religiosos. Os restantes assumem que o fazem, com regularidade 

As práticas públicas e privadas de espiritualidade são as formas através das quais os 

crentes exprimem comportamentalmente a sua relação com o Divino, e das 

metodologias mais frequentemente utilizadas nas investigações para verificar o 

envolvimento religioso dos sujeitos (Spilka, 2005; Levin, 2001). 

 

A prática religiosa agrega um conjunto de rituais que auxiliam os sujeitos nas 

vivências de fases problemáticas, atuando como um fator de controlo, que utiliza 

comportamentos que são aceitáveis socialmente para favorecer o processo adaptativo 

através de uma visão mais segura do mundo,  o que, por sua vez, elicia emoções 

positivas (Koenig, 2011).  

 

Os dados recolhidos sobre as práticas religiosas no nosso estudo são coincidentes 

com aqueles que derivam de estudos feitos com a população portuguesa (Teixeira, 

2012), onde cerca de 50%  dos inquiridos afirmam participar em cultos religiosos, pelo 

menos uma vez por semana, e 60% revelam assumir com regularidade comportamentos 

de proximidade com o Divino através da oração. 

 
vii)  a representação de Deus tem uma conotação benéfica para 90% dos 

sujeitos, que apresentam uma imagem positiva de Deus 

Como construto psicológico, as imagens de Deus são as representações mentais 

embuídas de afeto, que as pessoas organizam a partir das suas experiências com o 

Divino (Rasar et al, 2013). A imagem de Deus desenvolve-se duma forma complexa, 

englobando elementos intrapsíquicos, relacionais e culturais, e este processo decorre  

duma forma contínua e dinâmica ao longo da vida dos sujeitos (Hoffman, 2005). 

 

É esta experiência interior de Deus que o sujeito faz, que o ajuda a dar significado a 

sinais e símbolos já existentes, transformando o Transcendente num ser vivo com o qual 
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interage,  através dum processo de personificação que ocorre na sua mente (Rizzuto, 

2001). 

 

Neste estudo, os participantes revelaram qualidades relacionais positivas na 

interacção com o Divino, que descrevem como um Deus ativo na sua vida, benevolente, 

orientador e estável, compatível com um dos tipos de representações descritos na 

literatura (Nelson, 2009). 

 
viii)  em algum momento das suas vidas, 80% dos participantes sentiram a 

necessidade de procurar uma maior proximidade com o Divino, estando a doença (do 

próprio ou de entes queridos), as dificuldades nos relacionamentos com os outros, e a 

morte de alguém significativo entre os principais potenciadores desta ligação 

Perantes situações que tornam os sujeitos mais conscientes das suas limitações e 

fragilidades pessoais, o recurso à espiritualidade apresenta-se muitas vezes como uma 

solução atrativa para a resolução da adversidade, ou pelo menos para a perceção de 

maior conforto (Gall & Guirguis-Younger, 2013; Pargament &Abu-Raya, 2007; 

Pargament, 1997). 

 

Os resultados aqui expressos mostram que, quando confrontados com situações de 

difícil resolução, ou com desafios adaptativos importantes, a aproximação do Divino foi 

um dos caminhos escolhidos por esta população como estratégia para procurar a 

consolação e suporte necessários para ultrapassar aqueles acontecimentos, pois a crença 

de que se está ao lado de Deus, e de que Deus está ao nosso lado traz uma maior 

sensação de competência pessoal e controlo (Batson & Ventis, 1982)   

 
ix) muitos inquiridos (60%), assumem contudo que a procura do Divino nas suas 

vidas ocorre tanto nos bons como nos maus momentos 

Para muitos, que têm uma relação com o Divino fortemente estabelecida, e uma 

vida espiritual profundamente comprometida, todos os acontecimentos, ordinário ou 

extra-ordinários, stressantes ou não-stressantes são vividos e interpretados á luz da 

crença de que existem forças maiores que gerem o Universo e transcedem os poderes 

humanos, pelo que está sempre permanente na sua consciência os limites do self quando 

desconectado do Sagrado, e nesse sentido a vida é para ser integralmente compreendida 
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através dos instrumentos da sua fé e duma interacção intíma e constante com Deus (Gall 

& Guirguis-Younger, 2013; Pargament &Abu-Raya, 2007). 

 

É nesse sentido que interpretamos os resultados expressos nesta investigação, à luz 

de uma relação segura estabelecida com o Sagrado, percecionado pelos sujeitos como 

Alguém com características positivas, que os acompanha em todos os momentos, e com 

quem sentem que podem partilhar todas as circunstãncias da sua vida. 

 
x) mais de metade dos participantes (53%) refere ter ficado mais religioso com a 

passagem do tempo; 

Um conjunto de evidências apontam para que as pessoas tendem a se envolver mais 

com a religião e a espiritualidade à medida que a idade aumenta (Zimmer et al, 2016; 

Wink & Dillon, 2001). De facto a idade traz consigo novos focos e novas prioridades 

que facilitam a transcendência do ego. Esta hipótese de que o envolvimento religioso se 

aprofunda com a idade foi encontrada em estudos longitudinais (Dillon & Wink, 2007; 

Mc Cullough et al, 2005), percebendo-se que este facto provém duma variedade de 

fontes. Por um lado, com o avançar da idade dá-se o desenvolvimento de novas 

habilidades e estruturas cognitivas, que permitem ao sujeito uma nova apreciação e 

compreensão da natureza paradoxal da vida (Wink, 2009). Para além disso, o 

desenvolvimento da fé, de acordo com Fowler (1981) leva a que, a mesma, à medida em 

que os indivíduos envelhecem, se torne menos concreta, mais pessoal e contemplativa. 

Finalmente, relativamente às tarefas a que as pessoas se dedicam, se na primeira metade 

da vida se centram no estabelecimento da carreira profissional e da família, e estão 

portanto muito centradas no mundo externo, à medida que o tempo decorre evoluem 

para outras prioridades que dão um maior ênfase ao self e ao auto-conhecimento. 

 

Estas mudanças afetam inevitavelmente as crenças e práticas religiosas dos sujeitos, 

trazendo uma perceção de maior proximidade ao Divino (Wink, 2009), que também se 

reflete nas respostas recolhidas no nosso estudo. 

 

 
xi)  O nível de satisfação com a religião do grupo envolvido neste estudo é positivo 

ou muito positivo para 85% deles 
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A maioria dos inquiridos mostrou-se agradado com a sua vida religiosa, o que pode 

ter efeitos positivos no seu funcionamento psicológico na medida em que um conjunto 

de estudos ligam  uma fé pessoal consonante com as práticas religiosas a níveis mais 

elevados de bem-estar.  

 

Ellison e Levin (1998) referem que a frequência da igreja e a devoção privada têm 

efeitos no bem-estar através do impacto das crenças na vida quotidiana dos sujeitos. Já 

Inglehart (1990) fez um estudo comparativo em 14 países europeus e descobriu que 

85% dos indivíduos que iam à igreja uma vez por semana estavam mais satisfeitos com 

a vida, comparando com os que iam ocasionalmente ou que nunca iam. Ellison (1991) 

descobriu que a existência de crenças firmes também se correlacionado com a satisfação 

com a vida. Pargament et al. (1990) realizaram estudos com estudantes universitários e 

concluíram que a religião lhes dá suporte emocional, e os ajuda a redefinir os seus 

problemas quando necessitam de encontrar novos e positivos significados. Ellison et al. 

(2001) consideram que o envolvimento religioso e a frequência da igreja causam efeitos 

positivos no bem-estar psicológico, nomeadamente na satisfação com a vida. 

 

Francis (2000) fez um estudo que demonstrou a existência de uma correlação 

positiva entre religiosidade e felicidade com base em seis estudos feitos anteriormente 

com diferentes populações de várias faixas etárias (adolescentes, jovens adultos e 

idosos), verificando que a felicidade se relacionava positiva e significativamente com as 

atitudes positivas face ao Cristianismo por parte dos crentes. 

 
xii) os indivíduos revelaram valores médios de resiliência ligeiramente 

abaixo dos valores de corte (M= 128.33) 

A escala de resiliência pretende medir níveis de adaptação psicossocial positiva em 

situações e eventos de vida adversos, procurando identificar o grau de resiliência 

individual enquanto característica positiva da personalidade e promotora da adaptação 

(Ng Deep & Leal, 2012). 

 

Em termos médios, os resultados de resiliência deste grupo de indivíduos  não são 

muito altos, ficando naquilo que Wagnild (2009) considera como um valor 

moderadamente baixo de resiliência. Este resultado pode decorrer dum conjunto de 
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factores. Por um lado o número elevado de sujeitos e a diversidade da amostra podem 

ter concorrido para um abaixamento do valor médio de resiliência, considerando-se que 

no conjunto dos indivíduos se dará uma distribuição dos resultados, onde alguns 

apresentarão este atributo em valores elevados, enquanto que outros apresentarão 

dificuldades na gestão de situações problemáticas. Por outro lado, uma das limitações 

descritas da escala de resiliência reside no facto de a possibilidade de resposta variar de 

1 a 7, sendo que, um número impar, oferece a possibilidade de uma resposta intermédia, 

podendo esta reflectir uma posição neutra, sem formulação de opinião própria, ou 

indefinição (Felgueiras, Festas & Vieira, 2010) 

 

Destaca-se contudo, como estratégia mais utilizada para adaptação à adversidade, a 

procura de um sentido para a vida aqui  representado como a consciência de que há uma 

razão para viver,  e o indivíduo deve focar-se nesta razão de uma forma saudável, ou 

seja, tentando arranjar um motivo para os acontecimentos que experiencia, mas não 

ficando obcecado em questões que não pode resolver (Wagnild & Young, 1993) . 

 
xiii) os participantes revelaram valores acima da média na variável 

crescimento pós-traumático (M= 58.97) 

Em termos médios, este grupo amostral percecionou uma mudança psicológica 

positiva na sua vida, vivenciada como resultado duma luta com circunstâncias altamente 

desafiadoras, que resultou numa experiência de ajustamento positivo fruto da forma 

como a pessoa respondeu e se reconstruiu após um evento modificador de vida 

(Kashdan & Kane, 2011; Tedeschi e Calhoun, 2004). 

 

Uma das áreas onde, neste estudo, as maiores mudanças foram sentidas foi na 

perceção do self e da vida em geral. Estamos então perante um aumento dos valores de 

auto-eficácia e dos sentimentos de segurança e força pessoal, adquiridos através de 

experiências prévias de sucesso no confronto com as dificuldades. Curiosamente, estas 

alterações encontram-se paradoxalmente relacionadas com um aumento da consciência 

de vulnerabilidade inerente à condição humana (Calhoun et al., 2010). Neste domínio, o 

crescimento é vivido como uma combinação da clara percepção que algo mau pode 

acontecer e a descoberta de uma confiança para ultrapassar traumas futuros, na 

assumpção de que se já conseguiu ultrapassar tempestades prévias, haverá no sujeito as 
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competências necessárias para o voltar a fazer. (Tedeschi & Calhoun, 2004). Para além 

disso, os valores existenciais também se alteram, com uma grande mudança na forma 

como se abordam aspectos da vida diária e aquilo que considerava prioritário, 

reconhecendo simultaneamente a importância de aspectos/situações que usualmente 

tomavam como garantidas (Linley & Joseph, 2002). 

 

As mudanças espirituais também assumiram uma saliência nos resultados desta 

pesquisa, colocando em evidência a importância da espiritualidade/religião no processo 

de adaptação e bem-estar do indivíduo e na determinação de CPT (Balk, 1999). Por um 

lado, as crenças religiosas pré-trauma ajudam a guiar a interpretação que o sujeito faz 

dos acontecimentos, e a seleccionar as estratégias de coping para lidar com o evento 

negativo. Superar a adversidade com a ajuda das ferramentas da sua fé pessoal pode 

então  dar origem a um sentimento de crescimento e  a um fortalecimento das crenças, e 

nesse sentido, determinar mais crescimento espiritual, através de um reforço da 

presença de Deus na vida dos indivíduos, e um aprofundamento das crenças e práticas 

espirituais. Nalguns casos mais extremos, estas crenças podem ser completamente 

substituídas por outras novas, mais adaptativas e reconfortantes (Calhoun et al., 2000; 

Calhoun et al., 2010). Também pode ocorrer que certos indivíduos que antes do 

acontecimento traumático se consideravam não-religiosos, se tornem crentes devotos, 

encontrando conforto e um maior significado para o seu sofrimento através de uma 

ligação mais profunda com as questões espirituais (Overcash et al., 1996). 

 

Realça-se o facto de que as mudanças mais salientes reportadas por esta população 

são facilitadoras de uma nova re-organização de prioridades e duma reflexão mais 

aprofundada sobre o sentido e significado da vida após a exposição aos stressores. 

 
xiv) a forma como os indivíduos concebem a espiritualidade aparece 

tendencialmente mais influenciada por uma perspetiva existencial, ligada a uma relação 

mais personalizada com Deus, e a uma busca de atribuição de sentido e significado à 

vida.  

Na escala de avaliação da espiritualidade, a relação pessoal com Deus assumiu uma 

posição de destaque nas opções feitas pelos inquiridos. De facto, a maioria identificou-

se com uma forma mais existencialista de espiritualidade, onde se enquadra o sentido da 
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esperança, e a atribuição do sentido e significado da vida que decorre das relações 

estabelecidas com o self, com os outros e com o meio (Pinto & Pais-Ribeiro, 2007). 

 

Contudo, os valores alcançados na dimensão que remete para uma vivência mais 

formal e mediada pela prática de uma religião, também se encontram acima dos valores 

de corte o que pode indiciar que, para esta população, as práticas religiosas podem 

funcionar como um meio complementar de experienciar vivências espirituais de mar 

intimidade com o Divino (Pinto & Pais-Ribeiro, 2007). 

De facto, a literatura alerta para o facto de que a religião e espiritualidade partilham 

a mesma essência, o Sagrado (Hage et al, 2006; Zinnbauer & Pargament, 2005; 

Emmons & Paloutzian, 2003), podendo intersectar-se nas vivências dos indivíduos, 

como bem ilustram os dados das investigações nesta área, onde a maioria dos 

participantes se descreve como simultaneamente religioso e espiritual, pois no momento 

em que o sujeito se envolve numa espiritualidade que é prescrita por um grupo 

identificável, e cujos padrões e objectivos espirituais recebem suporte e validação por 

parte desse grupo, a espiritualidade ocorre juntamente com a religiosidade. Ressalve-se 

contudo que é possível ser religioso e não ser espiritual, e ser espiritual sem ser religioso 

(Richards & Bergin, citados por Aten e Leach, 2009), e que, as crenças e experiências 

de intimidade com o Transcendente também podem ocorrer num contexto de busca 

indvidual pelo Sagrado (Hill et al, 2000; Plante, 2008; Rego e Nunes, 2016). 

 

xv) no bem-estar espiritual, o domínio que apresenta valores médios mais 

elevados (M=3.91) é o domínio pessoal, que reporta para a procura de significado, 

propósito e valores de vida 

O Bem-Estar Espiritual é definido por Fisher (1999, p.31) como um modo de estar 

dinâmico que se expressa pelo grau de harmonia e qualidade das relações que as 

pessoas estabelecem consigo próprias, com os outros, com o ambiente e com o Outro 

transcendente. 

 

No caso dos indivíduos que participaram neste estudo, o domínio onde este 

equilíbrio mais se revela é na relação que estabelecem com elas próprias – domínio 

pessoal - que se relaciona com  o modo como a pessoa interage consigo própria em 
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termos do significado, propósito e valores de vida. Pressupõe como tarefas essenciais o 

desenvolvimento de auto-conhecimento e consciência sobre si mesmo, facilitadoras do 

aprofundamento da  identidade pessoal, da  auto-estima e de emoções positivas como a 

alegria, a paz e a paciência (Fisher 2016; 2016a; 2014; 2013; 2013a; 2012; 2011; 2010; 

2009; 2006; 1999; Fisher at al, 2000; Gomez & Fisher, 2003). 

 

Esta perspectiva significa que este grupo assenta marcadamente a noção de BEE 

nos seus próprios recursos. É o desenvolvimento do seu ser e espírito humanos que 

fornece a motivação e os valores para a busca de sentido para a vida. Existe então uma 

valorização da qualidade e profundidade das relações que estabelecem consigo para, 

através do auto-conhecimento, realizarem o desenvolvimento do seu BEE. Este percurso 

de auto-conhecimento visa a “expansão da consciência” individual ao mesmo tempo 

que fornece os princípios e valores que atribuem sentido à existência 

 

Salienta-se ainda o facto dos resultados deste estudo apresentarem valores médios 

acima dos valores de corte em todos os domínios do BEE. Tendo em conta que a 

qualidade da relação que uma pessoa tem consigo mesma, com os outros, com a 

natureza e / ou com Deus constitui o bem-estar espiritual de uma pessoa e que a saúde 

espiritual de um indivíduo é indicada pelo efeito combinado do bem-estar espiritual em 

cada um dos domínios que são abraçados pelo indivíduo, ficando reforçada pelo 

desenvolvimento de relações positivas em cada domínio,  e podendo ser tanto maior, 

quanto maior o número de domínios onde se manifesta, considera-se que nesta amostra 

os sujeitos revelaram globalmente bons níveis de BEE, apesar da predominância no 

domínio pessoal (Fisher, 2009; Fisher, et al, 2000). 

 
xvi)  o CRE positivo tem uma maior prevalência quando comparado com o 

CRE negativo 

O coping religioso e espiritual (CR/E) pode ser definido como um conjunto 

alargado de respostas cognitivas, comportamentais e interpessoais, de base 

religiosa/espiritual, que pretendem dar resposta a eventos de vida com um cariz stressor 

(Pargament, 1997; 2007; 2011; Pargament et al, 2000). 
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Apesar do coping ter uma conotação positiva, de acordo com as estratégias 

utilizadas ele pode ter uma ação eficaz, (Pargament, 1997; 2007), mas também ineficaz, 

e a nível espiritual existem mecanismos de adaptação disfuncionais. Acentuando este 

aspeto duplo inerente às estratégias de coping, Pargament (2007) sugere a sua 

classificação em positivas e negativas. As estratégias de coping positivas, que trazem 

consigo uma situação de melhoria e bem-estar ao indivíduo, relacionam-se com 

vinculações seguras ao Divino, com crenças de que existe um significado maior a ser 

encontrado naquela situação de crise, e com uma aproximação e procura de apoio dos 

outros, num movimento de coesão social; em contraste, as estratégias de coping 

negativas, que intensificam o mal-estar sentido pelo indivíduo, resultam de uma relação 

hesitante com o Transcendente, visto como punidor, de uma postura passiva do 

indivíduo, que coloca em Deus (e nalguns casos no Diabo) a responsabilidade total por 

todos os acontecimentos da sua vida e por uma visão ameaçadora do mundo (Tomás, 

2015). 

 

Os resultados nestes estudos vão de encontro à maioria das investigações que 

utilizaram esta variável de adaptação psicológica, confirmando um uso mais frequente 

de estratégias de cariz positivo quando os sujeitos trazem a espiritualidade para os 

processos de ajustamento (Hvidtjorn, 2013; Pargament et al, 2008; Panzini & Bandeira, 

2007; Pargament, 1997)  

 
xvii) as estratégias de CRE positivo mais frequentemente utilizadas pelos 

participantes associam-se a uma valorização e procura da relação com Deus e o 

estabelecimento com o Transcendente de uma cooperação, para juntos ultrapassarem as 

dificuldades 

Perceções de suporte e orientação de Deus em tempos de tribulação parecem ser 

uma forma vantajosa de CRE. Os resultados da investigação feita nesta área 

demonstram que aqueles que referem percepcionar a presença frequente de um Deus 

bondoso e cuidador na sua vida, apresentam valores adaptativos superiores, sendo 

inclusive este tipo de coping considerado o preditor mais forte de resultados favoráveis 

entre as estratégias de CRE disponíveis (Ai et al, 2009; Pargament et al, 2000; Tix & 

Frazier, 1998; Pargament, 1997). 
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Para além disso, o suporte espiritual tem vindo a aparecer muito relacionado com o 

CRE cooperativo (Pargament et al, 2000; Pargament, 1997), facto que também se 

encontra reflectido nos resultados que encontramos no nosso estudo.  

 

Uma vinculação segura com o Transcendente, que opera simultaneamente como 

causa e consequência duma relação próxima e continuada com Deus, está positivamente 

relacionada com o CRE colaborativo, ou seja quanto mais confortáveis as pessoas estão 

com o Divino, mais propensas estão para se virar para Ele em momentos difíceis 

(Hernandez, Salerno & Bottoms, 2010). 

 

Neste tipo de coping, o indivíduo e Deus são parceiros no processo adaptativo, e 

frequentemente associa-se a maior frequência de oração e a um tipo de religiosidade 

intrínseca, o que também nos remete para relações mais íntimas com Deus, e uma forma 

mais relacional e comprometida de religião (Panzini, 2007; Pargament et al, 1997). 

 

xviii) em termos funcionais, o coping que remete para a procura de conforto e 

proximidade (nomeadamente com o Divino) e a perceção de maior controlo na 

adversidade é o mais frequentemente referido pelos indivíduos 

Os objectivos do CRE são a busca de significado, o controlo, o conforto espiritual, 

a intimidade com Deus e com outros membros da comunidade e a transformação de 

vida (Exline et al, 2014; Thuné-Boyle, 2006; Pargament et al, 2000; Pargament, 1997). 

 

No caso específico deste estudo a consolação trazida por uma relação sentida como 

próxima e significativa com o Divino parece ser uma forma útil para os sujeitos 

inquiridos atenuarem as consequências da adversidade, e dessa forma atuarem mais 

eficazmente na sua resolução, em linha com o que a investigação tem vindo a 

demonstrar ligando aqueles que reportam uma maior perceção de suporte Divino com 

maior frequência de desfechos positivos após uma situação de stress (Pargament, 1997). 

 

Para além disso quando os indivíduos são confrontados com eventos que os 

empurram para além dos seus limites, encontram na religião caminhos que lhes 

permitem alcançar um sentido de domínio, nomeadamente através das directrizes 
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comportamentais e das crenças que as doutrinas de fé facilitam aos seus seguidores, e 

que podem ser pistas adaptativas na adversidade, ou ainda no entendimento que têm 

junto deles uma aliado Omnipotente com quem podem contar, diminuindo a 

perigosidade da situação de risco e facilitando uma perceção de maior  poder sobre a 

mesma (Masten et al, 2007; Pargament et al, 2000; Pargament, 1997), aspectos que 

pensamos estarem na origem dum uso mais habitual destas estratégias de coping por 

parte dos indivíduos participantes neste estudo. 

 

6.2 Análise das hipóteses de investigação 
 

Relativamente ás hipoteses de investigação, confirmaram-se na sua maioria, 

permitindo associar a espiritualidade a maiores níveis de adaptação e crescimento em 

tempos dificeis. Veremos, de seguida, com maior detalhe, a análise que fazemos destes 

resultados. 

 

Hipótese 1: Existem diferenças entre indivíduos praticantes de uma religião e 

não praticantes relativamente aos níveis de resiliência e crescimento pós-

traumático que apresentam 

 

Relativamente à hipótese colocada, verificou-se que os indivíduos praticantes de 

uma religião revelaram valores médios de CPT superiores, mas não foram encontradas 

diferenças na resiliência entre religiosos e não religiosos 

 

Sabemos que, em momentos adversos, muitas pessoas utilizam a sua ligação com a 

espiritualidade para lidar com os mesmos e os ultrapassar de uma melhor forma 

(Piedmont, 2007; Lee, 2007), e que a investigação tem frequentemente identificado a 

espiritualidade e a religião como estando relacionadas com várias medidas de resiliência 

(Connor & Davidson, 2003; Pargament, 1997). 

 

Uma das tarefas em que, os indivíduos que participaram neste estudo, se mostraram 

mais  empenhados no confronto com a adversidade – funcionando como um recurso de 

resiliência - foi a atribuição dum sentido ao sofrimento existencial com que se 
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confrontam através duma aproximação ao seu lado mais místico. A dimensão sentido de 

vida é definida como a consciência de que há uma razão para viver e que o indivíduo se 

deve centrar nesta razão (Wagnild & Young, 1993). Segundo Piedmont (2001), a 

espiritualidade é um esforço do indivíduo para construir um sentido pessoal mais amplo 

e uno para a sua vida. Assim sendo, pode pensar-se que o indivíduo perante a 

adversidade cria um sentido mais uno e amplo para a sua vida, através da elevação da 

sua fé, alicerçada em comportamentos dirigidos ao Divino como a oração/meditação, 

guiado pelas suas crenças num propósito da vida e no seu sentido de responsabilidade 

para com os outros (Piedmont, 1999). 

 

Smith et al (2012) defendem que a capacidade para atribuir um sentido à própria 

vida e experiências pessoais pode ser um mediador chave para os efeitos da 

espiritualidade na resiliência. As religiões frequentemente salientam a necessidade de 

encontrar significado e propósito de vida e abordam formas específicas para o fazer, 

facilitando o sentido e o crescimento em tempos de stress e sofrimento (Zinbauer & 

Paragment, 2005; Smith et al, 2012). 

 

Esta relevância sobre a busca de sentido que transparece nos dados pode justificar a 

vantagem que se verifica, em relação ao crescimento pós-traumático dos praticantes 

duma religião em comparação com os não-praticantes. Para muitos, reconstruir os 

mundos assumptivos após o trauma cria um aumento do sentido de significado na vida, 

e uma maior consciência existencial (Shaw, 2003; Janoff – Bulman, 1992; Yalom & 

Lieberman, 1991). Curiosamente, este processo de desenvolvimento do significado da 

vida pode impulsionar a vida religioso-espiritual, na medida em que uma proporção 

significativa de pessoas que  experimentaram perdas reportaram que a sua 

espiritualidade se tornou, subsequentemente, numa componente mais importante do seu 

mundo (Calhoun, Tedeschi & Lincourt, 1992). 

 

Grande parte dos dados empíricos publicados sugerem ainda que o envolvimento 

com uma religião pode ter um papel benéfico na promoção da saúde física e mental, 

melhorando a forma como os indivíduos lidam com as doenças e facilitando a sua 

recuperação (Fangauf, 2014; Silva & Zanello, 2010; Williams & Sternthal, 2007; 
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Mathews et al 1998 ). O envolvimento religioso permite também que os indivíduos 

experienciem um crescimento psicológico a partir da vivência destas esperiências 

(Koenig, Larson & Larson, 2001) 

 

Usando dados de uma população europeia, Clark e Lelkes (2005) obtiveram 

resultados que indicam que, face a situações de vida stressantes como o desemprego, os 

indivíduos religiosos apresentam níveis mais elevados e menor variação da sua 

satisfação com a vida. A religião parece então ter um factor protector face a algumas 

situações de vida mais adversas (Clark e Lelkes, 2005). 

 

Moreira-Almeida, LotufoNeto & Koenig (2006) desenvolveram uma pesquisa onde 

fizeram uma revisão das evidências científicas disponíveis sobre a relação entre religião 

e saúde mental usando várias bases de dados. Neste trabalho percebeu-se igualmente 

que a ampla maioria dos estudos revela que maiores níveis de envolvimento religioso 

estão associados positivamente a indicadores de bem estar psicológico (satisfação com a 

vida, felicidade, afeto positivo e moral mais elevado) e a menos depressão, pensamentos 

e comportamentos suicidas, uso/abuso de álcool/drogas. 

 

Relativamente a esta investigação, os resultados não mostram uma diferença nos 

níveis de resiliência apresentados entre os indivíduos religiosos e não-religiosos. Pensa-

se que estes resultados se justificam por um conjunto de razões que passaremos a 

explicar. 

 

Espiritualidade e resiliência são construtos complexos, influenciados por inúmeros 

fatores, e isso carrega consigo limitações metodológicas no seu estudo, e na forma como 

se procede à medição das variáveis (Faungaf, 2014; Smith et al, 2012) e este fato não ter 

permitido deixar tão claras as interrelações que se estabelecem entre elas.  

 

Outro aspeto que consideramos poder ter influenciado os resultados relaciona-se 

com a orientação religiosa dos indivíduos. De facto, mais do que a frequência dos 

serviços religioso, ou a denominação religiosa, é a forma como o sujeito se compromete 

com a sua fé que pode ser determinante nos efeitos que esta traz para as suas 
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capacidades adaptativas (Pargament, 1997; Larson, 1994; Masters & Bergin, 1992; 

Alport, 1967). Nesse sentido era importante distinguir dentro dos indivíduos praticantes 

qual a sua orientação religiosa, e de que forma esta tinha efeito nas capacidades 

resilientes. 

 

Hipótese 2: Existe uma correlação entre a frequência da prática religiosa, o 

funcionamento resiliente e o crescimento pós-traumático 

 

Relativamente à hipótese acima citada, verificou-se a existência de uma correlação 

positiva entre a frequência da prática religiosa, os níveis de resiliência e os valores de 

CPT. Contudo, enquanto que relativamente ao CPT esta correlação é moderada, com a 

resiliência é muito fraca. 

 

O envolvimento religioso tende a funcionar como suporte pessoal e social, na 

medida em que pode facilitar a interpretação e a gestão de eventos negativos, e também 

propocionar o sentido de pertença a um grupo através das relações interpessoais 

estabelecidas dentro da comunidade religiosa. Nesta perspectiva, a prática religiosa e a 

participação em grupos religiosos actuam como um recurso positivo no processo de 

enfrentamento. 

 

Os rituais religiosos como a oração, a meditação, a confissão ou a liturgia ajudam a 

enfrentar as emoções negativas associadas ao acontecimento stressante, oferecendo 

mecanismos para os sujeitos se distanciarem delas (Williams et al, 1991; Ellison 

&Smith, 1991).  

 

As práticas religiosas públicas e privadas têm vindo igualmente a mostrar que 

podem colaborar na prevenção de doenças mentais e na manutenção da saúde mental, 

pois ajudam o indivíduo a lidar com a frustração, com a ansiedade, com os medos, com 

a apatia, com o desânimo e com o isolamento. A meditação tem sido a prática religiosa 

mais estudada, e apresenta-se como uma técnica eficiente no tratamento de ataques de 

pânico, depressão, insónia, consumo de drogas, dor crónica, stress e outras doenças, na 

medida em que reduz a tensão e a ansiedade, diminui a culpabilização e intensifica o 
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processo de autoconhecimento. A oração pessoal, a confissão, o perdão, o exorcismo e 

as bênçãos, são outros tipos de práticas religiosas que se tendem a mostrar eficazes, mas 

que necessitam ser estudadas de forma mais aprofundada (Moreira-Almeida et al, 2006) 

 

Parece ainda existir uma relação entre o grau em que os sujeitos relatam a 

participação em práticas religiosas e um menor grau de doenças mentais e físicas 

relatadas, bem como uma redução da mortalidade, e maior hipótese de recuperação ou 

ajustamento a doenças físicas e mentais (George et al, 2000; Volcan et al, 2003; 

Guimarães & Avezum, 2007; Nelson, 2009).  

 

Alguns autores (Williams et al, 1991; Ellison &Smith, 1991) chamam a atenção 

para a necessidade de se valorizar a interacção entre as várias práticas religiosas, 

assumindo que uma maior variedade e frequência de comportamentos de fé se associam 

a formas mais intrínsecas de religiosidade, promotoras de uma relação mais profunda 

com o Divino. Torna-se então fundamental e distintivo estudar o significado que o ritual 

assume para o indivíduo que o está a praticar, e pensa-se de novo que a importância da 

internalidade da prática religiosa deve ser explorada no sentido de se perceber a sua 

influência na forma como facilita o enfrentamento da adversidade. 

 

Hipótese 3: Indivíduos que apresentam uma imagem positiva de Deus revelam 

valores mais elevados nos instrumentos de resiliência e crescimento pós-traumático 

Ao analisar a hipótese 3 verificamos que os indivíduos com uma imagem positiva 

de Deus revelam níveis médios mais elevados de resiliência e CPT 

 

Entre os vários elementos que podem facilitar estes processos adaptativos destaca-

se uma relação saudável com Deus, que funciona como uma figura de suporte, presente 

e disponível para ajudar nos momentos de provação, que Selby et al (2009) perceberam 

que existia naqueles que apresentam resiliência. 

 

Dezutter et al (2010) realçam um conjunto de estudos que demonstram que as 

representações de Deus desempenham um papel importante na adaptação ao stress, e 

que representações de um Deus benevolente estão associadas a menos sofrimento 
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psicológico, enquanto que um conceito de Deus negativo estava associado a maior 

sofrimento emocional. Park & Cohen (1993) descobriram que os indivíduos que 

atribuíam eventos negativos da vida a um Deus amoroso, eram mais propensos a relatar 

reintepretações positivas dos acontecimentos e subsequentemente maiores níveis de 

crescimento pessoal. Braam et al (2008) referem também alguns estudos que mostram 

que imagens positivas de Deus, como Alguém suportivo, benevolente ou amoroso, 

estava associada com níveis mais elevados de bem-estar e valores mais baixos de 

sintomas depressivos. Já imagens negativas de Deus, como Alguém punitivo e 

controlador correlacionavam-se com níveis mais elevados de depressão ou distress. Por 

sua vez Nelson (2009), destaca que as imagens benevolentes de Deus ajudam a lidar 

com os traumas da vida, na medida em que as qualidades relacionais positivas estão 

associadas a uma maior eficácia e tolerância ao stress, atenuando por isso os níveis 

experienciados de ansiedade. 

 

Para além disso, imagens positivas de Deus têm estado frequentemente associadas a 

vinculações seguras ao Divino, e na medida em que o Transcendente serve como figura 

de vinculação, espera-se que estejam presentes efeitos no bem-estar psicológico 

consistentes com aqueles que são encontrados na literatura laica acerca da vinculação. 

Ou seja, a uma vinculação segura com Deus devem estar associados níveis mais 

elevados de saúde (Granqvist & Kirkpatrick, 2008), uma vez que indivíduos com 

histórias vinculativas seguras apresentam, de uma forma consistente, valores mais 

elevados em variáveis psicológicas como a autoestima, a saúde emocional, a resiliência, 

os afectos positivos, a iniciativa, a competência social e a concentração (Foy et al., 

2011; Wallin, 2007), aspectos que foram replicados nesta investigação. 

 

Hipótese 4: Os níveis de  resiliência e crescimento pós-traumático  diferem em 

função dos níveis da satisfação da religião 

 

Relativamente à hipótese investigada, verificou-se que os valores médios de 

resiliência e CPT aumentam de forma equivalente ao crescimento dos níveis de 

satisfação com a religião 
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Poucos estudos se têm centrado na variável “satisfação com a religião” na literatura 

existente sobre psicologia da espiritualidade (Nascimento & Roazzi, 2014). A grande 

maioria dos estudos encontrados centram-se no papel da fé na satisfação com a vida em 

geral, não descriminando este domínio específico da religião. Numa das exceções, 

Leung, Colantonio & Santaguida (2005) avaliaram, numa amostra de idosos canadianos, 

9 áreas específicas de satisfação (onde incluíram a religião), e encontraram uma 

correlação positiva entre a satisfação com a religião e a satisfação da vida em geral, o 

que reforça a compreensão de que a satisfação com a vida espiritual pode ser um forte 

preditor de bem-estar.  

 

De facto, vários autores defendem que a identidade religiosa está associada 

positivamente com a satisfação com a vida (Elliot & Hayward, 2009; Clark & Lelkes, 

2009; Ferriss, 2002), apresentando os indivíduos mais religiosos maiores níveis de 

satisfação com a sua vida. Não deixam de alertar contudo para a importância da 

orientação religiosa no alcance deste tipo de resultado, ou seja, é a internalidade da 

religiosidade que fomenta a melhoria do bem-estar (Ayele et al, 1999). 

 

Para além disso, a  pesquisa sobre a relação entre a satisfação com a vida e a 

resiliência é consistente. Fredrickson, et al (2003) descobriram que os dois construtos se 

relacionavam e impactavam mutuamente, na medida em perceberam que os níveis de 

satisfação de vida dos alunos resilientes foram significativamente maiores do que os dos 

alunos de baixa resiliência. King (2000) também concluiu que não só a resiliência 

estava positivamente relacionada com a satisfação com a vida entre os indivíduos que 

experimentam o divórcio, mas também a resiliência previu significativamente a 

satisfação com a vida. Bailey & Snyder (2007) ao estudarem a satisfação com a vida  

perceberam que esta estava positivamente relacionada com a esperança, a auto-estima, a 

auto-eficácia, o locus de controle e a busca de apoio social, que estão amplamente 

descritos na literatura como fatores promotores de resiliência. 

 

Também no nosso estudo se percebe que a satisfação com a vida espiritual parece 

ser um fator facilitador dos processos de resiliência dos indivíduos inquiridos, na 

medida em que a vivência integrada da sua fé lhes traz novos recursos adicionais 
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(cognitivos, comportamentais e emocionais) que permitem gerir mais satisfatoriamente 

os desafios com que se deparam. 

 

Hipótese 5: O uso de estratégias positivas de CRE relaciona-se positivamente 

com a resiliência e o crescimento pós-traumático 

Neste estudo foi encontrada uma correlação positiva entre o uso de estratégias de 

CRE positivo, e o CPT e a resiliência.  

 

A disposição espiritual duma pessoa, que inclui elementos como a denominação, as 

crenças doutrinais, a orientação religiosa e a vinculação espiritual, orienta os processos 

de avaliação, coping e construção de sentido. Em particular, a crença num Deus justo e 

benevolente pode providenciar uma estrutura de controlo que facilita a activação de 

recursos religiosos/espirituais específicos no processo de coping (Gall & Guirguis-

Younger, 2013; Hebert et al, 2009).   

 

Os aspectos positivos do CRE têm sido ligados a uma melhoria da qualidade de 

vida (Hebert et al, 2009), a níveis mais baixos de distress (Tix & Frazier, 1998), menos 

depressão e ansiedade (Arnette et al, 2007), menor perceção do stress ou sintomatologia 

relacionada com o mesmo (Arévalo et al, 2008). O CRE positivo está também ligado a 

indicadores favoráveis de saúde mental, incluindo maior felicidade, qualidade de vida e 

bem-estar psicológico (Lee, 2007; Abraido-Lanza et al, 2004). Para além disso, o CRE 

positivo tem igualmente estado ligado a melhores indicadores de saúde física (Boswell 

et al, 2006), menor progressão de HIV (Ironson & Hayward, 2008), menos 

complicações pós-operatórias em cirurgias de bypass da artéria coronária (Ai et al, 

2007), e contagens mais elvadas de células T em pacientes com HIV (Woods et al, 

1999), o que nos orienta para a interpretação do CRE positivo como um fator protector 

que facilita o ajustamento dos sujeitos à adversidade, através dos seus recursos de fé 

 

A pesquisa sugere que os acontecimentos negativos são mais fáceis de suportar 

quando são entendidos à luz dum quadro religioso benevolente. A atribuição à vontade e 

propósitos Divinos (dum Deus amoroso e suportivo), de acontecimentos dolorosos da 

vida humana como a morte, a doença ou outras perdas significativas, está geralmente 
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associada a resultados adaptativos mais favoráveis (Arnette et al, 2007; Lee, 2007; 

Pargament et al, 2000; Pargament, 1997). Esta reavaliação positiva do trauma destacou-

se como metodologia adaptativa frequentemente utilizada pelos indivíduos que 

participaram nesta investigação. 

 

O CRE positivo também se tem mostrado facilitador de níveis mais elevados de 

CPT e mudanças de vida positivas (Proffitt et al, 2007; Frazier et al, 2004; Pargament et 

al, 2004; Pargament et al, 1998). Koenig, Pargament & Nielsen (1998) analisaram as 

correlações entre o CPT e as subescalas do RCOPE e reportaram que todos os aspectos 

do CRE positivo estavam robustamente associados com o CPT. Pargament et al (2000) 

fizeram um estudo que reportou resultados similares, demonstrando que as estratégias 

de CRE positivo estão consistentemente associadas a um melhoramento psicológico à 

posteriori incluindo valores mais elevados de aceitação, esperança, otimismo, satisfação 

com a vida, crescimento espiritual e crescimento associado ao stress (Harris et al, 2014; 

Chan & Rhodes, 2013; Proffit et al, 2007). 

 

Hipótese 6: Existe uma correlação entre a forma como os indivíduos 

experienciam a sua relação com o Transcendente - de uma forma mais estruturada 

(religiao) ou mais personalizada (espiritualidade) – e os valores de resiliência e 

crescimento pós-traumático que apresentam6) 

No nosso estudo verificou-se que uma vivência mais individualizada com o Divino 

apresenta valores mais elevados de resiliência e CPT comparativamente com 

interacções mais estruturadas e ritualizadas com o Transcedente. 

 

Uma das heurísticas mais investigadas na área da psicologia da religião é a 

Orientação Religiosa de Allport (1966). O autor (Allport, 1966, citado por Nelson, 

2009) pretendeu elaborar um modelo explicativo da forma com que os indivíduos se 

envolviam com a religião. 

 

Assim, o autor hipotetizou a existência de dois tipos de motivações religiosas: a 

orientação religiosa intrínseca e a orientação religiosa extrínseca, inicialmente 

consideradas como dois polos de um continuum, mas mais tarde consideradas como 
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duas variáveis independentes (Donahue & Nielsen, 2005). Estes dois tipos de 

motivações pretendem distinguir indivíduos que utilizam a religião com motivações 

extrínsecas e instrumentais de indivíduos que vivem a religião com uma motivação 

intrínseca (Allport 1966, citado por Nelson, 2009). 

 

Na orientação religiosa intrínseca, a fé é vista como um valor supremo no seu 

próprio direito, sendo as dimensões da vida humana apreendidas com um objetivo e 

significado distintos. Esta forma de religiosidade proporciona segundo o autor, 

motivação e sentido para a vida (Allport, 1966). Por sua vez, a orientação religiosa 

extrínseca, revela-se amplamente utilitária no sentido de garantir segurança, conforto, 

visibilidade e suporte social, desempenhando uma função meramente instrumental 

(Francis et al, 2010). Nesta forma de orientação religiosa, a religião é simplificada, não 

refletida e relativamente desvalorizada, não se integrando na vida interior do sujeito. 

 

Assim, aqueles que possuem motivação intrínseca envolvem-se em práticas 

religiosas pelo que a religião é, ou seja, encontram nesta uma relação pessoal e íntima 

com o Transcendente. Por seu lado, os que possuem uma motivação extrínseca, 

normalmente envolvem-se em práticas religiosas para obter benefícios pessoais ou 

sociais e não pelo que a religião significa (Allport & Ross, 1967). 

 

A orientação intrínseca refere-se então a pessoas que encontram na religião a sua 

principal motivação (Miller & Kelley, 2005), e que encaram a religião, as suas práticas 

e crenças como o objectivo principal e último (Miller & Kelley, 2005). Este tipo de 

orientação religiosa encontra-se associado a níveis mais elevados de bem-estar, a 

estratégias de coping adaptativas e a comportamentos mais apropriados (Miller & 

Kelley, 2005). 

 

É nestes sentido que interpretamos os resultados alcançados nesta investigação, 

onde uma espiritualidade mais personalizada, vivida através duma relação próxima com 

o Divino permite o acesso a recursos adaptativos mais eficazes e é fortalecedora do 

funcionamento interno sujeitos, em contraponto com uma vivência externalizada da fé 

definida apenas pelo cumprimento de rituais de cariz religioso, que pouco interfere com 
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os processos internos dos sujeitos, e nesse sentido não facilita o desenvolvimento 

pessoal e psicológico individual. 

 

Hipótese 7: Existem diferenças entre perfil globalista e o perfil racionalista de 

bem-estar espiritual nos níveis de resiliência e crescimento pós-traumático 

Relativamente ao estudo do BEE, os resultados obtidos indicam que o tipo de perfil 

de BEE não implica na resiliência e no CPT de forma equivalente. Assim, o perfil 

globalista favorece a resiliência, enquanto que o perfil racionalista favorece o CPT. 

 

Fisher (1998) reconhece que muitos indivíduos priorizam uma dimensão sobre as 

demais e definiu vários perfis ou tipos de BEE (Fisher, 1998; Fisher et al., 2000) 

 

Os Globalistas apresentam preferência pelo domínio transcendental. O foco 

prioritário do seu bem-estar espiritual centra-se na sua relação com Deus ou o 

Transcendente (Fisher, 2010). O desenvolvimento espiritual neste domínio requer a 

experiência e o exercício de uma dimensão de fé expressa através da ligação com Algo 

ou Alguém, para lá do que é humano. Quando as pessoas conseguem relacionar-se com 

esta fonte primordial de sentido no universo isso terá um profundo impacto na qualidade 

das suas relações consigo próprio, os outros e com o ambiente. 

 

O facto de existir um foco no no Divino parece funcionar como um facilitador da 

resiliência na medida em que a investigação tem revelado que a presença na vida dos 

sujeitos, e a relação com Algo maior que os próprios constitui-se como um fator 

protetor na adaptação ao stress crónico ou aguda, ou seja, a ligação a Deus é uma 

condição que habitualmente amortece, interrompe ou previne a ocorrência dos 

problemas (Smith et al, 2012; Davidson, 2003). 

 

Já os racionalistas são pessoas que adotam apenas o conhecimento dos três 

primeiros domínios (Pessoal, Comunitário e Ambiental) Não consideram os aspetos 

inspiracionais e transcendentais dos outros domínios (Fisher, Francis & Johnson, 2000). 

O aspecto “conhecimento” é aquele que fornece a estrutura cognitiva que ajuda o sujeito 

a interpretar a sua vida, e influencia grandemente a sua visão do mundo. 
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Tendo em conta o enfoque cognitivo do perfil racionalista, que se baseia 

primordialmente nos processos do pensamento para gerir as suas experiências de vida, 

este tipo de funcionamento proporciona o aparecimento dos processos ruminativos, que 

são aspectos importantes do CPT (Tedeschi & Blevins, 2016; Triplett et al, 2012; Proffit 

et al 2007; Calhoun & Tedeschi, 2006; Tedeschi & Calhoun, 2004), pelo que nos parece 

ser essa a razão de base para os resultados encontrados neste estudo que ligam o perfil 

racionalista a maiores níveis de CPT. 

  

6.3 Limitações da pesquisa e pistas para futuras investigações 
 

Toda e qualquer investigação traz consigo um conjunto de limitações que importa 

não ignorar. Algumas delas, de cariz metodológico, limitam a compreensão de 

fenómenos que, sendo de uma imensa riqueza, acabam por ser analisados através da fria 

visão dos números.  

 

No nosso caso, as variáveis principais do estudo – espiritualidade e resiliência - são 

conhecidas pela sua complexidade conceptual pelo que a utilização dum paradigma de 

investigação quantitativa não permite um entendimento mais profundo das 

problemáticas em estudo. Nesse sentido consideramos que em estudos futuros se deve 

privilegiar estudos com uma metodologia mista (incluindo procedimentos qualitativos e 

quantitativos), que permitem uma triangulação dos dados recolhidos, e uma 

compreensão dos mesmos através de múltiplas lentes de análise (Wiwiit & Cramer, 

2011; McQueen & Knussen, 2006; Landridge, 2004).  

 

Sendo a espiritualidade e a resiliência processos profundamente personalizados, 

para além dos dados recolhidos quantitativamente, que permitem uma análise geral da 

interligação entre as duas variáveis, acreditamos que a introdução de métodos 

qualitativos enriquece a análise desta relação e favorece a descoberta e compreensão de 

outros fatores necessariamente presentes e atuantes em áreas de grande complexidade 

como as aqui abordadas (Mertens, 2010; Landridge, 2004) . 
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Outras questões metodológicas com potenciais influências nos resultados deste 

estudo relacionam-se com o efeito de tendência central a que as escalas de Likert podem 

levar. Ao invés de responderem em qualquer dos extremos das escalas, os indivíduos 

optam, muitas vezes, por respostas intermédias de não opinião, ou de não implicação. E 

ainda a desejabilidade social das respostas. A literatura refere que este é um fenómeno 

comum, que se caracteriza por o inquirido apresentar uma resposta à questão colocada 

na ótica do que julga ser conveniente em termos sociais. Este fenómeno ocorre 

fundamentalmente quando as questões se focalizam em aspectos de cariz mais intimista 

(Hill & Hill, 2000), que é o caso dos conteúdos abordados neste estudo.  Limar estas 

arestas será conveniente em futuras investigações.  

 

Outro aspecto que aquando da análise dos resultados nos pareceu limitador das 

conclusões a retirar foi o desconhecimento da orientação religiosa dos participantes. De 

facto, a relação entre  resiliência e espiritualidade comprovou-se, mas em níveis abaixo 

dos esperados, e um dos fatores que pensamos justificar a fraca intensidade percebida 

relaciona-se com a forma como os indivíduos estão motivados para  a sua vida religiosa, 

no sentido em que se prevê que são os espiritualmente intrínsecamente motivados que 

retiram maiores benefícios da sua relação com Deus nos momentos de confronto com a 

adversidade. Assim, considera-se que seria interessante em próximos estudos sobre esta 

temática introduzir um instrumento que avalie a orientação religiosa dos indivíduos. 
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Mesmo que tenha feito uma longa caminhada, 

Sempre haverá mais caminho a percorrer. 

Santo Agostinho 

 

 

 

7. CONCLUSÕES 
 

A espiritualidade é uma área essencial e abrangente do funcionamento humano e 

deve por isso ser considerada se quisermos ter uma compreensão mais completa sobre 

as pessoas, pois envolve não só fenómenos cognitivos, afetos e emoções e relações 

sociais, como modela a personalidade, evolui ao longo do desenvolvimento humano e 

tem efeitos concretos sobre a saúde física e mental.  

 

No contexto atual, em que a Humanidade é confrontada com variados desafios e 

mudanças vertiginosas – a nível social, económico, político e até mesmo ambiental – o 

ser humano luta para atingir a adaptação e o bem-estar a ela associado. Para isso 

necessita de recursos individuais e coletivos que lhe permitam uma maior capacitação e 

flexibilização nas respostas aos acontecimentos do dia-a-dia e muito em particular 

àqueles que carregam consigo as dificuldades da adversidade. 

 

A religião/espiritualidade pode constituir-se com um dos ativos que podem ser 

utilizados em momentos de crise, facilitando a transição para um ajustamento saudável, 

sendo nalgumas circunstâncias, portador de crescimento pessoal e espiritual. Com 

efeito, por fornecerem um sistema de sentido, que esclarece aos sujeitos os mecanismos 

de funcionamento do mundo, as convicções religiosas trazem consigo uma sensação de 

controlo sobre o próprio e os seus contextos que produz um efeito tranquilizador e 

níveis mais elevados de satisfação com a vida. 

 

A relação com um Deus que ama e protege pode, em alturas de sofrimento, afastar 

sentimentos de solidão e contribuir para a percepção de que, apesar de tudo, a vitória 

será possível, dado que o sujeito se faz acompanhar de um Outro significativo que lhe 
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dá o suporte e ferramentas necessárias para atingir a superação das suas atuais 

dificuldades. Com esta convicção é amenizada toda a carga emocional negativa 

associada aos acontecimentos stressantes, permitindo aos sujeitos gerir mais 

eficazmente momentos que, de outra forma, poderiam levar à rotura do sistema do self. 

 

No campo académico, este estudo reforça o conhecimento existente sobre a 

influência positiva da religião/espiritualidade na forma como os indivíduos se adaptam 

às dificuldades inerentes à vivência humana, funcionando assim como um fator protetor 

e promotor de resiliência.  

 

Dados os efeitos positivos na saúde que são consistentemente associados à 

espiritualidade, pensamos que é importante aprofundar os conhecimentos acerca deste 

processo de ligação do humano ao Divino, no sentido do seu esclarecimento 

progressivo, uma vez que, pela sua multidimensionalidade e individualidade, toma 

contornos de grande complexidade. 

 

Há ainda um longo caminho a percorrer na investigação sobre os fenómenos 

espirituais e na criação/validação de instrumentos que nos permitam atingir esse 

conhecimento, pois encontramo-nos ainda numa fase inicial da compreensão dos 

mecanismos complexos e diversificados que determinam o largo espectro de crenças e 

vivências espirituais, e nesse sentido pensamos que os resultados encontrados neste 

trabalho podem funcionar como contributos para esta clarificação conceptual. 

 

Para além disso, é urgente trazer para a prática clínica alguma reflexão acerca de 

como potenciar este tipo específico de recursos, de modo a envolvê-los na prevenção, 

no tratamento e na recuperação da doença física e mental. Também no planeamento da 

intervenção terapêutica nos parece que as conclusões deste estudo trazem pistas de 

atuação, nomeadamente apontando para uma necessidade de ajudar o cliente na criação 

duma imagem mais benéfica de Deus, na opção por estratégias positivas de coping 

religioso/espiritual e no enfoque em relações vinculativas seguras com o Divino, para 

que a espiritualidade vivida pelos sujeitos se constitua como  uma experiência 

enriquecedora, que conduz a uma maior qualidade de vida. 
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ANEXO I: INSTRUMENTOS 
 

 

A presente investigação está a ser desenvolvida no âmbito de um 
Doutoramento em Psicologia ao longo do ciclo vital, da Universidade da 
Extremadura, sob a orientação do Professor Doutor Florencio Vicente 
Castro e da Professora Doutora Helena Ralha-Simões. 

Tem como objectivo procurar compreender o papel da espiritualidade na 
gestão das situações adversas do quotidiano. Não existem respostas 
certas ou erradas, o que nos interessa é a sua opinião. 

Salienta-se que a sua colaboração deverá ser voluntária. Garante-se a 
confidencialidade e o anonimato dos dados obtidos, pelo que não terá 
que se identificar. 

O preenchimento demora cerca de 15 minutos. 

 

Obrigada pela colaboração 
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QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

Sexo 

Feminino □     Masculino □ 

 

Idade 

□ < 25 

□  26-40 

□ 41-60 

□ > 60 

 

Estado Civil 

□ Solteiro 

□ Casado 

□ Divorciado/Separado 

□ União de facto 

□ Viúvo 

 

Habilitações literárias 

□ menos que o 9º ano 

□ 9º ano 

□ 12º ano 
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□ Licenciatura 

□ Mestrado/Doutoramento 

 

Estatuto Ocupacional 

□ Estudante 

□ Trabalhador (a) 

□ Doméstico (a) 

□ Reformado (a) 

□ Desempregado (a) 

 

Religião 

□  Católica 

□ Protestante 

□  Muçulmana 

□ Hindu 

□ Outra. Qual? ________________________ 

□ Não sou religioso (a) 

 

Se optou por uma religião, há quanto tempo se considera religioso? 

□ desde sempre 

□ desde a infância 
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□ desde a adolescência 

□ desde a vida adulta 

 

Prática Religiosa. Costuma: 

□ Ir a sessões de culto (missas,..) 

□ Rezar 

□  Ler textos sagrados 

□ Ir a locais de culto (igreja, mesquita…) fora dos horários de culto 

□ Ir a encontros com grupos religiosos 

□ Meditar 

□ Outras. Quais? ____________________ 

 

Frequência da prática religiosa 

□ Diária 

□ 2/3 vezes por semana 

□ 1 vez por semana 

□ algumas vezes por mês 

□ algumas vezes por ano 

 

Para si Deus é alguém (escolha uma opção ) 

□ que ama 
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□ que é severo  

□ que está próximo  

□ que é controlador 

□ que está disponível  

□ que é exigente 

□ que reconforta 

□ que é rigoroso 

□ que responde sempre 

□ que é limitador 

□ que aceita 

□ que está indisponível  

□ que perdoa 

□ que rejeita 

□ Outro. Qual? ___________________________ 

 

Existiram momentos na sua vida em que sentiu necessidade de se aproximar de uma forma 
mais intensa de Deus? 

□ Sim 

□ Não  
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Se sim, em que tipo de situação isso ocorreu? (escolha a situação mais habitual) 

□ quando soube de uma doença (sua ou de alguém próximo) 

□ quando aconteceu algo de bom na sua vida 

□ quando existiram dificuldades no trabalho 

□ quando conseguiu atingir um objectivo que queria muito 

□ quando teve problemas nas relações com os outros (zangas, separações, divórcios…) 

□ Outro. Qual? ______________________________ 

 

Habitualmente, tende a procurar a proximidade com Deus (escolha uma opção) 

□ Sempre 

□ Em momentos difíceis da vida 

□ Em momentos de alegria 

□ Não procuro a proximidade com Deus 

 

Comportamento religioso com o passar dos anos  

□ ficou mais religioso 

□ ficou menos religioso 

□ não mudou 

 

Satisfação com a religião 

□ muito satisfeito 
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□ satisfeito 

□ pouco satisfeito 
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ESCALA DE RESILIÊNCIA 

Wagnild & Young, 1993. Versão Portuguesa de Ng Deep e Pereira, 2012 

 

Encontrará sete números, variando de "1" (Discordo Totalmente) 
a "7" (Concordo Totalmente). Assinale com uma cruz (X) o número 

que melhor indica seus sentimentos sobre essa afirmação. Por 
exemplo, se você discordar totalmente com a afirmação, assinale 

"1". Se você é neutro, assinale "4" e se concordar totalmente, 
assinale "7". 

Di
sc

or
do

 
To

ta
lm

en
te

 

Di
sc

or
do

 
M

ui
to

 

Di
sc

or
do

 
Po

uc
o 

N
ão

 D
isc

or
do

 e
 

ne
m

 C
on

co
rd

o 

Co
nc

or
do

 
Po

uc
o 

Co
nc

or
do

 
M

ui
to

 

Co
nc

or
do

 
To

ta
lm

en
te

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Normalmente eu lido com os problemas de uma forma ou 
de outra. 

       

2. Sou capaz de depender de mim próprio/a mais do que de 
qualquer outra pessoa. 

       

3. Manter-me interessado/a nas atividades do dia a dia é 
importante para mim. 

       

4. Posso estar por conta própria se for preciso        
5. Sinto-me orgulhoso/a por ter alcançado objetivos na 
minha vida. 

       

6. Sou amigo/a de mim próprio/a.        
7. Sinto que consigo lidar com várias coisas ao mesmo 
tempo. 

       

8. Sou determinado/a.        
9. Raramente me questiono se a vida tem sentido.        
10. Vivo um dia de cada vez.        
11. Posso passar por tempos difíceis porque enfrentei 
tempos difíceis antes 

       

12. Tenho autodisciplina        
13. Mantenho-me interessado/a nas coisas        
14. Geralmente consigo encontrar algo que me faça rir.        
15. A confiança em mim próprio/a ajuda-me a lidar com 
tempos difíceis. 

       

16. Numa emergência, sou alguém com quem geralmente 
as pessoas podem contar. 

       

17. Normalmente consigo olhar para uma situação de várias 
perspectivas. 

       

18. Por vezes obrigo-me a fazer coisas quer queira quer não        
19. A minha vida tem um propósito        
20. Eu não fico obcecado/a com coisas que não posso 
resolver 

       

21. Quando estou numa situação difícil, normalmente 
consigo encontrar uma solução. 

       

22. Tenho energia suficiente para fazer o que deve ser feito        
23. Não tenho problema com o facto de haver pessoas que 
não gostam de mim 
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Escala de Avaliação da Espiritualidade 

Pinto e Pais-Ribeiro, 2007 

 

As frases/expressões seguintes referem-se à sua espiritualidade / suas 

crenças pessoais, e ao modo como elas afectam a sua qualidade de vida. 

 

Por favor, marque com uma X (cruz) aquela opção que melhor expressar a 

sua opção, na última semana. Não existem respostas certas ou erradas. 

 

 

 Não 

Concordo 

 

1 

Concordo 

um 

pouco 

2 

Concordo 

Bastante 

 

3 

Concordo 

Plenamente 

 

4 

1. As minhas crenças 

espirituais/religiosas dão 

sentido à minha vida. 

    

2. A minha fé e crenças dão-

me forças nos momentos 

difíceis. 

    

3. Vejo o futuro com 

esperança. 

    

4. Sinto que a minha vida 

mudou para melhor. 

    

5. Aprendi a dar valor às 

pequenas coisas da vida. 
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QUESTIONARIO BEM-ESTAR ESPIRITUAL 

Gomez e Fisher, 2003. Versão portuguesa de Gouveia e Ribeiro, 2008 

 

A espiritualidade pode descrever-se como algo que reside no íntimo do ser humano. 
 
A saúde ou bem estar espiritual é visto como um indicador do quão bem nos sentimos connosco 
próprios e com os aspectos que valorizamos no mundo que nos rodeia. 
 
Para cada uma das afirmações seguintes, assinale com um círculo o número que melhor indique em 
que medida sente que cada afirmação reflecte a sua experiência pessoal nos últimos 6 meses. 
 
Responda utilizando a seguinte escala: 
1= muito pouco    2=pouco    3=moderadamente    4=muito    5=muitíssimo 
 
Se lhe parecer mais adequado, pode substituir a palavra “Deus” por “Força Cósmica”, “Universo” ou 
outra expressão idêntica, cujo significado seja mais relevante para si. 
 
Não perca muito tempo em cada afirmação. A primeira resposta é provavelmente a mais adequada 
para si. 

 

Em que medida se sente a desenvolver: Muito 
pouco 

Pouco  Moderado Muito Muitíssim
o 

1. afecto pelas outras pessoas 1 2 3 4 5 
2. uma relação pessoal com o Divino ou Deus 1 2 3 4 5 
3. generosidade em relação aos outros 1 2 3 4 5 
4. uma ligação com a natureza 1 2 3 4 5 
5. um sentimento de identidade pessoal 1 2 3 4 5 
6. admiração e respeito pela Criação ou origem do 
Cosmos 

1 2 3 4 5 

7. espanto e admiração perante uma paisagem 
deslumbrante 

1 2 3 4 5 

8. a confiança entre as pessoas 1 2 3 4 5 
9. auto-conhecimento 1 2 3 4 5 
10. um sentimento de união com a natureza 1 2 3 4 5 
11. o sentimento de união com Deus ou o 
Universo 

1 2 3 4 5 

12. uma relação de harmonia com o ambiente 1 2 3 4 5 
13. um sentimento de paz com Deus 1 2 3 4 5 
14. alegria na vida 1 2 3 4 5 
15. uma vida de meditação e/ou oração 1 2 3 4 5 
16. paz interior 1 2 3 4 5 
17. respeito pelas outras pessoas 1 2 3 4 5 
18. um sentido para a vida 1 2 3 4 5 
19. bondade para com os outros 1 2 3 4 5 
20. uma sensação de deslumbramento pela 
natureza 

1 2 3 4 5 

21. a consciência de uma força unificadora no 
universo 

1 2 3 4 5 

22. disponibilidade para os outros      
23. uma ligação com o universo ou força cósmica 1 2 3 4 5 
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RCOPE 

Pargament, Koenig & Perez, 2000  

 

Os itens seguintes referem-se à forma como lida com os acontecimentos negativos na sua vida. 
Existem muitas maneiras de enfrentar os problemas, e estes itens referem-se ao papel que a 
religião/espiritualidade desempenham no confronto com essas situações. 

Cada um lida de maneira diferente com as dificuldades e cada item fala de uma forma 
específica de abordar os problemas. Queremos saber até que ponto o que está lá descrito 
aconteceu consigo. 

Para cada item escolha entre as seguintes opções: 

1 2 3 4 
Nunca  Às vezes Muitas vezes Sempre  

 

Se lhe parecer mais adequado pode substituir a palavra Deus por “Força Cósmica”, “Universo”, 
“Eu superior” ou outra expressão idêntica cujo significado seja mais relevante para si. 

 Nunca Às vezes Muitas Vezes Sempre 

1. Tento dar o meu melhor e depois entrego a situação a Deus 1 2 3 4 
2. Faço o que posso, e coloco o resto nas mãos de Deus 1 2 3 4 
3. Penso como a minha vida é parte de uma força espiritual mais 
vasta 

1 2 3 4 

4. Tomo decisões sobre o que fazer sem a ajuda de Deus 1 2 3 4 
5. Tento dar força espiritual aos outros 1 2 3 4 
6. Não tento muita coisa, espero que Deus assuma o controlo 1 2 3 4 
7. Questiono-me porque Deus me abandonou 1 2 3 4 
8. Tento dar sentido à situação sem me apoiar em Deus 1 2 3 4 
9. Peço a Deus que me ajude a encontrar um novo caminho para a 
minha vida 

1 2 3 4 

10. Não lido com a situação, espero que Deus afaste as minhas 
preocupações 

1 2 3 4 

11. Peço aos outros para rezarem por mim 1 2 3 4 
12. Peço a Deus que me ajuda a ultrapassar a minha amargura 1 2 3 4 
13. Penso que algumas coisas estão para além do poder de Deus 1 2 3 4 
14. Rezo para manter a minha cabeça longe dos problemas 1 2 3 4 
15. Acredito que o Diabo é responsável pela minha situação 1 2 3 4 
16. Vejo a minha situação como um plano de Deus 1 2 3 4 
17. Rezo pelo bem-estar dos outros 1 2 3 4 
18. Tento pôr os meus planos em acção, com a ajuda de Deus 1 2 3 4 
19. Concluo que o Diabo fez isto acontecer 1 2 3 4 
20. Procuro uma ligação espiritual mais forte com outras pessoas 1 2 3 4 
21. Não faço muito, espero que Deus resolva os meus problemas 
por mim. 

1 2 3 4 

22. Questiono o amor de Deus por mim 1 2 3 4 
23. Tomo o controlo do que posso e deixo o resto com Deus 1 2 3 4 
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24. Peço perdão pelos meus pecados 1 2 3 4 
25. Procuro Deus para me dar força, suporte e orientação 1 2 3 4 
26. Procuro o cuidado e amor de Deus 1 2 3 4 
27. Negoceio com Deus para que Ele torne as coisas melhores 1 2 3 4 
28. Trabalho em conjunto com Deus, como parceiros, para resolver 
esta situação 

1 2 3 4 

29. Suplico a Deus para que as coisas corram bem 1 2 3 4 
30. Confesso os meus pecados 1 2 3 4 
31. Procuro a ajuda de Deus para tentar perdoar os outros 1 2 3 4 
32. Confio que Deus estará do meu lado 1 2 3 4 
33. Pergunto-me o que fiz para Deus me castigar 1 2 3 4 
34. Evito pessoas que não partilham a minha fé 1 2 3 4 
35. Peço ajuda a Deus para que a minha raiva desapareça 1 2 3 4 
36. Tento perceber como Deus pode estar a tentar fortalecer-me 
com esta situação 

1 2 3 4 

37. Penso sobre assuntos espirituais para evitar pensar nos meus 
problemas 

1 2 3 4 

38. Discordo do que a Igreja quer que eu faça ou acredite 1 2 3 4 
39. Verbalizo a minha raiva por Deus não ter atendido às minhas 
preces 

1 2 3 4 

40. Pergunto-me porque a Igreja me abandonou 1 2 3 4 
41. Procuro a ajuda espiritual do líder da minha comunidade 1 2 3 4 
42. Rezo para descobrir qual é o propósito da minha vida 1 2 3 4 
43. Procuro uma ligação espiritual mais forte com Deus 1 2 3 4 
44. Mantenho-me ligado aos ensinamentos e práticas da minha 
religião 

1 2 3 4 

45. Percebo que Deus não pode responder a todas as minhas preces 1 2 3 4 
46. Tento ser menos pecador 1 2 3 4 
47. Rezo para encontrar uma nova razão para viver 1 2 3 4 
48. Foco-me na religião para parar de me preocupar com os meus 
problemas 

1 2 3 4 

49. Tento encontrar uma nova vida através da religião 1 2 3 4 
50. Tento, junto com Deus, dar sentido á situação 1 2 3 4 
51. Rezo por uma completa transformação na minha vida 1 2 3 4 
52. Ignoro conselhos que não estão de acordo com a minha fé 1 2 3 4 
53. Tento lidar com os meus sentimentos sem a ajuda de Deus 1 2 3 4 
54. Tento descobrir qual a lição que Deus deseja que eu aprenda 
com esta situação 

1 2 3 4 

55. Concluo que Deus me está a castigar pelos meus pecados 1 2 3 4 
56. Rezo para que aconteça um milagre 1 2 3 4 
57. Questiono o poder de Deus 1 2 3 4 
58. Procuro um novo despertar espiritual 1 2 3 4 
59. Concluo que Deus me está a castigar pelos meus pecados 1 2 3 4 
60. Sinto insatisfação com os líderes da minha comunidade 
espiritual 

1 2 3 4 

61. Sinto que o problema foi obra do Diabo 1 2 3 4 
62. Procuro o amor e os cuidados dos membros da minha 
comunidade 

1 2 3 4 

63. Ofereço apoio espiritual à família e amigos 1 2 3 4 
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Inventário de Crescimento Pós-Traumático 

Tedeschi & Calhoun, 1996. Versão Portuguesa Resende, Sendas & Maia, 2008 

 

Abaixo estão listadas 21 áreas que às vezes são relatadas ter mudado após eventos traumáticos. Por 
favor, marque a opção apropriada ao lado de cada descrição, indicando o quanto você sente que mudou 
em cada área após passar por experiências difíceis, de acordo com a seguinte grelha. 

0 1 2 3 4 5 

Não 
experimentei 
mudança em 
resultado da 

crise 

Experimentei 
uma mudança  
muito pequena  

Experimentei 
uma mudança  

pequena 

Experimentei 
uma mudança  

num grau 
moderado 

Experimentei 
uma mudança  

grande 

Experimentei 
uma mudança  
muito grande 

 

1- Mudei as minhas prioridades acerca do que é importante na 

vida 

0 1 2 3 4 5 

2- Dou mais valor à minha vida 0 1 2 3 4 5 

3- Tenho novos interesses 0 1 2 3 4 5 

4- Confio mais em mim próprio 0 1 2 3 4 5 

5- Compreendo melhor a espiritualidade 0 1 2 3 4 5 

6- Percebo mais claramente que posso contar com as 

outraspessoas nos momentos difíceis 

0 1 2 3 4 5 

7- Estabeleci um novo rumo para a minha vida 0 1 2 3 4 5 

8- Sinto-me mais próximo das outras pessoas 0 1 2 3 4 5 

9- Consigo transmitir mais as minhas emoções 0 1 2 3 4 5 

10- Agora sei que sou capaz de lidar com situações difíceis 0 1 2 3 4 5 

11- Sou capaz de fazer coisas melhores com a vida 0 1 2 3 4 5 

12- Aceito melhor a forma como as coisas são 0 1 2 3 4 5 

13- Aprecio mais cada dia da vida 0 1 2 3 4 5 

14 – Apareceram novas oportunidades que não teria tido de 

outra forma 

0 1 2 3 4 5 
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15- Sinto mais compaixão pelas outras pessoas 0 1 2 3 4 5 

16- Esforço-me mais nos meus relacionamentos 0 1 2 3 4 5 

17- É mais provável eu mudar as coisas que precisam ser 

mudadas 

0 1 2 3 4 5 

18- Tenho uma fé religiosa mais forte 0 1 2 3 4 5 

19- Descobri que sou mais forte do que pensava 0 1 2 3 4 5 

20- Aprendi que as pessoas podem ser maravilhosas 0 1 2 3 4 5 

21- Aceito melhor o facto de precisar dos outros 0 1 2 3 4 5 
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ANEXO II 

 

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 
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