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Resumo 

 

O desenvolvimento humano é caracterizado por contínuas modificações físico, 
social, cognitivo e psicológico desde o nascimento até a morte. A fase da 
adolescência é um período em que essas mudanças adquirem uma força emocional 
maior, por causa disso, alguns aspectos que fazem parte do desenvolvimento 
humano em geral acabam ganhando mais força. É o que às vezes acontece com 
aspectos relacionados à religiosidade. Esse artigo tem como objetivo analisar as 
relações entre o desenvolvimento psicológico e a experiência religiosa de 
adolescentes evangélicos na idade entre 12 e 17 anos de uma instituição religiosa 
de Campinas. Os resultados parciais obtidos foram analisados qualitativamente, e 
seguiram um processo indutivo, não houve preocupação em buscar evidências que 
comprovem hipóteses teóricas já estabelecidas a priori, mas sim, encontrar os 
significados atribuídos pelos participantes. Espera–se que essa pesquisa contribua 
com os estudos sobre o desenvolvimento humano na adolescência e também com a 
ampliação e divulgação da Psicologia da Religião no Brasil. 
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Introdução 

 

O processo de desenvolvimento humano consiste em uma série de fatores, 

dentre estes, pode-se destacar o social, familiar, cognitivo, psicológico e espiritual. 

Este último aspecto, embora seja fundamental para a compreensão integral do 

humano, pouco se tem pesquisado dentro da psicologia no Brasil (BAUNGART, 

2013).  

Sabe-se que a maturidade religiosa está relacionada com o processo de 

desenvolvimento humano geral (Amatuzzi, 2000). Nesse sentido, esta pesquisa visa 

contribuir para melhor compreensão sobre o desenvolvimento da religiosidade em 

uma fase específica da vida: a adolescência.  

A realização desse trabalho poderá auxiliar profissionais que lidam com 

adolescentes, a compreenderem e lidarem melhor com essa fase do 

desenvolvimento humano, afinal, a experiência subjetiva da religiosidade faz parte 

da composição do humano como um todo.  

Segundo Amatuzzi (2005), alguns conceitos tais como: fé, religiosidade, 

espiritualidade e sentimento religioso são fundamentais para compreender a 



experiência religiosa de uma pessoa, por esse motivo, tais conceitos serão 

discutidos nessa pesquisa. 

Sabe-se que embora seja importante a compreensão sobre as relações entre 

os aspectos citados, os estudos relacionados a essa temática ainda são poucos, 

conforme já citado anteriormente (Baungart, 2013, Ancona Lopes, 2005, Antunes, 

2007). A consequência da falta de pesquisas na área é a atuação despreparada de 

profissionais para lidarem com tais questões. 

Neste artigo serão abordados assuntos referentes à Psicologia da Religião, 

desenvolvimento humano e, em especial, o processo de desenvolvimento humano 

na adolescência. Os estudos de Piaget, Erikson, Kohlberg, Fowler sobre o processo 

de desenvolvimento humano, irão nortear a pesquisa. 

 

Objetivos 

 

Essa pesquisa tem por objetivo analisar as relações entre desenvolvimento 

psicológico e a experiência religiosa de adolescentes evangélicos na idade entre 12 

e 17 anos de uma instituição religiosa da cidade de Campinas. Além de contribuir 

com os estudos sobre o desenvolvimento humano na adolescência e também com a 

ampliação, divulgação da Psicologia da Religião no Brasil. 

 

Metodologia  

 

O estudo está sendo realizado com três adolescentes de idade entre 12 a 17 

anos, sendo dois participantes do sexo masculino e um do feminino, todos 

participantes de uma mesma instituição religiosa evangélica de denominação 

Batista, situada na cidade de Campinas - SP. 

A primeira entrevista foi realizada na própria instituição frequentada pelos 

participantes. As demais entrevistas serão realizadas no mesmo local. O horário 

marcado não coincidiu com os horários de cultos e foi realizada individualmente.  

O tipo de entrevista realizada foi aberta e não diretiva, tendo uma pergunta 

disparadora como foco de início. A pergunta disparadora foi: “Conte-me como é para 

você viver a religião dentro e fora da igreja”.  

Em relação aos critérios de inclusão e exclusão foram adotados os seguintes 

critérios: 



Para inclusão: 

1) Indicação do responsável pela instituição 

2) Aceitar participar do estudo após esclarecimento do termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

3) Ter idade entre 12 e 17 anos. 

4) Ter a permissão dos responsáveis legais através da assinatura de 

documento. 

Para Exclusão: 

1) Ter algum tipo de diagnóstico relacionado a problemas de ordem 

neurológica e/ou psiquiátrica. 

 

Na data de 20/07/14 foi realizada uma entrevista, as demais serão realizadas 

conforme o cronograma de pesquisa. 

A metodologia utilizada é a pesquisa fenomenológica e o método é o 

qualitativo. 

Esse tipo de pesquisa (qualitativa fenomenológica) busca um acesso ao 

vivido, sua expressão e seu significado, procurando compreender o que está sendo 

vivenciado pelo sujeito (BAUNGART, 2013). 

A pesquisa fenomenológica não objetiva medir, mensurar ou avaliar seus 

resultados, mas sim, compreender como é a vivência ou experiência dos sujeitos 

envolvidos. Dessa maneira, esse estudo busca uma descrição qualitativa dos 

resultados obtidos. 

Em relação aos procedimentos, foram realizados os seguintes passos: 

1) Contato com a instituição para formalizar a documentação de pesquisa. 

2) Assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelo 

responsável da instituição e também pelos participantes da pesquisa (responsáveis 

e sujeitos) 

3) Realização da entrevista semi-dirigida com os participantes. Para essa 

entrevista foi feita uma pergunta disparadora “Conte-me como é para você viver a 

religião dentro e fora da igreja”. Tomou-se cuidado de pensar em uma pergunta 

disparadora que pudesse ser bem compreendida pelos participantes considerando a 

idade dos mesmos. 

4) Análise qualitativa da entrevista realizada. Para essa análise foi usada 

a proposta de análise de resultados de Forghieri (1993). 



5) Descrição dos resultados e conclusões. 

 

Desenvolvimento 

 

Psicologia da Religião 

 

A Psicologia pode ser entendida como a ciência que estuda o Homem e suas 

relações consigo mesmo e com o meio. Faz parte da investigação do humano a 

compreensão de seus diversos aspectos, dentre eles, o espiritual. A psicologia da 

religião é o ramo da psicologia que estuda e analisa as relações entre o Homem 

(seus comportamentos e experiências) e o sentido último das coisas (Antunes, 

2007). 

A área da Psicologia que estuda o fenômeno religioso e as crenças é 

denominada Psicologia da Religião, onde são aplicados métodos e princípios da 

psicologia no estudo científico do comportamento religioso do homem, tanto 

individualmente como em comunidades religiosas. (ROSA, 1971) 

A Psicologia da religião não procura analisar a religião em si, mas sim estudar 

o fenômeno religioso independente da forma e do lugar em que este acontece 

(ROSA, 1971). 

É importante ressaltar que o psicólogo ao estudar o fenômeno religioso, ainda 

que a Psicologia da religião não se limite a uma determinada religião, estuda 

fenômenos como a conversão religiosa ou o misticismo, procurando apresentá-los 

como fenômenos religiosos comuns em diferentes pessoas de diversas crenças 

(ROSA, 1971). 

 

Desenvolvimento humano 

 

Segundo Papalia (2006), apesar de serem encontrados relatos na literatura 

sobre comportamentos típicos da adolescência em tempos remotos, foi somente a 

partir dos estudos de Stanley Hall (1904) que a adolescência foi compreendida como 

um estágio do desenvolvimento humano. Nos séculos XIX e XX, acontecimentos 

sociais, demográficos e culturais parecem ter propiciado o estabelecimento da 

adolescência como período distinto do desenvolvimento humano. Dessa forma, 



entende–se que a psicologia do adolescente tem um longo passado, mas uma curta 

história. 

Antes do século XX, o termo “adolescência” não existia. Nas culturas 

ocidentais consideravam a transição das crianças para a vida adulta quando 

amadureciam fisicamente e quando iniciavam um aprendizado profissional. 

Atualmente nas culturas industriais modernas, não se considera a transição da 

infância para a vida adulta por um único evento, leva-se mais tempo, tem início por 

volta dos 10 anos de idade e se finda um pouco antes ou depois dos 20 anos, mas 

não se tem definido quando começa ou termina essa fase (PAPALIA, 2007, p. 440). 

De modo geral, a adolescência começa com a puberdade, processo em que 

ocorrem mudanças físicas no sentido de maturação sexual ou fertilidade, o corpo 

começa a preparar-se para a reprodução. Essas modificações corporais, rápido 

crescimento em altura e peso, mudanças nas proporções e na forma do corpo e 

alcance de maturidade sexual; fazem parte do amadurecimento que começa desde 

o nascimento e se perpetua até a vida adulta. Além das mudanças físicas, ocorrem 

mudanças também no sentido de competência social, autonomia, autoestima e 

intimidade (PAPALIA, 2007, p. 440). 

Diante de tais mudanças, existem jovens que têm dificuldades em lidar com 

as mudanças físicas, sociais, da autoestima, entre outras, e que necessitam de 

auxílio para enfrentar os obstáculos das mesmas no decorrer da fase (PAPALIA, 

2007, p. 440, 441). 

Em relação ao desenvolvimento cognitivo, em seus estudos Piaget classificou 

a fase do desenvolvimento do pensamento na adolescência como Estágio de 

Operações Formais, no qual se desenvolve a capacidade para o pensamento 

abstrato que ocorre por volta dos onze a doze anos. A maneira de pensar não fica 

limitada apenas ao aqui e agora, o indivíduo passa a compreender o tempo e o 

espaço (PAPALIA, 2007, p. 455). 

Essa transformação no pensamento da criança marca o fim do pensamento 

concreto (referente somente à realidade) para o formal, é chamado por Piaget de 

hipotético-dedutivo. Na transação para esse pensamento, o adolescente consegue 

construir sistemas e teorias, compreende melhor a metáfora, entende a 

representação de símbolos e a formar hipóteses sobre o futuro, expressos por 

qualquer tipo de linguagem (palavras ou símbolos matemáticos), não apresentando 

o apoio da percepção, da experiência e da crença (PIAGET, 1896-1950, p. 58, 59). 



Desenvolvimento do julgamento moral 

 

Semelhante à teoria de Piaget, a teoria do desenvolvimento do julgamento 

moral de Kohlberg é descrita em três níveis de dois estágios: 

1. Nível pré - convencional - Moralidade heterônoma. O indivíduo procura 

não fazer algo para que não haja punição (até os 6 anos); 

2. Nível pré - convencional - Moralidade de troca instrumental. O indivíduo 

procura não fazer algo porque deseja ser recompensado (dos 7 aos 12 anos); 

3. Nível convencional - Moralidade das expectativas interpessoais. O 

indivíduo procura não fazer algo porque não é esperado que ele o faça 

(adolescência e juventude); 

4. Nível convencional. Moralidade de sistema social e consciência. O 

indivíduo procura não fazer algo, porque estaria quebrando uma lei (jovem adulto, 

acima de 21 anos). 

5. Nível pós – convencional. Moralidade dos direitos individuais. O 

indivíduo não faz algo, porque tem a obrigação de não fazer (35 anos em diante) 

6. Nível pós – convencional. Princípios éticos e universais. O indivíduo 

não faz algo porque não é certo, não se importando com o que vão dizer (60 anos 

em diante) (PAPALIA, 2007, p. 459, 460 apud KOHLBERG, 1969). 

 

Kohlberg acrescentou mais tarde outro nível de transição entre o II e III, 

quando as pessoas baseiam suas decisões morais e sentimentos pessoais, ao invés 

dos modelos colocados pela sociedade. (PAPALIA, 2006). 

Os estágios instituídos por Kohlberg são variáveis e têm influência de fatores 

como desenvolvimento. (PAPALIA, 2006). 

Para Erikson (1963) no crescimento e desenvolvimento do sujeito, o 

adolescente se depara com a crise de identidade versus confusão de identidade 

(ou confusão de papel), fase em que o jovem passa a se preocupar com o que os 

outros o enxergam comparando com o que sente que são. Com isso, busca um novo 

sentido de suas vidas e coerência, importantes na formação de sua identidade. 

Nessa etapa, os adolescentes enfrentam dúvidas quanto ao seu papel na sociedade 

e buscam coerência na continuidade de tudo o que trazem do passado (ERIKSON, 

1963, p. 240, 241) Eles devem “afirmar e organizar suas habilidades, suas 

necessidades, seus interesses e seus desejos para que possam ser expressos em 



um contexto social" (PAPALIA). É nesse período que ocorre a confusão de 

identidade, que até certo nível é normal (PAPALIA, 2007, p.477). 

 

Desenvolvimento religioso 

 

Quanto à experiência religiosa, o pesquisador e estudioso do 

desenvolvimento humano e religioso James William Fowler, formulou os estágios da 

fé, publicado em 1981 como Estágios da Fé: psicologia do desenvolvimento humano 

e a busca de sentido. Seus estudos tiveram influência de teólogos e cientistas da 

religião, mas foram construídos baseados principalmente nos estudos de Piaget, 

Kohlberg e Erikson (SILVA, 2011). 

A fé para Fowler (1992/1981) “é um aspecto genérico da luta humana para 

achar e manter sentido, que pode ou não exprimir-se pela religião” (p. 83). A fé não 

necessariamente está ligada a religião, mas é religiosa caso seja o motivo dessa re-

ligação com o último. Ela é relacional, é parte contribuinte na construção de 

relacionamentos, moldando os propósitos e sentidos da vida; fundamental, 

universalmente reconhecida como um fenômeno típico dos cristãos, marxistas, 

hindus e dinkas, única em cada pessoa, dinâmica, interativa e social, ajudando 

assim na construção do conhecimento religioso que vai além das crenças e 

instituições (SILVA, 2011). 

Fowler propõe seis estágios dos quais se desenvolve a fé: (1) fé 

indiferenciada, (2) fé intuitiva projetiva, (3) fé mítico literal, (4) fé individuativo-

reflexiva, (5) fé conjuntiva e (6) fé universalizante (SILVA, 2011 apud FOWLER, 

1992). 

Levando em conta o objetivo principal do artigo, destaca-se o Estagio 3 – 

Adolescência (13-21), Fé Sintético – Convencional. Nesse estágio, a fé do indivíduo 

se organiza a partir do que ele sente pelas cresças e valores ensinados por pessoas 

ou grupos significativos, não existindo uma reflexão crítica sobre os mesmos. Por 

esse motivo, podem ocorrer conflitos nas relações interpessoais e na relação com 

Deus (SILVA, 2011 apud FOWLER, 1992). 

Mauro Amatuzzi (Maio, 2000) em “O desenvolvimento religioso: uma hipótese 

psicológica” descreve o desenvolvimento religioso de um modo geral, no qual o 

senso religioso se refere “aquilo que em nós, seres humanos, estão na base das 



questões de sentido”, como por exemplo, a dúvida da existência da vida 

(AMATUZZI, 2000). 

Amatuzzi (Maio, 2000) diz que a religião mesmo estando ligada a algo 

sagrado é descrita como algo referente a um último, no sentido de re-ligação com 

esse último, dando ao indivíduo a capacidade de orientar sua vida, algo pelo qual a 

pessoa tem uma necessidade (AMATUZZI, 2000). 

Através de alguns estudos e trabalhos com grupos realizados em uma 

pesquisa anterior sobre fenomenologia da experiência religiosa (Amatuzzi, 1998a, 

1998b), o autor teve o interesse de estudar a experiência religiosa, de maneira mais 

aprofundada. Conclui então, que a mesma tem ligação com o desenvolvimento. 

Inicialmente baseou – se nas seis etapas do desenvolvimento classificadas por 

Piaget. Acrescentou também a pesquisa de Fowler sobre os estágios da fé já 

descrito no presente artigo (AMATUZZI, 2000). 

Amatuzzi (Maio, 2000) também faz uma hipótese geral do desenvolvimento 

religioso, fazendo um parâmetro com o desenvolvimento pessoal, no qual a “religião 

é entendida no sentido subjetivo de vivência que o sujeito tem de uma relação com a 

realidade última”, concluindo assim que um é influenciado pelo outro 

simultaneamente (AMATUZZI, 2000). 

 

Resultados Preliminares 

 

O conteúdo coletado na entrevista foi analisado qualitativamente e não seguiu 

um processo em que houvesse preocupação em buscar comprovações teóricas 

sobre o mesmo, mas compreender os significados da experiência religiosa vivida. 

Os resultados da primeira entrevista foram analisados segundo a proposta de 

Forghieri (1993). A referida autora sugere três etapas para análise de resultados: 

1ª Etapa: Descrição preliminar da experiência religiosa vivida dentro e fora da 

igreja. 

2ª Etapa: Averiguação dos conteúdos descritos na etapa anterior. 

3ª Interpretação e comparação do conteúdo. 

 

Descrição da entrevista: 

A primeira entrevistada foi ‘C, 14 anos, filha de pais frequentadores da própria 

igreja. A pesquisadora primeiramente iniciou explicando o objetivo da pesquisa e 



pediu autorização para que a entrevista fosse gravada. Tendo a permissão da 

participante, a entrevistadora perguntou se poderia contar como é para ela viver a 

religião dentro e fora da igreja. O uso da palavra religião nessa pergunta foi usada 

para melhor entendimento devido à idade da participante, mas tem o mesmo sentido 

de “religiosidade”. 

Ao iniciar a entrevista, a participante disse que precisava pensar sobre o 

assunto. A pesquisadora procurou deixar a participante a vontade para falar o que 

sentisse de falar em relação à pergunta disparadora. 

Durante a entrevista, ‘C descreveu sua experiência religiosa dentro e fora da 

igreja. Começou dizendo que sempre frequentou a igreja desde pequena, que os 

pais sempre a levaram. Disse que esse hábito de ter uma religião e frequentar uma 

igreja foi se tornando parte dela, uma rotina. Explicou que teve o exemplo de seus 

pais em viverem de acordo com a religião. 

 

Análise da entrevista: 

Nota-se que a primeira entrevistada ao dizer: “Pera aí, que eu estou 

pensando”, quando a pesquisadora lhe fez a pergunta, supõe-se que a mesma 

precisou de um tempo para refletir sobre a questão. No pensamento operacional 

forma de Piaget, Fowler diz que quando esse pensamente surge, ele traz consigo a 

capacidade de refletir sobre o próprio pensamento, do qual o sujeito consegue 

avaliar uma situação ou problema e formular explicações ou hipóteses. (FOWLER, 

1981, p. 130). 

Em seu relato: “Desde que eu era pequena eles me traziam pra cá. Aí, isso foi 

virando uma parte de mim”, percebe-se que a vida religiosa da entrevistada tornou-

se um hábito por influência dos pais que sempre a levaram à igreja. Segundo 

Amatuzzi (2000) o indivíduo, dos 13 aos 20 anos passa por um processo de 

mudança, começando a ter confiança e definição daquilo que foi lhe ensinado como 

verdade, a partir desses ensinamentos. 

Com base nisso, nota-se que a entrevistada consegue perceber que sua vida 

religiosa é consequência daquilo que foi transmitido pelos pais, como em outro 

trecho: “Desde pequena eu venho frequentando e eu tenho o exemplo dos meus 

pais, faz parte da minha rotina viver de acordo com a minha religião”. No período do 

processo de mudança dito anteriormente, Amatuzzi (2000) diz que há um 



questionamento sobre os mesmos. É nesse período que o indivíduo opta em seguir 

a religião ou não, com base em suas experiências pessoais (AMATUZZI, 2000). 
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