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1. RESUMO 
De acordo com a literatura, a religião é uma forma de buscar o sagrado. Na 

psicologia, os principais estudos na área são escassos, mas nenhum dos autores 

nega que a religião e a religiosidade é um construto humano e social e que são 

necessários muitos outros estudos e pesquisa na área. O objetivo desse presente 

estudo é em respondera seguinte questão: tem uma crença contribui para o 

desenvolvimento pessoal e pertencer a um grupo religioso, favorece isso? Pautado 

em tais questões, esse projeto de iniciação cientifica pretende, utilizando do método 

fenomenológico em identificar os significados e sentimentos da busca e do contato 

com o sagrado em três participantes, cada um de uma doutrina religiosa distinta, que 

são o islamismo, catolicismo e espiritismo. Para a coleta de dados, utilizou-se de 

uma entrevista não diretiva e da observação participante do pesquisador durante 

três encontros em cada instituição. A experiência religiosa é percebida como uma 

forma de conectar-se com o sagrado, atingir equilíbrio emocional, sensação de paz, 

tranquilidade e bem-estar, corroborando com outras pesquisas sobre o tema. Foi 

possível também constatar que o espaço religioso e o pertencimento ao grupo são 

considerados aspectos de grande importância para a experiência do sagrado e para 

que os sentimentos descritos pudessem ser vivenciados. É nesse espaço facilitador, 

que os participantes descrevem experienciar a dimensão sagrada da existência 

humana. Nessas relações de troca e compartilhamento de vivências, experiências, 

dificuldades e alegrias, é que os participantes dizem se sentir acolhidos, 

pertencentes a um grupo e verdadeiramente aceitos, respeitados e compreendidos. 

 
2. INTRODUÇÃO 
Religião, eis um tema controverso e complexo para muitas pessoas. Pessoas 

comuns, padres, monges, pastores, cientistas, todos nós, temos uma visão e uma 

explicação plausível e lógica para a religião e a experiência religiosa. Marx disse 

certa vez que a religião é o ópio do povo, usada para legitimar as ideias dominantes; 

Freud disse que ela é uma forma de sublimar as dores psíquicas, uma forma de 

oferecer uma compensação às angústias que a sociedade impõe. Outras 

explicações, embora não pautadas na ciência em geral, são dadas pelas próprias 

doutrinas, explicando o mundo, as pessoas, a formação de diversas forças naturais, 

dando a resposta ao sentido da vida e de como orientar esse sentido para a 

adoração com o sagrado. Independente, se ciência e as doutrinas religiosas dão 



explicações distintas, é impossível negar o seguinte fato: a religião é pertencente e 

exclusiva à vida humana. Colocando as teorias e pré-conceitos em parênteses como 

um importante filósofo diz ambas as explicações, a científica e a religiosa, o fato é 

que a religião é uma forma de se ser humano, constituída em um tempo, em uma 

cultura, em uma historia e com um significado da vida humana na Terra. Existem 

posicionamentos divergentes sobre o tema, alguns teóricos poderão levantar 

questões quanto essa afirmação, dizendo que a religião e nociva e danosa. Mas 

essa é apenas uma das diversas facetas do fenômeno da religião que exerce força 

no homem, desde sempre. É imprescindível, que a ciência estude mais a religião. 

Esse trabalho visa isso, um diálogo, uma reflexão sobre esse tema e essa 

experiência com o sagrado, gerando um conhecimento novo. Não seria esse um dos 

objetivos de ambas, um crescimento para o homem e para com a humanidade em 

geral? É entender como essa experiência religiosa se dá ao individuo, como são as 

experiências com seu sagrado, como ele significa esse, dentro do seu grupo 

religioso, que o aceita e compartilha das mesmas ideias. 

 

3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo Geral 
Analisar a participação dos indivíduos nos grupos religiosos católico, espirita e 

islâmico em um espaço onde eles dividem ideias e reflexões acerca de sua religião, 

verificando como a experiência religiosa interfere em suas vidas. 
 

3.2 Objetivos Específicos 
- Identificar como são compreendidas as doutrinas católicas, espiritas, evangélicas e 

islâmicas para os participantes da pesquisa. 
- Identificar qual é o papel do grupo religioso na viabilização da experiência com o 

sagrado. 
- Compreender como se dá a experiência religiosa e os sentidos e vivências 

atribuídas pelos sujeitos da pesquisa. 
 

4. MÉTODOLOGIA 
O presente trabalho se configura como uma pesquisa de natureza qualitativa e 

exploratória e tem como objetivo compreender a vivência de participantes de grupos 



religiosos. Diante da proposta do estudo,o método escolhido que melhor se adequa 

para a pesquisa e o seu objeto de estudo, foi o método fenomenológico. Nessa 

pesquisa, como já exposto, a proposta é justamente em apreender os significados, o 

sentido, as emoções subjetivas que a religião evoca nos sujeitose para tanto, 

considera-se o método fenomenológico adequado em função de conciliar as duas 

naturezas, a precisão e o rigor junto com a experiência viva e os significados. 

Moreira (2004) diz que o método fenomenológico enfoca nos fenômenos subjetivos 

que são as verdades acerca da realidade que são baseadas na experiência vivida. O 

que importa é a experiência vivida pela pessoa, como ela dá significado para 

determinado fenômeno, como ela o sente, como ela significa aquilo em sua vida e 

como aquilo faz todo o sentido para ela. Para entendermos os significados que uma 

pessoa inserida em um grupo religioso dá para a sua fé e a sua participação na 

mesma, é imprescindível descobrir quais são as suas experiências com esse 

aspecto de sua vida. O método fenomenológico então, se apresenta em sua plena 

função, de se “voltar às cosias mesmas” de saber como é o sentido que a religião é 

dada para a vida daquela pessoa. 

 

4.1 Sujeitos 
Participaram da pesquisa três pessoas integrantes de instituições religiosas do 

município de São José dos Campos, sendo elas: católica, espirita e islâmica. Os 

sujeitos, com idades igual ou superior a 18 anos, foram convidados a participar 

voluntariamente da pesquisa.  
 

4.2 Instrumentos 
Para a obtenção dos dados e para se alcançar o objetivo proposto, foi-se utilizada 

uma entrevista de cunho não diretivo, a observação participante e o registro em um 

diário de campo das observações e vivências realizadas pelo pesquisador. A 

entrevista, pautada em apenas uma questão, foi gravada com o consentimento dos 

participantes e posteriormente transcritas. A pergunta que serviu como guia nas 

entrevistas foi: “Estou realizando uma pesquisa sobre os diversos grupos religiosos 

e a sua importância na promoção do bem estar mental e pessoal, o que você pode 

me contar sobre a sua experiência religiosa em sua vida e dentro do seu grupo 

religioso?” 

 



4.3 Procedimentos 
Foi-se solicitado ao líder espiritual de cada religião que apresente o pesquisador e 

permita a esse convidar pessoas que participem ativamente do grupo religioso, para 

que participassem da pesquisa. A observação realizada na pesquisa foi do tipo 

participante. Um total de três visitas foram realizadas em cada instituição religiosa, 

sendo todas as impressões e dados registrados em um diário de campo. A 

observação realizada na pesquisa foi do tipo participante. Como definição, a 

observação participante é uma técnica de coleta de dados, que difere de outras 

técnicas, como o questionário ou a entrevista, permitindo ao pesquisador um contato 

muito mais profundo com o objeto de seu estudo. Dessa forma, o compartilhar dos 

aspectos subjetivos das ações das pessoas pesquisadas é um requisito fundamental 

na compreensão da ação humana.  

 
5. DESENVOLVIMENTO 
 
5.1 Uma breve apresentação dos estudos sobre religião 
A definição da palavra religião já é complicada e difícil de fazer. Utilizamos nas 

línguas de descendência latinas e anglo-saxônicas, uma definição etimológica que 

vem do latim, religionem. Sabe-se que o latim é muito anterior ao cristianismo, sendo 

que no termo original significava, comportamento marcado pela precisão e rigidez. 

Expor a problemática dessa questão, não cabe nessa proposta. Cabe só levantar o 

quanto uma definição precisa, não existe. Como expõem Mirceia Eliade (1989), 

estudioso das religiões, na falta de um termo melhor, pode-se defini-la a partir do 

acesso e da experiência do sagrado. Muito se pesquisa ou se fala a respeito da 

gênese ontológica do homem em diversas áreas do conhecimento. Fala-se da 

formação histórica, social, genética, física, ambiental dentre muitos outros, porém 

pouco ou quase nada é falado a respeito da religiosidade do ser humano. Esquece-

se ou mesmo se nega o aspecto sagrado e portanto religioso da formação do Ser. 

Ao eliminar tal aspecto, por vezes, esquece-se ao mesmo tempo, o próprio Ser. Os 

estudiosos da religião, unicamente se preocupavam com a descoberta da religião 

primordial, isso é, o primeiro relato das crenças religiosas e o contato com o sagrado 

que o ser humano já desempenhou. Descobrir, catalogar, registrar era a principal 

tarefa do estudioso, que queria achar objetivamente fatos que comprovassem onde, 

quando e como foi formada a primeira religião humana. Eliade (1989) delimita quatro 



abordagens diferentes e seus principais pensadores para a compreensão e o estudo 

da religião; sociologia com Durkheim, psicanalise com Freud, psicologia analítica 

com Jung e etnologia com Wilhelm Schmidt. Dentre eles, Freud e Jung teriam 

grande repercussão no mundo, favorecendo e fomentando ainda mais o Zeitgeist de 

sua época. Ainda hoje, seus escritos têm certa influência em muitos campos, 

principalmente no estudo das religiões. Para Freud, a gênesis da religião bem como 

de toda a sociedade humana tiveram como inicio, o assassinato primordial. Deus é o 

pai sublimado dos seres humanos, consequentemente morto no sacrifício totêmico, 

onde o Filho supera o próprio Pai. Essa noção de origem da religião ser um primeiro 

parricídio terá um impacto enorme no mundo moderno, “e isto é ainda mais 

significativo pelo fato de milhares de psicanalistas e centenas de milhar de homens 

ocidentais mais ou menos cultos estarem hoje convencidos de que a explicação de 

Freud é cientificamente correta.” (ELIADE, 1989, pg.67). Tais dados e diferentes 

abordagens sobre o estudo das religiões indicam a dificuldade de chegar a qualquer 

tipo de “religião primordial”. O homem, nunca é e nunca será um dado “fechado”. Ele 

é aberto, ele significa e dá sentido para o mundo em que vive. As noções religiosas 

ganham e perdem sentindo com o avançar da cultura, da história e do próprio 

desenvolvimento humano. 

 
5.2 Uma compreensão fenomenológica da religião 
Os primeiros estudos sobre a religião, como apresentado na seção anterior desse 

trabalho, preocuparam-se mais em catalogar e registrar dados que poderiam auxiliar 

na compreensão do início das manifestações religiosas pelos homens que na 

compreensão da própria religiosidade. Para compreender a fundo um fenômeno 

religioso, não podemos nos limitar em apenas uma visão, um único ponto de vista. 

Tal como uma obra de arte, cujo significado e sentimentos evocam para a pessoa 

que a contempla, o sentido da obra se desvela ao ser, como um manto que cobria 

os seus significados fosse tirado. Uma obra artística não é apenas conceitos de 

pintura, cores, profundidade e estética. É uma criação humana, dotada de proposito 

e sentido, refletidos por sua historia e o contexto cultural, sendo um equivoco reduzir 

essa experiência artista apenas a meros conceitos. Assim, também temos que notar 

observar a experiência e os significados humanos dados pelos aspectos religiosos. 

Como é sentido a visão a uma imagem da Virgem Maria aos católicos, como é a 

experiência de meditação entre os budistas, como é vivenciado o mês do Ramadan 



entre os islâmicos? Todas essas questões, obviamente, não poderem ser 

respondidas apenas por apropriar-se dos escritos e dos fatos históricos e sociais de 

cada doutrina religiosa. Seria um engano também se abster desses fatos, visto que 

o homem é um ser social e histórico. Só que, para sentirmos a “música” que esse 

conjunto de notas soltas provoca, para de fato encontrarmos, vivenciarmos e 

significarmos cada uma dessas religiões e de seus dogmas é necessário uma 

aproximação á mais. É necessário penetrar nessa essência, para que uma 

compreensão verdadeira seja estabelecida. 

 

5.3 Psicologia e a religião, uma aproximação possível 
As diversas manifestações do fenômeno religioso vêm sendo, atualmente, objeto de 

pesquisas em vários campos da ciência, especialmente no âmbito da Psicologia 

(CAMBUY, AMATUZZI E ANTUNES, 2006). Retomando a história no início do século 

XX, médicos, psiquiatras e psicólogos, construíram uma relação de completo 

desgosto e repulsa a religião, dizendo ela ser perigosa e nociva a saúde mental. 

Estavam em pauta que os fenômenos religiosos experimentados pelos sujeitos, 

eram formas graves e doentias de delírios, visões e neurose coletiva, vistas como 

uma forma de doença mental. (CAMBY, AMATUZZI E ANTUNES, 2006). Ainda hoje, 

a temática da religião e espiritualidade nas ciências é vista por muitos como doentia, 

sendo o DSM, o Manual de Diagnóstico e Estatístico das Desordens Mentais, desde 

1994, inclui a religião entre as condições que se devem ter cuidado e atenção 

clinica. A experiência religiosa é uma experiência particular e de extrema 

significação, vivida e sentida dentro de um grupo religioso, não importando a sua 

doutrina. Fower (1992 apud AMATUZZI, BAUNGART, 2007) ressalta que a fé é uma 

orientação para a pessoa. Esta oferece um propósito e metas às lutas e esperanças, 

para os pensamentos e ações, é uma forma ativa de ser e comprometer-se, um meio 

para adentrar e modelar novas experiências de vida. Fica claro de como a temática 

da religião é muito vasta e ainda muito pouco exploradas especialmente por 

psicólogos brasileiros. Algumas pesquisas podem ser citadas, como por exemplo 

Argyle (1990, apud CAMBY, AMATUZZI E ANTUNES, 2006) estudou que o 

exercícios da fé em uma crença, torna as pessoas mais otimistas e apresenta nelas 

o que o pesquisador denominou de bem estar subjetivo. Linares (2001, apud 

CAMBY, AMATUZZI E ANTUNES, 2006) observou que praticantes assumem uma 

postura mais dinâmica e positiva e desperta um cuidado para com o outro. Amatuzzi 



e Baungart (2007), observaram também que a prática religiosa esteve relacionada a 

um desenvolvimento pessoal com mudanças subjetivas significantes para os 

participantes, que trouxeram mudanças e melhora na qualidade de vida.  

 

6. RESULTADOS 
Os resultados levantados mostram as definições e dos fenômenos retornados a si 

mesmo, sobre a experiência religiosa dos participantes. Vimos que os fenômenos 

explicitados pelos entrevistados são os sentimentos verdadeiramente sentidos em 

sua experiência de fé. É à volta ao mesmo, como Husserl postula; a essência pura 

evidenciada pela investigação fenomenológica e livre dos juízos. Dentre os 

fenômenos que se mostraram ao pesquisador, a evidência de sentimentos positivos, 

sentimentos de bem estar e prazer ao realizar as atividades religiosas, a busca por 

um o contato intimo e profundo com o sagrado, uma necessidade de ajudar ao 

próximo e por fim, há uma mudança pessoal profunda e significativa sentida pelos 

entrevistados. Foi-se possível notar, com as observações feitas, com a vivência dos 

cultos religiosos com as entrevistas, que o grupo religioso da qual a pessoa faz parte 

é de extrema importância para que tais sentimentos fossem apresentados e que 

esse desenvolvimento psicológico fosse atingido. É no grupo religioso, que as 

pessoas se reúnem com um objetivo, louvar e aproximar-se do sagrado. Ficou muito 

claro isso nas visitas e nas entrevistas, o grupo, essa união que os praticantes 

fazem parte. Como pode-se perceber, as ideias de Rogers (2002) e Sartre (apud 

RUBINI, 1999) a respeito da formação e dinâmica dos grupos corroboram com o que 

foi observado e analisado nos diários de campo e nas entrevistas. Os grupos da qual 

os entrevistados fazem parte é de extrema importância para o desenvolvimento 

pessoal atingido pelos mesmos. Podemos afirmar que é no grupo que as coisas 

acontecem. As pessoas exercem sua fé na companhia de outras pessoas, que ele 

identifica também com sendo iguais a si, em um ambiente facilitador, de aceitação, 

liberdade e respeito. Cada membro é visto como uma parte vital e importante do 

grupo, para que todos tenham a possibilidade de entrar em contato com seu sagrado 

e alcançarem um desenvolvimento espiritual e psicológico que não seria possível 

fora dele. É nesse espaço de acolhimento e consideração pela pessoa que o outro 

é, nesse espaço de troca de ideias, de experiências, de sentimentos, que um pleno 

desenvolvimento e crescimento tanto espirituais como psicológicos tem a 

possibilidade plena e verdadeira de acontecerem. Assim, dentro do grupo, os 



participantes apoiam-se, ajudam-se, cobram-se uns aos outros. Eles entendem que 

não é apenas o individuo, mas o grupo que deve agir em prol do objetivo em 

comum. Dentro dele e não na serialidade, que a força de mudança e mobilização 

internas podem ser de fato alcançadas pelos indivíduos do grupo e pelo próprio 

grupo. Os fenômenos que apareceram na experiência de fé, só puderam ser vividos 

e significados por causa dessa inserção no grupo. Como instituição religiosa, os 

indivíduos se vêm em série, mas dentro do grupo, a situação se modifica. São os 

mesmos indivíduos serializados pela instituição religiosa, que percebendo que sua 

necessidade de fé e crescimento não estavam sendo supridas, revoltam-se e 

mobilizar-se na formação de um grupo onde esse objetivo pode ser alcançado. 

Podemos então resumir o que essa investigação conseguiu apurar, as experiências 

religiosas, as visitas, as observações, as entrevistas e tudo o que foi coletado e 

analisado. Nossos dados corroboram com o que já foi pesquisado sobre o tema, 

onde a experiência religiosa contribuiu positivamente para uma mudança subjetiva 

significativa e positiva. Uma mudança de pensamentos e de atitudes com relação a 

si e para com o outro em uma postura mais autentica com si e mais dinâmica para 

com suas dificuldades. Uma maior apropriação de seus sentimentos tanto bons 

quanto ruins, uma maior empatia para com o outro e um maior otimismo para com si, 

para com a vida e uma sensação continua de bem estar. Percebemos que com o 

que foi coletado e analisado, podemos então chegar a uma resposta. O objetivo 

desse estudo foi em identificar os sentimentos e significados da experiência 

religiosa, como o grupo influência nessa vivencia e se influencia, é algo que 

promove ou não o desenvolvimento pessoal dos participantes. Ter uma crença 

contribui positivamente para um maior desenvolvimento pessoal e o pertencimento a 

um grupo religioso é o que favorece esse desenvolvimento e a experiência de fé nos 

participantes. Os fenômenos vividos e o desenvolvimento pessoal e espiritual só 

ocorreram em decorrência aos indivíduos pertencerem a esse grupo. Existe então 

uma correlação entre a experiência religiosa e o grupo e o resultado disso é positivo. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O homem é um ser social, histórico, ambiental e também religioso, como afirma 

Mirceia. Não podemos começar a tentar compreender esse homem, sem reconhecer 

essas facetas que compreendem a sua existência. O homem está inserido em uma 

realidade social, em um mundo externo já formado antes de sua existência e quando 



ele passa a fazer parte dessa realidade, ele deve dar razão e significado a si próprio. 

Ele é sempre chamado a dar conta de si mesmo, nesse mundo inóspito, já formado 

e definido. Um mundo onde a pratica e a inércia, cristalizam suas decisões, 

embotam sua essência e o tornam alienado de si mesmo, dos outros e da realidade 

que o cerca. Não reconhecendo nem a si mesmo e nem ao próximo, o homem então 

tornar-se um objeto, mais um numero em série, que pode ser facilmente substituído. 

As doutrinas católicas, mulçumanas e espíritas são doutrinas diferentes, com figuras 

sagradas diferentes, com ideias diferentes e com modos de praticar a fé e entende-

la diferentes. Porém, todas têm isso em comum, que é de criar um ambiente onde se 

favoreça o desenvolvimento religioso e, por conseguinte, a pessoa e a subjetividade 

de seus praticantes. As pessoas, quando reunidas e alocadas com esse objetivo de 

louvar ao seu deus, se verdadeiramente integradas e sendo respeitadas em sua 

individualidade, sendo aceitas e chamadas para participar efetivamente do grupo, a 

experiência de sentimentos positivos e de desenvolvimento pessoal ocorre. Como 

pesquisador, o que foi pesquisado nesse estudo, leva-nos a crer que seja a doutrina 

que for, quando um grupo é formado e as pratica grupais são as que já discutimos, 

de respeito mutuo liberdade, aceitação, em um ambiente propício a discussão, a 

fácil comunicação entre seus membros e a ação do grupo em prol do objetivo em 

comum, o desenvolvimento espiritual, psicológico, pessoal e subjetivo acontece. A 

pessoa começa a entrar em contato consigo mesmas, suas questões, e sabe que o 

grupo esta ali para ajuda-la, para fortalecê-la, para que ela se torne uma pessoa 

melhor, mais equilibrada e em harmonia consigo mesmo. 
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