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CORPOS SEPARADOS E MENTE SÃ: O PAPEL DO ENFRENTAMENTO 

RELIGIOSO NO DIVÓRCIO 

 
 

RESUMO 
 

O ser humano é um ser social e, portanto, não vive de forma isolada, aspecto 
próprio de seu processo de socialização que, aliada ao instinto de autopreservação, 
o instiga a buscar um companheiro, ou seja, a se casar. Embora o divórcio pareça a 
melhor opção para um casal que considera a continuação matrimonial impossível, 
ele parece que sempre será vivenciado como um momento extremamente 
estressante e doloroso. Desta forma, é inegável o quanto seu bem-estar psicológico 
é afetado. Assim, preservar a saúde de modo geral em meio ao colapso é algo que 
talvez o indivíduo não consiga sozinho ou somente com seus recursos internos. E 
em alguns casos é na religião que o sujeito vai buscar formas de enfrentar a crise. 
Os mecanismos de enfrentamento encontrados na religião são conhecidos pela 
literatura como coping religioso-espiritual – estratégias de enfrentamento e de 
adaptação, envolvendo esforços cognitivos e comportamentais no manejo de 
situações e demandas internas que extrapolam os recursos pessoais do indivíduo. 
Frente ao exposto, o presente estudo tem por objetivo geral saber em que medida 
as estratégias de coping religioso-espiritual predizem a saúde dos sujeitos no 
divórcio; especificamente, pretende-se identificar que fatores de coping religioso-
espiritual são mais evidentes nos indivíduos que vivenciaram uma separação; e 
investigar a influência das variáveis sociodemográficas (sexo, idade, classe social, 
religião, tempo de casamento) na saúde/bem-estar psicológico dos sujeitos 
divorciados. Participaram do estudo 100 indivíduos, com idade entre 23 e 56 anos, 
sendo 57% do sexo feminino e 43% do masculino, 65% com filhos, 28% possuem 
ensino superior, 46% são católicos e 26% frequentam seu culto religioso a mais de 
31 anos. Quanto a metodologia, utilizou-se um Questionário sócio demográfico, a 
Escala de Coping Religioso Espiritual e o QSG-12.  Os dados foram analisados 
através do SPSS 21.0. Além disso, executou-se uma correlação de Pearson, o Test 
T Student, para comparar médias e a MANOVA, para averiguar a influências das 
variáveis sociodemográficas. Os resultados apontaram que não existe uma diferença 
significativa para nenhuma das dimensões do CRE e QSG quanto aos participantes 
possuírem filhos e nem quanto ao sexo. No entanto, aqueles que relataram ir à 
igreja quatro ou mais vezes apresentaram maiores índices nas dimensões positivas 
do coping religioso-espiritual. Os participantes apresentaram também uma maior 
prevalência da dimensão positiva do CRE do que da dimensão negativa; podendo 
observar que os indivíduos que apresentam as estratégias de coping religioso 
positivo apresentaram correlação positiva com a dimensão ansiedade.  Enquanto as 
estratégias de coping religioso negativo demonstraram correlação positiva e 
significativa com as dimensões do QSG - ansiedade e depressão. Isto revela que, 
quanto mais as pessoas procuram enfrentar seus problemas em parceria com a 
religião, buscando conforto e suporte espiritual menos irá demonstrar ansiedade e 
depressão, obtendo assim, mais saúde geral. 
 

 
Palavras-chave: Divórcio; Coping-religioso; Bem-Estar Psicológico. 

 



9 
 

SEPARATE BODIES AND HEALTHY MIND: THE ROLE OF RELIGIOUS COPING 

IN DIVORCE 

 

ABSTRACT 
 

The humans are a social being, therefore does not live in isolation. They need to be 
around other people, which is an aspect of their own socialization process along with 
the self-preservation instinct, which instigates them to seek a mate, in other words, 
get married. Although the divorce seems to be the only option for a couple that 
considers the idea of staying married as something impossible to achieve; divorce 
seems to always be a painful and stressful process. Thus, preserve health in general 
amid the collapse is something that perhaps the individual can not do alone or only 
with their internal resources. In some cases, the subject seeks support in the religion 
to tackle the crisis. The mechanisms found in religion are known in the literature as a 
religious/spiritual coping - which are coping and adaptation strategies, involving 
cognitive and behavioral efforts to manage situations and internal demands that go 
beyond the individual's personal resources. Based on that, the present study has the 
general objective to find out how the strategies of religious/spiritual coping affects the 
health of individuals in divorce; specifically, we intend to identify which 
religious/spiritual coping factors are more evident in individuals who have 
experienced a divorce; and investigate the socio demographic influence (like gender, 
age, social class, religion, marriage time) in the health / psychological well-being of 
divorced individuals. This study included 100 subjects, aged 23 to 56 years, 57% 
female and 43% male, 65% with children, 28% have higher education, 46% are 
Catholic and 26% attend their religious worship for more than 31 years. As for 
methodology, we used a socio demographic questionnaire, the Religious/Spiritual 
coping scale and the GHQ-12. Data were analyzed using SPSS 21.0. In addition, we 
performed a Pearson correlation, aiming to seek the relationship among the 
dimensions of the variables, Test T Student to compare means and MANOVA to 
verify the influence of socio demographic variables. The results show that there is no 
significant difference for any of the dimensions of the CRE and GHQ regarding 
whether participants having children or not and about the gender. However, those 
who reported going to church four times or more showed higher rates in positive 
dimensions of religious/spiritual coping. Participants also had a higher prevalence of 
positive dimension of CRE than the negative dimension; may note that people who 
have showed a positive religious/spiritual coping strategies, also showed a positive 
correlation with the anxiety dimension. While negative religious coping strategies 
showed significant positive correlation with the dimensions of the GHQ - anxiety and 
depression. This shows that, as more people seek to address their problems in 
partnership with religion, seeking comfort and spiritual support will demonstrate less 
anxiety and depression, thus obtaining more general health. 
 

Keys-words: Divorce; Coping-Religious; Psychological welfare. 
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Toda separação é triste. Ela guarda 

memória de tempos felizes ou de tempos 

que poderiam ter sido felizes e nela mora 

a saudade.  

Rubem Alves 
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INTRODUÇÃO 

O ser humano é um ser social e, portanto, não vive de forma isolada. 

Necessita está com as pessoas, aspecto próprio de seu processo de socialização 

que, aliada ao instinto de autopreservação, o instiga a buscar um companheiro, ou 

seja, a se casar.  

Inicialmente, o casamento surge com a ideia remota de perpetuação da 

espécie, formar alianças, aumentar o patrimônio ou evitar guerras, em seguida, o 

casamento passa a ser constituído por amor entre os cônjuges, tendo-se a liberdade 

de escolher o companheiro e tomar decisões quanto ao número de filhos. 

Desde épocas remotas há relatos da união matrimonial entre homens e 

mulheres. O primeiro relato dessa tradição milenar encontra-se no livro de Gênesis 

da Bíblia, sendo essa primeira ocorrência a da união conjugal entre Adão e Eva: 

“Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se 

tornarão uma só carne” (BIBLIA, Gên., capítulo 2: 24-25). 

 Relatos como esse encontram-se não somente no livro de Gênesis, mas em 

outros livros da Bíblia, tais como: Provérbios, Efésios, etc. Estes comparam a união 

oriunda do matrimônio com a relação entre Jesus Cristo e a Igreja, atribuindo assim 

um caráter de indissolubilidade a essas uniões.  

 Não obstante, ao longo do tempo o casamento foi ganhando várias 

conotações: Na Antiguidade (cerca de 300 - 476 d.C.) o matrimônio era visto como 

obra do diabo. Já na Idade Média o casamento era um sacramento compreendido 

como um mal necessário (VAINFAS, 2012). No século XVIII e da Revolução 

Francesa, surge o casamento por amor, por amor-paixão e o erotismo. Com essa 

nova forma de pensar a união conjugal e vivenciá-la, surgem também as 

expectativas e os ideais do amor romântico e do casamento (FLADRIN,1987). 

No Brasil, mesmo com todas as mudanças de paradigma, ainda hoje o 

casamento é pensado como um ideal de felicidade.  Costa (2007, p. 34) sustenta: “o 

casamento é um grande sonho que todo indivíduo, desde a infância almeja realizar”. 

Com a evolução nas finalidades do casamento e com o surgimento dos 

conflitos, visto que essa passa a ser uma união permeada por sentimentos; surge 

também, a necessidade da ruptura quando a convivência se torna insuportável ou 

quando o amor deixou de existir. 
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As mudanças ocorridas no Código Civil em 2010, facilitando as dissoluções 

conjugais e exterminando os prazos “purgatórios” (era necessário ter decorrido um 

ano da separação judicial ou dois anos da separação de fato para o indivíduo 

requerer o divórcio perante o juiz) parecem ter influenciado no número de divórcios 

ocorridos no país, passando de 1,7%, em 2000, para 3,1% em 2010 segundo dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE, 2012).  

 Desta forma, a família contemporânea deixou de ser uma célula familiar 

única e definitiva para se apresentar como um contrato relativamente duradouro; 

deixando de ser divinizada e com fim decretado tão logo essa sociedade não mais 

satisfaça aos ideais dos parceiros.  

Embora o divórcio pareça a melhor opção para um casal que considera a 

continuação matrimonial impossível, ele parece que sempre será vivenciado como 

um momento extremamente estressante e doloroso. Considerando o divórcio como 

um período de crise e extremamente estressante para os envolvidos, é inegável o 

quanto seu bem-estar psicológico é afetado.  

Assim, preservar a saúde de modo geral em meio ao colapso é algo que 

talvez o indivíduo não consiga sozinho ou somente com seus recursos internos, 

precisando lançar mão de estratégias ou mecanismos de defesa para encontrar 

novo sentido para a vida e se refazer.  

E nesse contexto, em alguns casos é na religião que o sujeito vai buscar 

formas de enfrentar a crise e de ver suas necessidades de amparo, força e conforto 

supridas. E é na crença de que tudo acontece por um motivo previsto nos “planos de 

Deus” ou de alguma força superior que os novos sentidos para a vida surgem; que 

as ressignificações são efetivadas, fazendo cessar o medo e a ansiedade, 

promovendo assim saúde e bem-estar psicológico.  

Os mecanismos de enfrentamento encontrados na religião são conhecidos 

pela literatura como coping religioso-espiritual – que são estratégias de 

enfrentamento e de adaptação, envolvendo esforços cognitivos e comportamentais 

no manejo de situações e demandas internas que extrapolam os recursos pessoais 

do indivíduo (ARAÚJO e GOBATTO, 2010).  

Considerando essas estratégias encontradas nos cultos religiosos/ espirituais 

que se vividas de forma positiva, fortalecerá o sujeito e o ajudará na manutenção de 

sua saúde, seja ela física ou mental; visto que atuam de certa forma como 

mecanismos de proteção e na elaboração do sofrimento do indivíduo, este estudo 
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tem como objetivos: saber em que medida as estratégias de coping religioso-

espiritual predizem a saúde dos sujeitos no divórcio; especificamente, pretende-se 

identificar que fatores de coping religioso-espiritual são mais evidentes nos 

indivíduos que vivenciaram uma separação; e investigar a influência das variáveis 

sociodemográficas na saúde/bem-estar psicológico dos sujeitos divorciados. 

Diante do exposto, a necessidade de estudar as estratégias de coping 

religioso/espiritual como preditores de saúde e bem-estar psicológico diante do 

divórcio, está relacionada à priori, com a escassez de estudos que pontuem os 

aspectos positivos de tal fato, visto que, inúmeros estudos têm priorizado somente 

as consequências negativas: Trindade (2004) enfoca que o divórcio traz consigo um 

sentimento de ruptura, gerando consequências negativas para todos os membros da 

família.  

Nesse certame, Maldonado (1986) também vê a dissolução conjugal como 

um período de crise familiar. Assim, considera-se importante contribuir para a 

compreensão da separação da conjugalidade como um processo de 

desenvolvimento, crescimento e bem-estar para os sujeitos que utilizam a religião 

como estratégia de enfrentamento pessoal e como força pró-social para vivenciar e 

ressignificar suas vidas após divórcio. 

 Em segundo lugar, faz-se importante o estudo de tal temática devido ao 

aumento desenfreado de divórcios no país, como mencionado pelos dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012): em 2010 foram 

registrados 243.224 divórcios, correspondendo a 36,8% a mais do que o registrado 

em 2009, tornando-se o maior índice desde 1984. Corroborando com tais 

proporções, o Estado da Paraíba também apresentou índice elevado segundo os 

dados do instituto citado anteriormente: para os 20.544 casamentos realizados em 

2012 houve 5.641 separações, sendo estas: 09 separações judiciais, 5.082 

divórcios, 11 separações por escritura pública e 539 divórcios por escritura pública.  

 A última e, não menos importante razão para tal estudo, dá-se em virtude de 

presenciar situações de dissolução conjugal vivenciadas de forma satisfatória e 

positiva, pois tais rupturas são atribuídas há anos de sofrimento ocasionados por 

infidelidade, alcoolismo, abuso físico/verbal, instabilidade emocional, ciúmes, 

problemas financeiros, dentre outros. Nesses casos, a ruptura veio como o único 

meio possível de experimentar o bem-estar psicológico e desenvolver-se enquanto 

ser humano dotado de potencialidades e de sentido a realizar. 
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Após essas breves considerações, a temática central desse trabalho pretende 

abordar a problemática das dissoluções conjugais, partindo da hipótese de que 

sujeitos que buscam na religião mecanismos de enfrentar e superar a dor e a ruptura 

do casamento experimentam saúde e bem-estar psicológico.  

Este estudo está estruturado da seguinte forma: o primeiro capítulo aborda a 

história do casamento e o surgimento do divórcio; o segundo capítulo trata sobre a 

saúde, o bem-estar psicológico e as estratégias de coping religioso-espiritual; o 

terceiro capítulo versa sobre a metodologia empregada (delineamento, amostra, 

instrumentos, procedimentos, análise dos dados e os critérios éticos considerados); 

o quarto capítulo está destinado para os resultados e as discussões. Por fim, 

apresentam-se as considerações finais, as referências, o apêndice e os anexos.  
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1. DA INVENÇÃO DO CASAMENTO AO SURGIMENTO DO DIVÓRCIO 

 

1.1 A INVENÇÃO DO CASAMENTO 

A necessidade de estar com o outro é algo típico do ser humano 

(MACHADO, 2007). Essa exigência começa no nascimento, com as primeiras 

figuras de referência – os pais, e vai se perpetuando ao longo da nossa existência, 

fazendo parte do instinto de sobrevivência. Desta forma, é inegável que a 

constituição psíquica e comportamental passe pelos relacionamentos estabelecidos, 

inclusive pelo casamento, considerado como um rito de passagem (PITHON, 2010).   

Genari e Wendling (2010) conceituam o casamento como uma condição 

jurídica para existência de certos direitos e, no sentido social, é entendido como uma 

manifestação de vontade conjunta, subordinada a inúmeros pré-requisitos e a uma 

cerimônia civil que, cumpridas certas formalidades, substancia e legitima uma união 

de pessoas. 

Todavia, nem sempre esse conceito deu conta dos arranjos familiares 

existentes. Dentre eles, podem-se citar os primeiros casamentos descritos pela 

história. Dados bíblicos dão conta de que o casamento é uma tradição milenar, 

praticado muito antes do nascimento de Cristo. O primeiro registro de uma união 

conjugal está registrado no livro de Gênesis, quando há referência a Adão e Eva. 

“Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se 

tornarão uma só carne” (Capítulo 2: 24-25). Em seguida, pode-se constatar que 

ambos foram colocados no Jardim do Éden para viver maritalmente, dominar e 

povoar a Terra:  

Então disse Deus: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 
semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, 
sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos 
animais que se movem rente ao chão". (...) Homem e mulher os criou. Deus 
os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e 
subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu 
e sobre todos os animais que se movem pela terra (GÊNESIS 1, 26-28, 
revisão 2015). 

 

Além do Livro de Gênesis, há outros livros da Bíblia que fazem referência ao 

casamento, tais como Provérbios (2015) “Quem encontra uma esposa encontra algo 

excelente; recebeu uma bênção do Senhor” (18: 22) e Efésios 5, 28-29: 

“Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a 
seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, 
ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, 
como também Cristo faz com a igreja”   
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Com isso, percebe-se que a união oriunda do matrimônio é comparada com a 

relação entre Jesus Cristo e a Igreja, ganhando caráter de indissolubilidade. Porém, 

só mais tarde, por volta dos séculos XII e XIII é que a moral cristã vai de fato 

interferir na vida privada e sacramentalizar o casamento; o que será discutido mais 

adiante. 

Entretanto, a história relata que entre as tribos anglo-saxãs o casamento era o 

meio de se firmar alianças e conquistar aliados. Estes arranjos eram feitos pelas 

famílias com a finalidade de manter o poder econômico e, para que isso fosse 

possível, as alianças eram estabelecidas entre famílias com poder aquisitivo 

semelhante ou maior (ROUCHE, 2015). 

Desta forma, a Europa pagã no ano 1000 vivenciava o casamento de forma 

totalmente diferente dos cristãos. Nesta época era natural o casamento poligâmico 

entre os vikings (população escandinava medieval), entretanto, somente a primeira 

esposa detinha os privilégios do matrimônio, exceto se fosse estéril ou repudiada. 

Essas uniões eram consideradas acordos de paz, uma vez que depois de misturado 

o sangue das famílias, a guerra deixava de ser uma opção pela detenção do poder 

(ARAÚJO, 2002).  

Vainfas (1986) aponta que até o século V, a Igreja não tinha tanta influência 

no casamento. Este era um rito intimista que ocorria apenas entre os nobres cujo 

objetivo era a divisão da herança e a aliança política. As núpcias aconteciam na 

casa do noivo e a parte mais importante da festividade dava-se no quarto nupcial, 

onde as testemunhas e pai do noivo solenizava o casamento. Esse tinha a função 

de formalizar uma união carnal, possibilitar a procriação, transmitir a herança e o 

exercício do poder. Entretanto, tal solenidade não era extensiva a toda a prole; os 

filhos mais novos podiam fazer outras escolhas, como outro tipo de união que não o 

matrimônio realizado entre os nobres, em cerimônias entre as famílias e com o 

intuito de formar sociedades políticas.   

Vainfas (1986) no parágrafo anterior, chama a atenção para o fato de que 

somente a partir do século VI é que a Igreja começa a interferir na vida privada e, 

mais especificamente, na união matrimonial, passando desta forma, a dar a bênção 

do casal na porta do leito nupcial e, posteriormente, incluir outros rituais como o de 

aspersão e incenso durante a cerimônia. 
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Com a interferência da Igreja, surgem em meados do séc. XII o discurso da 

indissolubilidade e da sacralização do casamento e, o mesmo torna-se sacramento 

apenas no séc. XIII, sendo instituída nessa época a monogamia e passando a ser 

celebrado não mais na casa do noivo, mas na igreja. É nesse cenário que a Igreja 

institui o enlace matrimonial como o lugar legítimo para a satisfação do prazer desde 

que seu fim seja a criação de futuras gerações (VAINFAS, 1986). 

Santos e Scorsolini-Comin (2010) enfatizam que segundo a moral cristã 

vigente na Antiguidade, as núpcias tinham como função essencial a procriação e, 

era necessário que a união fosse permeada pela caridade a fim de equilibrar o mal 

(cópula) com o bem (oração e coito procriativo). Desta forma, não existiam os ideais 

do amor e o desejo sobre o corpo do outro. Existia a coisificação e a demonização 

do corpo – cuja função era gerar filhos legítimos.  

Apesar de se manifestar de diversas formas, era no sexo que o demônio 
encontrava asilo privilegiado, e por isso o casamento deveria ser vivido da 
forma mais casta e pura possível, de acordo com a doutrina católica. O sexo 
era admitido apenas para procriação, e sentir prazer com o ato sexual era 
arriscado demais (ROCHA, 2014, p. 21).  

 

Consoante com a ideia de demonização, Vainfas (2012) constata que os 

discursos proferidos na Antiguidade (cerca de 300 - 476 d.C.) tardia sustentavam o 

matrimônio como obra do diabo e, somente na Idade Média é que o pensamento 

mudou e a noção do casamento como um sacramento passou a ser compreendido 

como um mal necessário.  

A partir do século XVIII e da Revolução Francesa, a Igreja começa a sofrer 

seu processo de dessacralização e, então, entra em cena a ética protestante e com 

ela, alterações ampliadas sobre a concepção vigente do casamento. Nesse período, 

surge o casamento por amor, por amor-paixão e o erotismo. É nesse emaranhado 

que o sexo tem como sua única função a procriação. Certamente com essas 

rupturas na forma de pensar a união conjugal e vivenciá-la, surgem também as 

expectativas e os ideais do amor romântico e do casamento (FLADRIN, 1987).  

Esse amor romântico, segundo Macfarlane (1990) tem seu início no sul da 

França com a reminiscência do amor cortês que era contrário ao casamento, uma 

vez que o ser amado jamais seria o seu cônjuge, ou seja, entre o amor e casamento 

havia uma grande lacuna. Ou, como dito por Rêgo (2005, p.25): “o amor e suas 

manifestações eram coisas de gente sem classe ou de relações ilegítimas - 

pensamento basilar até o séc. XVIII”; e oposto ao atual conforme sustentado por 
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Saraceno (2003, p.39) e Haddad, (2006, p. 56): o amor é o requisito primordial para 

a existência do casamento; sem o qual, o matrimônio torna-se uma espécie de 

aberração.  

No Brasil, a história dá conta de que até meados do século XX o casamento 

era o bem mais desejado por qualquer moça. E, mesmo na contemporaneidade, no 

tempo das relações frágeis, do imediatismo, o casamento ainda representa uma 

relação de intensa significação na vida das pessoas, envolvendo alto grau de 

intimidade e um grande investimento afetivo; é a busca pelo casamento por amor. 

Sendo assim, Costa (2007, p. 34) sustenta: “o casamento é um grande sonho que 

todo indivíduo, desde a infância almeja realizar”. 

 Santos e Scorsolini-Comin (2010a) mencionam que em várias sociedades, a 

busca por alguém para compartilhar a vida e ter filhos ainda faz parte de uma busca 

incansável, permeada de desejos e expectativas.  

E hoje, após tantas mudanças na função e natureza, o casamento ainda é 

tido socialmente como uma das “formas legítimas” de se constituir família, conforme 

o proposto pelo ordenamento jurídico em vigor. 

 

1.2 CASAMENTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

No âmbito jurídico, alguns doutrinadores estabeleceram conceitos do que 

consideram como casamento, quais sejam: 

O casamento é, portanto, o vínculo jurídico entre o homem e a mulher, 
livres, que se unem, segundo as formalidades legais, para obter auxílio 
mútuo e espiritual, de modo que haja uma integração fisiopsíquica, e a 
constituição de uma família (DINIZ, 2010, p. 1051). 
O casamento é um ato jurídico negocial, solene, público e complexo, 
mediante o qual um homem e uma mulher constituem família por livre 
manifestação de vontade e pelo reconhecimento do Estado (LÔBO, 2008, p. 
76). 

 
União formal entre um homem e uma mulher desimpedidos, como vínculo 
formador e mantenedor de família, constituída mediante negócio jurídico 
solene e complexo, em conformidade com a ordem jurídica, estabelecendo 
comunhão plena de vida, além de efeitos pessoais e patrimoniais entre os 
cônjuges, com reflexos em outras pessoas (GAMA, 2008, p.5). 

 

Embora esses conceitos sobre casamento sejam de estudiosos renomados 

na área do Direito da Família, hoje, tornaram-se ultrapassados com as mudanças de 

paradigmas e com as novas formas de união, tais como: a homoafetiva. 

Ademais, Osório e Valle (2002, p. 9) trazem um conceito mais abrangente de 

conjugalidade: 
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“Relações conjugais são, em nosso entender, aquelas que mantêm homens 
e mulheres, com o outro ou com o mesmo sexo, por terem estabelecido 
laços de natureza sexual e afetiva que os levam a desejar uma vida 
compartilhada, independente dos fins de procriação da espécie ou da 
institucionalização dessa união pelos ritos do casamento civil ou religioso”. 

Para Genari e Wendling (2010), o casamento é uma condição jurídica para 

existência de certos direitos e, no sentido social, pode ser entendida como uma 

manifestação de vontade conjunta, subordinada a inúmeros pré-requisitos e a uma 

cerimônia civil que, cumpridas certas formalidades, substancia e legitima uma união 

de pessoas. 

Segundo o Código Civil (CC) de 2002, a forma para se constituir o casamento 

e, consequentemente constituir uma família, dar-se-á por meio de um juiz ou por 

ministro eclesiástico, no caso de cerimônia religiosa com efeito civil (arts. 1.515 e 

1.516). Entretanto, no § 1º do art 1.516, o ordenamento jurídico impõe alguns 

critérios para que uma união conjugal tenha validade civil, a saber:  o ato precisa ter 

prévia habilitação, seu registro deverá ser feito em um cartório, no prazo máximo de 

noventa dias de sua realização. O CC reconhece também a união estável como 

unidade familiar e prevê sua conversão em casamento, o que será explanado em 

tópico mais adiante. Ademais, o CC ainda estabelece a idade e condições para se 

ter capacidade para o casamento. 

 

1.2.1 Da capacidade para o casamento 

De acordo com o CC (2002), o homem e a mulher estão aptos para casar a 

partir dos dezesseis anos, desde que haja a autorização de ambos os pais ou 

representantes legais. Caso haja recusa de um dos pais para a celebração do 

casamento, existe a possibilidade de o juiz decidir pelos nubentes, desde que eles 

tenham a idade adequada para o ato jurídico (art. 1.517).  

 

1.2.2 Da habilitação para o casamento 

Tartuce (2012) lembra que o casamento é um “negócio jurídico formal e 

solene, com procedimento de habilitação prévio”, desta forma, “o requerimento de 

habilitação para o casamento será firmado por ambos os nubentes, de próprio 

punho, ou, a seu pedido, por procurador, instruído com os seguintes documentos 

(arts. 1.525 e 1.526):  

- Certidão de nascimento ou documento equivalente; 
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- Autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência legal estiverem, 

ou ato judicial que a supra; 

- Declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, que atentem 

conhecê-los e afirmem não existir impedimento que os iniba casar; 

- Declaração do estado civil, do domicílio e da residência atual dos 

contraentes e de seus pais, se forem conhecidos; 

- Certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de nulidade 

ou de anulação de casamento, transitada em julgado, ou do registro da sentença de 

divórcio. 

 

1.2.3 Da celebração: 

No que concerne aos requisitos para a celebração, estes foram definidos nos 

arts. 1.533 e 1.534: 

Celebrar-se-á o casamento, no dia, hora e lugar previamente designados 
pela autoridade que houver de presidir o ato, mediante petição dos 
contraentes, que se mostrem habilitados (...) A solenidade realizar-se à na 
sede do cartório, com toda publicidade, a portas abertas, presentes pelo 
menos duas testemunhas, parentes ou não dos contraentes, ou, querendo 
as partes e consentindo a autoridade celebrante, noutro edifício público ou 
particular, desde que este fique com as portas abertas durante o ato. Assim, 
o número de testemunhas aumenta para quatro, o que igualmente se aplica 
se algum dos contraentes não souber ou não puder escrever (CÓDIGO 
CIVIL, 2002). 

 

No art. 1.535 é mencionado o texto que precisa ser verbalizado pelo 

presidente do ato após ouvir os noivos a afirmação de que pretendem casar por livre 

e espontânea vontade: “De acordo com a vontade de ambos acabais de afirmar 

perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos 

declaro casados”.  

Tartuce (2012) destaca que após a celebração será lavrado o assento no livro 

de registro (art. 1.536 do CC, 2002). Este deve ser assinado pelo presidente do ato, 

pelos cônjuges, pelas testemunhas e pelo oficial do registro. 

Dito isto, é importante destacar que o Código Civil norteia todo o processo 

jurídico para se contrai com as núpcias. Regula desde a habilitação e celebração do 

casamento, bem como, as questões que impedem ou suspendem a formalização 

jurídica da união (art. 1.521) e os deveres contraídos com o matrimônio (art. 1.566). 

 

1.2.4. Dos impedimentos para as núpcias, os quais são:  
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De acordo com o CC (2002), há algumas situações jurídicas e factuais que 

impedem de haver núpcias, a saber: 

- parentesco natural ou civil – que seria o casamento entre parentes 

consanguíneos próximos ou parentesco entre adotante e adotado; ascendente com 

descendente; 

- vínculo advindo da adoção – mesmo após dissolução do vínculo que 

originou o parentesco, o divorciado ou viúvo não pode casar-se com a enteada, nem 

com a sogra, uma vez que juridicamente o vínculo em linha reta não se extingue 

com o fim do casamento ou da união estável que o originou; os irmãos unilaterais ou 

bilaterais e demais até o terceiro grau, o adotado com filho do adotante, as pessoas 

casadas onde o impedimento só desaparecerá após a dissolução do vínculo 

matrimonial; 

- Em caso de crime – trata-se de impedimento referente à tentativa de ceifar a 

vida do cônjuge; é preciso que exista a intenção real de matar. Assim, o cônjuge 

sobrevivente não pode casar-se com quem tenha sido condenado por tal ato. 

Existem ainda o que o Código Civil conceitua como causas suspensivas para 

adquirir núpcias, que embora não atrapalhem, estabelecem sanções após a 

realização do casamento; obrigando os nubentes a responder por algumas sanções 

a fim de preservar os interesses de terceiros que em geral é a prole (art. 1.523). 

 

1.2.5 Das causas suspensivas para o casamento 

- O viúvo ou a viúva que tiver filhos do cônjuge falecido, enquanto não fizer o 

inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros; 

- A viúva, ou mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido 

anulado, até dez meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da 

sociedade conjugal; 

- O divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha 

dos bens do casal; 

- O tutor ou curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados 

ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a 

tutela ou curatela e não estiverem saldadas as respectivas contas. 

 

1.2.6. Do casamento nulo 
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Tartuce (2012) aponta que a decretação de nulidade, além de ter hipóteses 

consagradas pelo Código Civil, precisa ser promovida mediante ação direta, por 

qualquer interessado ou pelo Ministério Público e, está além de dissolver o 

casamento, tem efeitos retroativos à celebração. O art. 1.548 traz à tona os 

requisitos que tornam o matrimônio nulo: 

- Casamento contraído por enfermo mental absolutamente incapaz e sem o 

necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil; 

- Casamento celebrado com infringência a impedimento matrimonial (art 

1.521): decorrentes de parentesco consanguíneo, por afinidade, civil, de vínculo 

matrimonial e de crime. 

 

1.2.7. Dos efeitos pessoais e deveres conjugais no matrimônio 

Quanto aos efeitos pessoais ou existenciais, tanto o homem quanto a mulher 

assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis 

pelos encargos da família, constituindo desta forma, a comunhão plena de vida (art. 

1.565 do CC). Porém, seu primeiro efeito concreto é o de que qualquer dos 

nubentes pode acrescentar caso queira, o sobrenome do outro. 

No que tange aos deveres, o Art. 1.566 do CC propõe:  

I – Dever de fidelidade recíproca; 

II – Dever de vida em comum, no domicílio conjugal; 

III – Dever de mútua assistência: moral, afetiva, patrimonial, sexual e 

espiritual; 

IV – Dever de sustento, guarda e educação dos filhos; 

V – Dever de respeito e consideração mútuos. 

 

1.2.8 Da União Estável 

No Código Civil de 1916 havia apenas o reconhecimento de famílias 

legítimas, ou seja, as que fossem formadas pelo casamento civil. Desta maneira, 

não reconhecia juridicamente outras formações familiares. Já em 1988, a 

Constituição Federal do Brasil passou a reconhecer a união estável como entidade 

familiar (ART. 226, § 3). Nos Arts. 1.723 a 1.727 do Código Civil de 2002 foram 

normatizados os direitos e deveres dos companheiros, através da possível 

elaboração de um contrato escrito (escritura pública ou privada) para disciplinar 

questões pessoais e patrimoniais, bem como a administração dos bens comuns, a 
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forma de regime de bens, a rescisão da união e a consequente assistência material 

aos próprios conviventes, o direito real de habitação ao companheiro sobrevivente e 

a possibilidade de requerer a conversão da união estável em casamento. 

Tartuce (2012a) expõe seu entendimento sobre a união estável afirmando 

que: 

A união estável não é igual a casamento e, não há hierarquia entre 
casamento e união estável. São apenas entidades familiares diferentes, que 
contam com a proteção constitucional. O CC de 2002 reconhece união 
estável como entidade familiar composta por homem e mulher, configurada 
na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo 
de constituição de família (animus familae) (p. 1139). 

Sobre sua configuração, o autor chama a atenção para os seguintes pontos: 

- A lei não exige prazo mínimo para sua constituição, devendo ser analisadas 

as circunstâncias do caso concreto; 

- Não há exigência de prole comum; 

- Não se exige que os companheiros ou conviventes vivam sob o mesmo teto.  

 Conforme toda discussão exposta e embora o Código Civil brasileiro tenha 

toda essa previsibilidade quanto ao casamento ou a união estável, Pereira (2015) 

afirma que o casamento é mais que uma instituição religiosa e jurídica. Para a 

maioria das pessoas é um sonho de felicidade. Todos querem encontrar um amor e 

a felicidade, assim estabelecem um casamento civil ou união estável e acreditam 

estar selando desta forma, a própria felicidade. Para o autor, o casamento é visto 

ainda como um ideal e como forma de se perpetuar costumes, cultura e patrimônio 

mesmo em face à “liquidez do amor”. 

Para Araújo (2002), o surgimento do casamento por amor, permeado de 

expectativas e imperativos de felicidade introduz também outra realidade no mundo: 

a dissolução do matrimônio - uma vez que como o amor-paixão é atrelado a um 

ideal de satisfação dos desejos e de felicidade, se não forem correspondidos tem 

assim, o fim decretado.   

O processo de entrada do afeto nas relações conjugais e familiares fez 
surgir, por exemplo, o ideal e a prática do casamento por amor, que se 
tornaram dominantes no séc. XX. Deste modo, o casamento por amor 
implica, de um lado, que o casamento não depende mais das negociações 
entre famílias, mas da escolha pessoal dos cônjuges, e, de outro, que a 
única razão da escolha é o sentimento amoroso (BOZON, 2003, p. 133). 

 

 Considerando a reflexão feita anteriormente por Araújo (2002), Santos e 

Scorsolini-Comin (2010) destacam e reafirmam que o casamento contemporâneo 

tem algumas características determinantes, entre as quais está à busca da 
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felicidade, da satisfação e do amor. Entretanto, nem sempre as expectativas são 

satisfeitas nessa relação, gerando conflitos e sofrimento insuportável, exigindo muita 

habilidade por parte do casal para administrá-lo em prol da sustentação da vida 

familiar.  

 A despeito dos conflitos e contradições inerentes aos relacionamentos 

humanos e a pressão e sofrimento oriundos dessas interações, Perlin e Diniz (2005) 

chamam a atenção para as incoerências sociais a que são submetidos os casais: 

por um lado, o meio familiar é o lugar de satisfação de todos os imperativos pessoais 

e emocionais dos sujeitos; por outro, precisam acompanhar as mudanças ocorridas 

na sociedade da qual fazem parte e que valoriza a individualidade e a 

independência. Ou seja, são pressionados para viver sua individualidade e 

conjugalidade ao mesmo tempo, o que pode ser um gerador de insatisfação. 

 Corroborando com esse pensamento Féres-Carneiro (2003) apud Santos e 

Scorsolini-Comin (2010, p. 3) destaca:  

O casamento é um ato dramático, no qual dois estranhos, portadores de um 
passado individual diferente, se encontram e se redefinem. O drama do ato 
é internamente antecipado e socialmente legitimado muito antes de ele 
acontecer na biografia dos indivíduos. O casal constrói, assim, não somente 
a realidade presente, mas reconstrói a realidade passada, fabricando uma 
memória comum que integra os dois passados individuais. 

 

Assim, Féres-Carneiro e Neto (2010) explicam que a satisfação conjugal não 

é simplesmente a avaliação da relação conjugal feita pelos cônjuges, em um dado 

momento, mas o perceber e o sentir, em relação; ou seja, é um processo ao longo 

do tempo. Nesse sentido, Carrere e Gottman (1999, p. 3) pontuam:  

Conhecer alguns dos fatores causais da dissolução conjugal não é 
suficiente para construirmos um modelo da conjugalidade funcional. 
Descobertas recentes indicam que casamentos estáveis e satisfatórios são 
baseados em uma série de processos conjugais e comportamentos que são 
mais que simplesmente a ausência de processos disfuncionais. 

 

Todavia, o ser humano como ser social, não vive desconexo, faz parte e sofre 

influências constantes do meio no qual está inserido. Assim, administrar as 

demandas relativas ao tempo, percepção do outro, da relação, das transformações 

sociais vigentes e dos sentimentos envolvidos não é tarefa fácil e repentina; pode, 

contudo, ser árdua e penosa.  

Desta forma, alcançar o consenso entre as divergências de dor e manutenção 

da união não é uma empreitada fácil e nem sempre saudável, restando para alguns 

casais apenas a opção de ruptura, de divórcio, tornando o que antes era 
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considerado indissolúvel pela Igreja Católica e pelo Direito, agora como uma relação 

com prazo de validade e com possibilidades.  

 

1.3 O SURGIMENTO DO DIVÓRCIO 

O ser humano é um ser social e, entretanto, não vive de forma isolada. Dessa 

necessidade primária de socialização, aliada ao instinto de autopreservação, de 

forma remota surgiu o casamento e com ele, a invenção do casamento por amor, 

permeado de expectativas, de cobranças e com finalidades outras que não as de 

procriar, formar alianças, aumentar o patrimônio ou evitar guerras.  

Com a evolução nas finalidades do casamento e com o surgimento dos 

conflitos, visto que essa passa a ser uma união permeada por sentimentos; surge 

também, a necessidade da ruptura quando a convivência se torna insuportável ou 

quando o amor deixou de existir. Conforme Falcke, Wagner e Zordan (2009, págs. 

59 e 60): 

Nesse momento histórico-social, os interesses individuais dos cônjuges se 
sobrepõem ao interesse social, havendo uma maior valorização da 
subjetividade. (...) Os parceiros não aceitam que o casamento não 
corresponda as suas expectativas de felicidade, prazer, compreensão 
mútua e companheirismo, sendo o rompimento conjugal cada vez mais 
frequente.  

 

Quanto à origem da palavra divórcio, esta vem do latim divortium, que quer 

dizer separação, que por sua vez é derivada de divertere, que significa "tomar 

caminhos opostos, afastar- se". Falcke, Wagner e Zordan (2009a) pontua ainda, que 

o divórcio é um processo ocorrido numa conjuntura de significações, provocando a 

estrutura e a dinâmica dos relacionamentos de uma família. Cabe ressaltar que, 

neste estudo, utilizar-se-á da palavra divórcio para se referir a uma dissolução ou 

separação conjugal litigiosa (quando há a briga por guarda do (s) filho (s) ou divisão 

de bens) ou consensual (quando há um acordo entre os cônjuges com relação a 

guarda do(s) filho(s) ou divisão de bens) (CÓDIGO CIVIL, 2014). 

Souza e Ramires (2006), embasados na história, apontam que os primeiros 

estudos consideravam o divórcio uma doença, até que o mesmo fosse 

regulamentado juridicamente em 1977 com a Lei do Divórcio.  Tal conotação 

pejorativa dava-se em razão da separação conjugal fugir à normal social vigente; 

pensamento fortemente arraigado ainda hoje em algumas denominações religiosas 
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mais fundamentalistas; trazendo assim, a noção de indecência e de transgressão – 

como se o divórcio fosse algo ligado ao pecado, devendo ser banido do meio social.  

Semelhantemente a esta postura, está o Direito Canônico, uma vez que não 

reconhece o divórcio como a extinção do casamento; razão pela qual a pessoa 

divorciada não pode se casar novamente perante a igreja. Tal negação tem seu 

embasamento em textos sacros, como os encontrados na Bíblia Sagrada. Pode-se 

citar como exemplo, o evidenciado no Livro de Mateus, capítulo 19, versículo 6: 

“Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, 

ninguém separe".  

Levandowski e Wagner (2008) lembram que com a instauração da lei do 

divórcio em 1977, até a guarda dos filhos era dada àquele que não tivesse 

promovido à separação e, portanto, não fosse o causador do divórcio, pois nessa 

época somente com a presunção de culpa era possível recorrer à dissolução 

conjugal. Contudo, Dias (2009) considerou retrógrada manter a identificação de 

culpado para conceder a separação. Embora no Código Civil de 2002 já se falasse 

sobre a presunção de culpa somente com a Emenda Constitucional nº 66 de 2010, 

tal presunção foi totalmente abolida, bem como, os requisitos para o divórcio – o que 

será explanado mais adiante. 

Com todas essas mudanças na lei e com os índices elevados do divórcio, 

principalmente nos últimos dez anos, onde o número de separações no país quase 

dobrou, passando de 1,7%, em 2000, para 3,1% em 2010 segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE, 2012), a família contemporânea deixou de 

ser uma célula familiar única e definitiva para se apresentar como um contrato 

relativamente duradouro; deixando de ser divinizada, mas reconhecendo-se como 

frágil, neurótica, consciente de sua desordem e preocupada em recriar entre os 

homens e mulheres um equilíbrio (RABELO, 2008). Aqui, vale salientar que a 

“recriação do equilíbrio”, às vezes só pode ser atingida com o recomeço de uma 

nova vida.  

Nesse enfoque, Féres-Carneiro e Neto (2010) também mencionam que a taxa 

de divórcio aqui no Ocidente chega a mais de 50% e que mais da metade das 

separações ocorrem até os quatro primeiros anos de casamento. No Brasil, 

especificamente, os dados do IBGE (2007) revelam que a duração média dos 

casamentos é de dez anos e meio, tendo os consortes na época da separação um 

pouco mais de trinta anos. 
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Levandowski e Wagner (2008), analisando os dados do censo de 2003 e 

2005, constatam que, por um lado, houve uma diminuição no número de 

casamentos neste período e, por outro, um aumento de casos de divórcios. 

Ademais, o número de divórcios concedidos em 2005 revela um aumento de 15,5% 

se comparado ao ano anterior; chegando a ser considerado no período entre 1995-

2005 como a maior taxa de divórcio em décadas. 

Para melhor visualização do panorama dos divórcios no Brasil, apresenta-se 

na Figura 1 as taxas gerais de divórcios no Brasil, no período de 2000 a 2013 (IBGE, 

2013) e na Figura 2 as taxas gerais de divórcio no Brasil segundo as grandes 

regiões. 

 

 Figura 1. Taxas gerais de divórcio no Brasil do período de 2000-2013. 

 

Figura 2. Taxas gerais de divórcio no Brasil segundo as grandes regiões. 
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Conforme ao exposto, Féres-Carneiro (2003) afirma que, na atualidade, os 

números de divórcios aumentaram, mencionando, entretanto, que tal ampliação não 

está relacionada à desvalorização do casamento, mas, ao contrário, sua valorização. 

A autora parte da hipótese de que o casamento ainda é uma instituição fundamental 

para a maioria das pessoas, pois quando a união não corresponde às expectativas 

do casal, ocorre o divórcio; pensamento também compartilhado por Costa e Juras 

(2011, p. 224): “existe uma maior expectativa em relação ao casamento e uma 

menor tolerância aos maus casamentos, o que evidencia que hoje se dá mais valor 

à formação de bons casamentos”.  

Consoante, Bauman (2004, p. 8) chama a atenção para o que considera 

“amor líquido”, ou seja, a fragilidade dos vínculos humanos na contemporaneidade, 

que inspira desejos conflitantes de apertar os laços e, ao mesmo tempo, mantê-los 

frouxos. Desta forma, o vínculo matrimonial parece cada vez mais efêmero e 

dependente do equilíbrio entre as expectativas da relação e a tolerância com o real 

vivido.  

No entanto, Diniz-Neto e Féres-Carneiro (2005) afirmam que o casamento 

não está agonizante embora tenha sofrido várias mudanças nos padrões de 

relacionamento, mas o que se busca são relações satisfatórias, que permita o 

desenvolvimento psicológico e emocional dos parceiros.  

Contudo, Pereira (2015) é enfático e crítico com relação aos números 

apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Lembra que é 

preciso ter em conta que o índice de divórcio provavelmente aumentou porque 

houve o crescimento da população, bem como o número de casamentos; além de 

considerar todas as mudanças ocorridas no Código Civil em 2010, facilitando as 

dissoluções conjugais e exterminando os prazos “purgatórios” determinados pela 

justiça até conseguirem a separação judicial. Não obstante, é inegável também a 

influência que fatores econômicos, sociais, culturais, de classe e de gênero têm sob 

o casamento-divórcio (ARAÚJO, 2002). 

Assim, esses prazos purgatórios funcionavam da seguinte forma: era 

necessário ter decorrido um ano da separação judicial ou dois anos da separação de 

fato para o indivíduo requerer o divórcio perante o juiz. Tais prazos eram 

estabelecidos pela Constituição Federal (1988) e também serviam como argumentos 

puramente religiosos, pois se acreditava que a separação impediria os divórcios e 
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possibilitariam as reconciliações devido ao tempo de espera para se estar totalmente 

livre (RABELO, 2011).  

Para melhor compreensão, lê-se no art. 226 da CF de 1988: 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 1º O casamento é civil e gratuito a celebração. 
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre 
o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 
conversão em casamento. (Regulamento) 
§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada 
por qualquer dos pais e seus descendentes. 
§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 
igualmente pelo homem e pela mulher. 
§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia 
separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou 
comprovada separação de fato por mais de dois anos. 
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, 
competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 
exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de 
instituições oficiais ou privadas.  
§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos 
que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de 
suas relações. 

 
Superado e alterado o §6º do artigo 226 da CF através da Emenda 

Constitucional 66, o único requisito para se divorciar era estar casado, não 

precisando mais justificar o motivo e podendo ser solicitado por qualquer um dos 

cônjuges. E, quando consensual e sem menor envolvido, sua realização é imediata 

e poderá ser realizado em qualquer cartório civil. Já no litígio, é necessário entrar 

com ação judicial pedindo o divórcio e esperar os trâmites da lei.  

Em relação a essas mudanças e como forma de melhor visualização e 

comparação, apresentar-se-á o Quadro 1: 

QUADRO 1: Dissolução do casamento antes e após a EC 66/2010 

Art. 226, § 6º, da CF/1988 – redação original Art. 226, § 6º, da CF/1988 – redação atual 

“O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, 
após prévia separação judicial por mais de um ano nos 
casos expressos em lei, ou comprovada separação de 
fato por mais de dois anos”. 

 
“O Casamento civil pode ser dissolvido 
pelo divórcio”. 

Fonte: Manual de Direito Civil. Ed. 2012 (Flávio Tartuce), p. 1105. 

 

Em face dessa abordagem e com a extinção dos prazos para a “liberdade”, há 

que se considerar que a tomada de decisão pela separação é multifatorial ou seja, 

pode ser fomentada por diversas e inúmeras situações (infidelidade, alcoolismo, 

abuso físico/verbal, instabilidade emocional, ciúmes, problemas financeiros, dentre 

outros) e carregada emocionalmente de muitos significados. Por sua importância 
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notória na vida dos indivíduos, a temática vem despertando o interesse de 

pesquisadores das ciências do comportamento empenhados em compreender e 

explicar as consequências sejam elas positivas ou negativas de tal dissolução.  

Comitantemente, o divórcio passa a ser do interesse da ciência psicológica e 

da religião, pois não deixa de ser um momento transicional e ainda muito combatido 

dentro das instituições religiosas, sendo considerada por alguns teóricos como 

Cavanaugh e Blanchard-Fields (2009) uma das principais fases de transição não 

normativa (imprevisível) da vida adulta, uma vez que exigirá constante desafio de 

adaptação e desenvolvimento, ou ainda como um marcador desenvolvimental para 

mudanças positivas e negativas nos percursos da vida dos adultos que passam por 

ele (HETHERINGTON & KELLY, 2002). 

Lamela (2009) considera que o divórcio é uma das crises mais importantes da 

vida do adulto, uma vez que obriga adaptações significativas na vida. Nesse certame 

onde o divórcio é pensado como uma fase transicional e de crise, Stern-Peck e 

Manocherian (2001) corroboram com a ideia de que a dissolução da conjugalidade é 

o maior rompimento no processo de vida familiar e, portanto, impacta a todos os 

envolvidos e exige dos mesmos, alto grau de adaptação e ressignificação 

existencial, dando à vida novos sentidos e desenvolvendo suas potencialidades.  

Peck e Manocherian (2001) apud Cano et al (2009) dão ênfase ao que 

chamam de fatores etiológicos (ou causadores) do divórcio. São eles: diferença no 

status socioeconômico (quando a mulher ganha mais, instabilidade de renda e do 

emprego do marido); menor grau de instrução do homem; a idade (quanto mais 

jovens, mais alta a incidência); ocorrência de gravidez pré-nupcial; diferença racial e 

as questões de gênero. Os mesmos achados foram apontados nos estudos de 

Norton e Glick (1976), Glick (1984), Ross e Sanhill (1975), Cherlin (1979) e Mueller e 

Pope (1977). 

Consoante, Trevisan (2007) defende que a separação conjugal se torna 

efetiva quando a pessoa vislumbra que será mais feliz sem aquele parceiro, 

conseguindo romper de forma eficaz e sadia não só com o outro - seu cônjuge, 

como também com as ideias religiosas primitivas mais arraigadas; utilizando desta 

vez, os credos enquanto suporte social e meio de se refazer.  Tal rompimento, 

portanto, pode ser multideterminado, bem como, pode produzir muitas expectativas 

frente à nova vida, podendo atuar ou não como promotor de saúde e bem-estar 

psicológico.  
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Nessa perspectiva, Bastos, Figueiredo e Lamela (2009) abordam o divórcio 

como um processo de desvinculação e como consequência de ajustamento à 

dissolução, mencionando que as pessoas divorciadas experienciam menos bem-

estar psicológico, piores níveis de felicidade e maiores índices de sintomas 

depressivos e ansiosos por terem que conviver com a perda de segurança 

econômica e financeira, mudanças no suporte social, alterações depreciativas na 

percepção do self e desestabilização emocional nos sistemas de procura e 

prestação de cuidados.  

Hetherington e Stanley-Hagan (2003) mencionam que o desenvolvimento dos 

sujeitos após a separação, diferencia-se em duas maneiras: a primeira, considerada 

adaptativa, quando os indivíduos apresentam níveis de estabilidade e bem-estar 

psicológico idênticos tanto na fase do estresse agudo, vivenciado no auge da 

dissolução, quanto depois do ocorrido; na segunda, o divórcio torna-se um estressor 

crônico, sendo sua repercussão duradoura e impossibilitando a adaptação do 

indivíduo. 

Lamela (2009) evidencia que alguns estudos identificaram os dois primeiros 

anos da dissolução conjugal como um marcador no desenvolvimento, influenciando 

consequentemente, os anos posteriores, onde alguns indivíduos conseguem atingir 

níveis de bem-estar psicológico superiores aos vivenciados antes do divórcio.  

Como evento complexo e uma das maiores transições da vida adulta, o 

divórcio não é um processo simples como já fora descrito anteriormente. E, assim, 

embora de forma distinta Ahron (1995) apud Féres-Carneiro e Neto (2010), Brown 

(2001) e Kaslow (1995) apud Genari e Wendling (2010) postularam as fases pela 

qual os envolvidos são submetidos. 

Para Ahron, o divórcio abarca cinco fases, quais sejam:  

QUADRO 2 – AS CINCO FASES DO DIVÓRCIO DE AHRON 

 
 

1ª fase  
Cognição 
individual 

Pelo menos um dos cônjuges está considerando o divórcio e iniciando o processo 
de separação emocional, mantendo distância através de atividades e 
envolvimentos separados. Período caracterizado pelo estresse, conflitos, 
amargura, acusações, desvalorização do parceiro, depressão, ansiedade e 
reiterada ambivalência quanto à decisão. Pode ocorrer um envolvimento amoroso 
sexual com um terceiro, o que pode acelerar ou retardar o processo; uma vez que 
pode ser atuar como acentuação da culpa ou como apoio emocional. 

 
 

2ª fase 
Metacognição 

familiar 

Após tomada a decisão ou em fase de elaboração, é revelada às famílias 
extensas (...) O cônjuge que toma conhecimento da decisão do outro pode sentir-
se aliviado, caso esta decisão também esteja sendo elaborada por ele, ou então 
pode sofrer profundamente. Quanto mais súbita e inesperada for a decisão, maior 
o impacto. Na maioria dos divórcios, a decisão de separar é tomada pela esposa, 
com o marido tipicamente opondo-se à separação. E como muitos não estão 
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preparados para a situação, tendem a experimentar forte sentimento de baixa 
autoestima, impotência e desespero. 

 
 

3ª fase 
Separação do 

sistema 

Nessa fase, a separação já foi concretizada e seu andamento dependerá do 
manejo nas fases anteriores. Diversos sintomas podem surgir decorrentes do 
estresse oriundo do processo: aumento do sofrimento, dificuldade de lidar com a 
transição. E, apesar da raiva e do apego, sempre existe um grau de ambivalência, 
resultando em múltiplas retomadas e novos rompimentos, tornando mais doloroso 
ainda todo o processo de separação. Fatores psicossociais, antecedentes 
familiares, condições econômicas e culturais podem minimizar ou piorar a 
situação. Aspectos positivos podem emergir com a sensação de alívio e 
descoberta de novas possibilidades. 

4ª fase 
Reorganização 

do sistema 

Nessa fase ocorre a reorganização do funcionamento familiar, com novas 
atribuições de responsabilidade e papéis. É importante o papel da rede social 
neste processo. A continuação dos papéis dos pais pode ser um forte elemento 
de estresse e ser vivido com ambiguidade e tentativas de manipulação do outro 
cônjuge.  

5ª fase 
Redefinição do 

sistema 

Nesse momento, é iniciada uma nova autodefinição da família. Os papéis e 
fronteiras foram clarificados e todos os membros são incluídos; os pais vivem bem 
a paternidade. Quando existe um relacionamento continuado cooperativo entre os 
ex-cônjuges, a família estabiliza-se rápida e efetivamente. 

Fonte: Féres-Carneiro e Neto, 2010. 

 

 Para Brown, existem apenas três fases, sendo estas distintas e demarcadas 

pelo tempo: acontecendo de forma pontual entre o primeiro ano e o fim do terceiro 

ano após a dissolução conjugal. Quais sejam: 

QUADRO 3 – AS TRÊS FASES DO DIVÓRCIO  

1ª fase 
        Período de caos 

Diz respeito ao primeiro ano após o divórcio; é um período de crise, 
confusão e caos. 

2ª fase 
Período de 

reorganização 

Período de realinhamento, de transição em que as questões 
econômicas, sociais e extrafamiliares vão sendo reorganizadas. 
Acontece entre o segundo e o terceiro ano após o divórcio. 

3ª fase 
Período de estabilização 

Nessa fase, há uma reorganização do sistema familiar, estabilizando-
o. Acontece após o terceiro ano do divórcio. 

Fonte: Brown, (2001). 

 

 No entanto, Kaslow (1995) apud Genari e Wendling (2010) mencionam seis 

etapas do divórcio, quais sejam: 

QUADRO 4 – AS SEIS ETAPAS DO DIVÓRCIO 

1 Divórcio emotivo 

Nessa fase o homem e a mulher que acabou de se separar evitam 
falar sobre o assunto, demonstram mau humor, com choros 
frequentes, e coragem para brigar com o ex-parceiro, ou seja, é um 
período de desilusão. 

2 Divórcio legal É a fase em se que procura um advogado para mediar à situação do 
divórcio. 

3 Divórcio econômico É a fase do processo legal de divórcio e de consideração dos 
acordos econômicos. 

4 Divórcio genitorial Fase de contar aos familiares e amigos, volta ao trabalho e retorno 
do sentimento de poder tomar decisões. 

5 Divórcio da comunidade 
Fase de finalização do divórcio, procura de novas amizades, 
empreendimentos de novas atividades, estabilização do novo estilo 
de vida e de rotina diária. 

6 Divórcio físico Fase da separação física, desligamento do ex-cônjuge. 
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Fonte: Genari e Wendling (2010, p. 6) 

 Assim, apesar das diferentes fases conceituadas, bem como de todas as 

dificuldades que podem ser oriundas do divórcio, o mesmo pode ser compreendido 

como uma ação humana e com repercussões psicossociais, guiada pela 

ressignificação de uma vida composta por anos de sofrimento e de desejos 

individuais suprimidos na tentativa de se viver a dois e manter “divinizada” a idéia da 

instituição familiar, tão bem defendida e difundida pelas instituições religiosas.  

Não obstante, o divórcio pareça a melhor opção para um casal que considera 

a continuação matrimonial impossível, ele parece que sempre será vivenciado como 

um momento extremamente estressante e doloroso. Corroborando com essa idéia 

da separação como processo doloroso, Trindade (2004) pontua que esse processo 

pode trazer consigo sentimentos de ruptura, o que pode gerando consequências 

negativas para todos os membros da família. Nesse certame, Maldonaldo (1986) 

também considera a dissolução conjugal como um período de crise. 

 Com esse entendimento e pensando esse momento de dissolução como um 

processo único e individual, pode-se dizer que atinge de forma diferente os 

envolvidos, haja vista a influência dos fatores externos e internos ao sujeito, bem 

como de sua flexibilidade e capacidade de ser resiliente. Sobre os aspectos internos, 

especificamente sobre a saúde e o bem-estar psicológico, é que se tratará no 

próximo capítulo. 
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2 SAÚDE E BEM-ESTAR PSICOLÓGICO 

Com base no pressuposto de que quando os indivíduos são capazes de 

encontrar novo sentido para a vida e, portanto, se refazer, é plausível que o mesmo 

consiga ter saúde física e mental. Mas, o que é saúde? Segundo a Organização 

Mundial de Saúde (2000), a saúde é um perfeito bem-estar físico, mental e social. 

Isto mostra que a saúde mental ou bem-estar psicológico é uma das partes que 

integram a saúde geral (OMS, 2000).  

A carta de intenções da Primeira Conferência Internacional sobre Promoção 

da Saúde, realizada em Ottawa - Canadá em 1986, denominada Carta de Ottawa 

pontua que para se atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, 

os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades 

e modificar favoravelmente o meio ambiente.  

Caberia acrescentar nesse certame que essa definição da OMS parece 

sustentada e atrelada à ideia cartesiana – hoje, totalmente ultrapassada e 

equivocada, pois o homem é a soma; é interação e adição dessa interação; é um 

todo integrado não existindo separação entre mente e corpo, onde os processos 

físicos não estão dissociados ou separados dos mentais, mas funcionando 

sincronicamente.   

No entanto, cabe pontuar que embora a dimensão espiritual não tenha sido 

destacada na esfera da saúde, esta precisa ser inserida e estudada, pois já se sabe 

que existe uma interação entre os processos de saúde, espiritualidade e bem-estar 

psicológico. Assim, Ferraz e Segre (1997) corroboram com a ideia de que essa 

conceituação da OMS está superada por destacar apenas o físico, o mental e o 

social.  

Portanto, para se analisar a saúde de um indivíduo é necessário analisá-lo, 

observá-lo e cuidá-lo de forma holística ou sistêmica. Nesse sentido, Ferraz e Segre 

(1997) chamam a atenção para o processo de deterioração da saúde: a somatização 

e seu consequente adoecimento. Os autores lembram que a origem de 

determinadas doenças é afetiva, ou seja, que não pode ser vivenciada no plano 

psíquico e, por conseguinte, é somatizada, encontrada no corpo como uma via de 

escape, a exemplo das úlceras, dos infartos e asmas. 

Dito de outra forma, é a qualidade de nossos pensamentos e sentimentos que 

repercutirão na qualidade de nossas emoções, e como o homem não é dissociado 

ou dividido, o físico pode adoecer por conta de emoções mal elaboradas ou 
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expressas e vividas de forma não satisfatória. Nem sempre o sujeito encontra o 

lugar da fala, do acolhimento, da expressão e do entendimento do seu sofrimento, 

acabando por convertê-lo a sintomas físicos, como as dores de cabeça, na garganta, 

as indigestões entre outros; pois o corpo sente e tem seu vocabulário próprio. 

Colaborando com o exposto acima, Marques (2003) adotou um conceito mais 

amplo de saúde, deixando de lado os que restringem a saúde apenas a formas de 

adaptação ao meio e a ausência de sintomas. Para a autora, saúde é o 

desenvolvimento interno do sujeito, seu crescimento pessoal, suas habilidades, seus 

relacionamentos e as formas de encarar o mundo; ou seja, é a capacidade única e 

intransferível de cada ser.  

Para Sarriera et al (1996, p.83): “a saúde é um continnum bipolar, onde não 

há um limite preciso entre esta e aquela enfermidade e, sim, graus e expressões 

diversas, num processo de reações diante de estímulos internos e externos”. Ou 

conforme Marín (1995): “no processo de saúde, a pessoa tende à plenitude de sua 

autorealização como entidade pessoal e como entidade social”. Assim sendo, não 

seria a saúde um estado de razoável harmonia entre o sujeito e a sua própria 

realidade? (FERRAZ; SEGRE, 1997, p. 542).  

 Segundo Padovam e Siqueira (2008), a concepção de saúde está 

intrinsecamente relacionada com o bem-estar, sendo este propiciador e indicador de 

saúde. Nesse enfoque, pensando a saúde como um equilíbrio entre o indivíduo e 

suas vivências, temos o Bem-estar Psicológico como um dos fatores que constituem 

e é preponderante para a saúde geral, visto que conforme mencionado 

anteriormente, é no desequilíbrio emocional que se originam os processos de 

adoecimento.  

Segundo Kletemberg et al (2013), o bem-estar começou a ser estudado de 

forma científica no final de 1950 e foi movido pela necessidade de mensuração dos 

indicadores da qualidade de vida a fim de se monitorar as mudanças sociais. Assim, 

foi estudado em sua esfera subjetiva (BES), sendo dependente das crenças, história 

de vida e expectativas criadas pelo indivíduo. Assim, para acessar o BES faz-se 

necessário que cada indivíduo avalie sua vida aplicando suas próprias concepções, 

que por sua vez, são apoiadas em seus valores, emoções e experiências prévias 

(DIENER & LUCAS, 2000).  Ou seja, a avaliação do bem-estar e da vida do sujeito é 

feita através de pensamentos e sentimentos; tendo a sua conceituação partindo de 

duas dimensões:  
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- Bottom-UP: satisfação imediata de necessidade produz felicidade, enquanto 

que o inverso causa infelicidade; 

- Top-Down: a felicidade depende da adaptação ou nível de aspiração do 

sujeito, sofrendo interferências tanto do passado quanto de valores pessoais.  

No entanto, os estudos sobre o bem-estar evoluíram e em 1980 surgiu o 

conceito de Bem-Estar Psicológico (BEP) - variável estudada neste trabalho. O Bem-

Estar Psicológico é um conceito fundamentado em várias teorias psicológicas e, 

principalmente na do funcionamento positivo ou ótimo. Entre as demais vertentes 

teóricas destacam-se: a do desenvolvimento, a psicologia humanista-existencial e a 

saúde mental.  

 A Teoria Conceitual do Bem-estar Psicológico (BEP) surgiu por volta do fim 

dos anos 80, formulada por Carol D. Ryff e como ensaio de um construto que 

produzisse uma consideração acerca do bem-estar no âmbito psicológico 

(BANDEIRA & MACHADO, 2012). Surge então em contraposição ao Bem-estar 

Subjetivo, criticando suas fragilidades e os estudos que focavam a infelicidade sem 

analisar as causas e consequências positivas. Entre esses estudos, destaca-se o de 

Bradburn (1969) que sugere apenas as dimensões positivas e negativas dos afetos. 

Ryff (1989) após levantamento da literatura afirmou que a teoria do BEP está 

fundamentada em diversas teorias do funcionamento psicológico positivo (Jung, 

(1933); Maslow (1968); Allport (1961); e de Jahoda (1958) considerando o conceito 

de bem-estar como ausência de doença e fortalecendo o significado de saúde 

psicológica.  

Este modelo desenvolvido por Carol D. Ryff em 1989 tem suas raízes também 

no sentido do bem viver da doutrina aristotélica (MACHADO, 2010). O bem viver, 

nessa perspectiva, resulta da eudaimonia, isto é, provém da ação em direção ao 

desenvolvimento dos potenciais únicos de cada pessoa. Consequentemente, a 

eudaimonia está relacionada a experiências de desenvolvimento pessoal, 

autorealização e sentido de vida.  

 Deci e Ryan (2001) acreditam que o bem-estar psicológico está situado entre 

duas vertentes: o bem-estar hedônico – que aborda o estado subjetivo de felicidade, 

como a busca pelo prazer; e a outra, o bem-estar eudemônico - aborda o potencial 

humano e refere-se mais diretamente ao bem-estar psicológico; uma vez que está 

apoiada na concepção das potencialidades plenas do sujeito, enfocando sua 

maneira de pensar, raciocinar e usar o bom senso. 
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As Teorias do desenvolvimento humano, da psicologia humanista-existencial 

e sobre a saúde mental serviram como fundamento para as definições do 

funcionamento psicológico positivo ou ótimo, enfatizando o papel importante e 

imprescindível das relações positivas com outros, da necessidade do indivíduo em 

adquirir autonomia, de conseguir dominar o ambiente tornando-o favorável, da 

capacidade de crescimento pessoal, do propósito na vida e da autoaceitação.   

Sparrenberger, Santos e Lima (2004) conceituam o bem-estar psicológico 

como o grau que cada pessoa atribui para a sua qualidade de vida como um todo. 

Essa sensação de bem-estar encontra-se intimamente ligada a forma como o 

indivíduo lida com os eventos de vida. Portanto, o mau manejo dos eventos 

estressantes, influenciará na percepção que o sujeito tem da sua própria saúde. 

Machado (2010) traz os conceitos que serviram de base para a formulação do 

Bem-Estar Psicológico e os autores desses construtos: 

QUADRO - 5: AS BASES TEÓRICAS E DIMENSÕES DO BEP 

Allport Maturidade Dimensões do BEP 

Neugarten 
Mudanças na personalidade no ciclo 
de vital 

Auto aceitação 
Propósito na vida 
Domínio do ambiente 
Relações positivas com 
outros 
Crescimento pessoal 
Autonomia  

Buhler Tendências básicas da vida 

Erikson Estágios psicossociais 

Frankl Sentido de vida 

Jahoda Saúde mental 

Jung Individuação 

Maslow Auto atualização 

Rogers Pessoa em funcionamento pleno 

  Fonte: Bandeira (2010, p. 13). 

 

Para Machado (2010), a primeira geração de estudos na esfera do bem-estar 

em nível psicológico estava focada fundamentalmente em sentimentos de 

contentamento, satisfação e felicidade, se alinhando a perspectiva da eudaimonia, 

ou seja, do bem viver. Contudo, o estudo do bem-estar a nível psicológico no âmbito 

da investigação científica se deu apenas na década de 60, impulsionada por 

grandes transformações sociais como o fim da segunda guerra mundial e pela 

necessidade de desenvolver indicadores sociais de qualidade de vida.  

Diversos termos eram empregados nestas pesquisas, tais como: felicidade, 

satisfação, estado de espírito, moral, afeto positivo, avaliação subjetiva da qualidade 
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de vida, entre outros (DIENER, 1984). Bandeira e Machado (2012) descrevem a 

formação essencial do BEP dividindo-o em cinco fatores:   

 

QUADRO – 6: FATORES DO BEP 

Auto aceitação 
Ter uma atitude positiva em relação a si mesmo e aceitar os 
diversos aspectos de sua personalidade 

Relações positivas com outros 
Possuir relacionamentos acolhedores, seguros e satisfatórios 
com outras pessoas 

Autonomia 
Ser autodeterminado, avaliando experiências pessoais 
conforme critérios próprios 

Domínio sobre o ambiente 
Ser competente ao manipular o ambiente para atender suas 
necessidades e valores pessoais 

Propósito na vida 
 
Ter senso de direção, propósito e objetivos na vida 

Crescimento pessoal 
Desenvolver-se gradualmente, estando aberto a novas 
experiências 

 

Considerando os fatores que constituem o BEP, talvez seja pertinente 

considera-los como a maneira que cada pessoa julga a qualidade de sua vida como 

um todo; sendo capaz de lidar com os episódios vividos de forma positiva, 

conseguindo manipulá-los de forma que atenda os seus imperativos, minimizando os 

gatilhos do processo de adoecimento.  

Posteriormente, escalas psicométricas foram desenvolvidas a fim de fornecer 

uma avaliação objetiva das dimensões do construto, a exemplo da Psychological 

Well-being Scale de Ryff (1989) - (Escala de Bem-estar Psicológico), destinada a 

mensurar as seis dimensões do BEP em termos de escores positivos e negativos. 

Assim, a primeira versão da escala foi construída através de juízes treinados que 

formularam 80 itens para cada dimensão do BEP – estes foram estabelecidos em 

forma de autodescrições e distribuídos quanto positivos ou negativos e por fim, 

foram aplicados em 312 adultos jovens, de meia idade e idosos. Após essa 

aplicação, 32 itens por dimensão foram cancelados e após análise da matriz de 

correlações entre os itens os que apresentaram baixa correlação com sua dimensão 

original foram também descartados, sendo mantidos apenas 20 itens por dimensão, 

sendo estes 10 positivos e 10 negativos. 

Desta forma, gradualmente foi surgindo a necessidade de versões mais 

breves da Escala de Bem-estar Psicológico e estas foram sendo desenvolvidas 

(uma versão de 84 itens, com 14 itens por dimensão; outra versão de 18 itens com 3 

itens por dimensão e uma de 54 itens com 9 itens por dimensão) e, no Brasil não foi 

diferente; sendo a versão brasileira chamada de EBEP, adaptada e validada por 
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Bandeira e Machado (2010). Esta possuindo 84 itens, respondidos em escalas do 

tipo Likert, indo de 1 = Nem um pouco à 5= Muitíssimo e também encontra-se em 

sua versão reduzida com 49 itens, respondida da mesma maneira.  

O construto do BEP é considerado por alguns autores como Neri e Queroz 

(2005) indicadores de ajustamento pessoal, sendo mensurado pela satisfação que o 

sujeito tem pela vida, como também por afetos positivos e negativos e pelo senso de 

felicidade. Já Hutz, Stenert e Woyciekoski (2012) trazem o BEP como experiência 

individual e subjetiva da avaliação da vida como positiva, incluindo variáveis como 

satisfação com a vida e vivência de afeto positivo. 

Ryff (1989,1995) faz uma diferenciação entre bem-estar subjetivo e bem-estar 

psicológico. Para ele, o BEP é melhor delimitado quando é analisado sob a ótica das 

competências do self e fundamentado no conceito aristotélico da eudaimonia - “ (eu) 

bem-disposto; (daimon) que tem um poder divino”; ou nas palavras do autor: “busca 

de excelência pessoal e não busca de prazer como motivação central da existência.  

No entanto, para Diener (1984) não há diferenciação entre os termos 

subjetivo ou psicológico; ambos denotam em sua perspectiva a satisfação com a 

vida, por afetos positivos e senso de felicidade. 

Nesse enfoque, Neri e Queroz (2005) trazem as condições determinantes do 

BEP, quais sejam: influência entre as oportunidades e as condições de vida; a 

maneira como o conhecimento sob si e sobre os outros é organizado e a maneira 

como atendem as demandas pessoais e sociais. Após anos de estudos sobre o BEP 

e seus componentes, os achados indicaram que os afetos positivos e negativos 

foram dimensões independentes e a satisfação de vida tende a ser o componente 

mais estável ao longo do tempo (BANDEIRA, 2010). 

Assim, o estudo realizado por Dias e Possatti (2002) com 132 mulheres que 

tinham alguma atividade profissional remunerada e também eram mães revelou que 

o BEP em níveis elevados nas mulheres está atrelado ao exercício de uma atividade 

profissional remunerada e, em contraposição, a níveis mais baixos em mulheres que 

não trabalham; o que pode ser explicado pelo sentido que o trabalho dá a vida de 

uma pessoa - é onde além de exercer um papel, se ganha uma identidade. 

Já o estudo de Neri e Queroz (2005) que realizado com 120 sujeitos, homens 

e mulheres de meia idade e na velhice, buscou analisar as implicações entre o BEP 

e a inteligência emocional. A pesquisa constatou que o bem-estar está vinculado à 

escolaridade e à idade, onde provavelmente os que têm alto nível de escolaridade 
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são os mais prósperos e consequentemente sentem-se mais realizados, pois as 

experiências de vida servem como recursos internos e de estratégias de 

enfrentamento diante das dificuldades, impulsionando a manutenção e a 

restruturação do bem-estar psicológico.  

Neri e Queroz (2005, p.292) trazem o BEP como um processo adaptativo: 

sendo este determinado pela interação entre as oportunidades e as condições sobre 

si e sobre os outros, bem como o comportamento apresentado diante das demandas 

pessoais ou sociais. 

Corroborando com a ideia de Neri e Queroz mencionada no parágrafo 

anterior, Ryff e Singer (2008) chamam a atenção para a interação entre o BEP e os 

processos adaptativos como meio propiciador da saúde mental, mas não só isso, 

eles vão além e pontuam também a relação existente entre o bem-estar psicológico, 

a idade, o nível educacional e a personalidade. 

Kletemberg et al (2013) fizeram uma revisão de literatura com o intuito de 

investigar as pesquisas no Brasil acerca do BEP no idoso e os resultados 

encontrados indicam a existência de relações causais entre o bem-estar psicológico 

e as estratégias de enfrentamento da velhice, tais como: suporte social efetivo, o 

fato de ser casado, a religiosidade e a automotivação. 

Desta forma, considerando as individualidades e necessidades de cada 

indivíduo e pensando o sujeito conectado ao seu ambiente social, sofrendo 

influência e influenciando este, cabe ressaltar o papel da fé ou religião como 

mecanismo de enfrentamento e meio propiciador do Bem Estar Psicológico, uma vez 

que como sujeito inserido no mundo, todos estão passíveis de momentos de 

estresse, conflitos e profunda tristeza, o que exigirá do sujeito nova postura e 

ajustamento pessoal para  poder resinificar sua existência e ter satisfação na vida. 

 E assim, em alguns casos é na religião que o sujeito vai buscar formas de ver 

suas necessidades de amparo, força e conforto supridas. E é na crença de que tudo 

acontece por um motivo previsto nos “planos de Deus” ou de alguma força superior 

que os novos sentidos para a vida surgem; que as ressignificações são efetivadas, 

fazendo cessar o medo e a ansiedade, promovendo assim saúde e bem-estar 

psicológico.  

Consoante ao explicitado anteriormente, cabe considerar que são nos 

momentos de crise que os sujeitos estão mais propensos e suscetíveis a apegar-se 

a algo que o transcenda, que alivie sua dor e ressignifique sua existência, utilizando 
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desta forma, o que a literatura entende por estratégias de coping religioso-espiritual 

– que são mecanismos de enfrentamento e de adaptação, envolvendo esforços 

cognitivos e comportamentais no manejo de situações e demandas internas que 

extrapolam os recursos pessoais do indivíduo (ARAÚJO & GOBATTO, 2010).  

Então, são essas estratégias encontradas nos cultos religiosos/ espirituais 

que se bem empregadas ou vividas de forma positiva, fortalecerá o sujeito e o 

ajudará na manutenção de sua saúde, seja ela física ou mental; visto que atuam de 

certa forma como mecanismos de proteção e na elaboração do sofrimento do 

indivíduo. Assim, para entendê-las, é imprescindível uma breve explanação sobre o 

que vem a ser religiosidade e espiritualidade – tema comentado a seguir. 

  

2.1 RELIGIOSIDADE/ESPIRITUALIDADE 

O sujeito como ser único no mundo, permeado por uma história de vida 

também única, não pode ser compreendido tomando como base apenas alguns 

aspectos que compõem sua subjetividade. Ele precisa ser levado em consideração 

em toda sua dimensão: social, física, psíquica e espiritual.  Assim e tão somente, 

será percebido de forma holística, integrada e sistêmica. 

Nesse contexto, considerar o fenômeno religioso como indicativo de saúde é 

fazer ponderações acerca de uma dimensão que pode influenciar de forma positiva 

ou não no processo de saúde/doença.  

É imperativo salientar que o homem como ser social está submetido 

diariamente a algum tipo ou grau de estresse, já que este é um fator inevitável na 

história de vida dos sujeitos. Ademais, o estresse tem um papel importante na vida 

do homem, o de despertar o instinto de sobrevivência. Desta forma, a manutenção 

da saúde parece estar atrelada a maneira como os eventos estressantes são 

vivenciados e elaborados pelo homem.  

Dada à relevância do manejo do estresse, faz-se necessário abordar mais 

adiante o que a literatura conhece como coping – estratégias, manejo, adaptação ou 

enfrentamento, que em algumas situações e com alguns indivíduos será na religião 

e em seus cultos e práticas que esse suporte é encontrado, já que a religião e os 

seus ritos parecem exercer o papel de controle comportamental e 

consequentemente influencia no processo de saúde/doença.  

E sobre essa dimensão, a religiosa/espiritual – Moreira-Almeida e Stroppa 

(2008) evidenciam que nas últimas décadas os estudos têm mostrado a influência 
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positiva entre a religiosidade/espiritualidade na saúde e, mais especificamente na 

saúde mental, uma vez que as crenças religiosas exercem um papel importante e 

fundamental no comportamento do indivíduo e na maneira como estes respondem 

às situações de conflito e sofrimento. Todavia, nem sempre foi assim, conforme 

sinalizam Araújo e Gobatto (2010, p. 53):  

Na cultura ocidental, a relação entre ciência e religião é permeada por 
históricos conflitos. Na era medieval a Igreja Católica mantinha o monopólio 
não apenas sobre assuntos religiosos e espirituais, mas estendia seu 
domínio para às artes e a ciência, cuja autonomia só pode ser retomada 
com o Renascimento. Desde então, estudos relacionados à ciência e à 
religião traçaram caminhos opostos e, somente em meados do século XX 
passaram a convergir novamente. 

 

Pinto e Ribeiro (2007, p. 47) também mencionam:  

A interligação entre religiosidade/espiritualidade e a saúde remonta aos 
primórdios da história, em que os poderes de cura estavam nas mãos dos 
que lidavam com o espírito (sacerdotes, xamãs, etc), a quem era 
reconhecido dos males do corpo. A atribuição de causalidade de doença 
assim como sua cura foi muitas vezes atribuída a fatores religiosos. 

 

Moreira-Almeida e Stroppa (2008, p. 2) lembram que mesmo no fim dos anos 

80 a religiosidade ainda era vista como irracional e como sinal de distúrbio mental: 

Albert Ellis, fundador da Terapia Racional Emotiva defendia que a solução 
adequada para problemas emocionais era tornar-se não religioso, pois 
quanto menos religiosas as pessoas fossem, mais emocionalmente 
saudáveis elas seriam. No entanto, essas enfáticas declarações acerca da 
espiritualidade e religiosidade em saúde mental não eram baseadas em 
estudos controlados, mas somente em experiência clínica e opinião 
pessoal. 

 

Considerando as mudanças de paradigmas, pode-se citar o DSM – IV 

(Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais) que incluiu o código “V” para 

os problemas religiosos e espirituais, deixando de lado as concepções pejorativas 

acerca da religião ou espiritualidade e reconhecendo seu papel positivo/negativo na 

saúde.  

No entanto, para se prosseguir é necessário fazer a diferenciação entre 

religião, religiosidade e espiritualidade segundo a visão de Koenig et al (2001): 

- Religião: sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos 

destinados a facilitar a proximidade com o sagrado e o transcendente (Deus, força 

superior ou verdade absoluta); 
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- Religiosidade: diz respeito ao nível de envolvimento religioso e o reflexo 

desse envolvimento na vida da pessoa e o quanto isso influencia seu cotidiano, seus 

hábitos e sua relação com o mundo; 

- Espiritualidade: é uma busca pessoal pela compreensão das questões 

últimas acerca da vida, do seu significado e da relação com o sagrado e o 

transcendente, podendo ou não conduzir ou originar rituais religiosos e formação de 

comunidades. 

Deste modo, Allport (1967) divide e diferencia a religiosidade como intrínseca 

e extrínseca: na primeira, a religião é o bem maior do indivíduo e as demais 

demandas são vistas em segundo plano e subordinadas a sua orientação e crença 

religiosa; na segunda, religiosidade extrínseca, a religião é apenas um veículo para 

se obter outros fins ou satisfazer algumas necessidades como: segurança, consolo, 

sociabilidade, status, etc.  

Nesse processo de religiosidade/espiritualidade e suas implicações na saúde, 

Folkman e Lazarus (1985) postularam o modelo de enfrentamento utilizado pelo 

sujeito e que envolve o uso de esforços cognitivos e comportamentais na 

manipulação de situações ou demandas internas que extrapolem os meios pessoais 

do sujeito. 

Tomando por base o modelo de enfrentamento proposto por Lazarus e 

Folkman e mencionado anteriormente, Bandeira e Panzini (2007) conceituaram o 

coping religioso-espiritual (CRE).  

 

2.1.1 Estratégias de Coping religioso-espiritual 

A princípio, o termo Coping sinaliza e define um conjunto de estratégias 

usadas pelos sujeitos para darem conta do estresse ou conflito vivido em alguma 

época da vida. No entanto, a construção dessa teoria foi marcada por três gerações 

de estudiosos. A primeira geração – a dos psicólogos do Ego, acreditavam e 

postularam que o coping era nada mais que o que Freud já chamara de mecanismos 

de defesa – utilizados para lidar com conflitos de ordem sexual e agressiva, ou seja, 

com os instintos mais primitivos do ser (VAILLANT, 1994). 

A segunda geração de estudiosos do Coping começara suas postulações na 

década de 60 e prosseguiram até os anos 80, onde davam ênfase aos processos 

cognitivos e situacionais, chamando a atenção para a interação entre o homem e o 
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ambiente, tanto em sua maneira de agir como na forma que se comportava diante 

das situações advindas dessa relação.  

Já a terceira geração tem enfatizado a influência e a relação de traços da 

personalidade nas estratégias de coping utilizadas. Os traços mais preponderantes 

são otimismo, rigidez, autoestima e lócus de controle (ANTONIAZZI; BANDEIRA; 

DELL’AGLIO, 1998). 

De acordo com Bandeira e Panzini (2007), o conceito de Coping religioso-

espiritual (CRE) está inserido nas áreas da psicologia cognitivo-comportamental, 

psicologia da religião, psicologia positiva, psicologia da saúde e do escopo de 

estudos sobre religião e saúde, medicina e espiritualidade, tendo sido delineado a 

partir do estudo cognitivista do estresse e do coping. Assim, foi definido como o uso 

de estratégias religiosas/espirituais utilizadas pelo indivíduo para controlar o 

estresse vivido em alguma circunstância adversa ou estressante, avaliadas como 

sobrecarga ou excedendo os recursos pessoais do indivíduo durante a vida 

(ANTONIAZZI; BANDEIRA; DELL’AGLIO, 1998a).  

Para Lazarus e Folkman (1984) as estratégias de coping podem ser 

aprendidas, usadas e descartadas tão logo o sujeito delas não mais precise e 

envolverá quatro construtos básicos:  

1º Coping é um processo ou uma interação que se dá entre o indivíduo e o ambiente; 

2º O Coping tem como função a administração do estresse ao invés do controle da mesma; 

3º O Coping tem como processo a noção de avaliação, ou seja, como o fenômeno é percebido, 
interpretado e elaborado mentalmente; 

4º O Coping é uma mobilização de esforços cognitivos e comportamentais com o objetivo de 
reduzir ou minimizar as demandas internas ou externas que surgem da interação homem x 
ambiente. 

Fonte: Folkman e Lazarus, 1980 apud Antoniazzi, Bandeira e Dell’Aglio, 1998). 

 

No entanto, Moreira-Almeida e Stroppa (2008), identificam que o termo 

“coping” não tem uma tradução fidedigna para a língua portuguesa, embora seja 

utilizado como sinônimo de enfrentamento, o que para os autores não corresponde a 

amplitude do seu significado. 

Para Pargament et al (1998), o coping é a busca por significado em tempos 

de estresse; um processo através do qual os indivíduos procuram entender e lidar 

com as demandas difíceis da vida.  

Ainda de acordo com Pargament et al. (1994) somente quando as pessoas se 

voltam para a religião (utilizando as crenças e comportamentos religiosos para 

facilitar o manejo das situações estressantes e prevenir/aliviar as tensões e as 
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emoções negativas) é que ocorrerá o coping religioso e, sua mensuração se dará 

através de instrumentos adaptados e validados.  

A primeira Escala foi a RCOPE Scale (Escala de Coping Religioso/Espiritual), 

desenvolvida por Pargament, Koenig e Perez (2000) e adaptada e validada por 

Panzini (2004), sendo esta Intitulada Escala de Coping Religioso-Espiritual ou 

Escala CRE; avaliando fatores de qualidade de vida, composta por 87 itens 

subdivididos em oito fatores positivos, sendo 66 itens e quatro fatores negativos:  21 

itens, de acordo com a classificação do enfrentamento. Atribui-se valores de um a 

cinco pontos em escala Likert, de acordo com a frequência de utilização da religião e 

espiritualidade para lidar com o estresse.  

No contexto brasileiro, adaptada e validade, existe ainda a BriefRCOPE, 

forma abreviada da RCOPE scale. Esta foi validada para o Brasil através da 

investigação de Faria e Seidl (2006) utilizando-se uma amostra de pacientes 

soropositivos. A versão brasileira, tal como a original, organiza-se em torno de dois 

fatores gerais:  enfrentamento religioso de padrão positivo e enfrentamento religioso 

de padrão negativo (ARAÚJO & GOBATTO, 2010). 

No entanto, para Panzini (2004) quanto aos métodos ou estratégias de coping 

religioso-espiritual, estes podem ser classificados enquanto positivos ou negativos, 

conforme as consequências provocadas. Como pode ser observado no quadro a 

seguir: 

QUADRO 7 – ESTRATÉGIAS OU MÉTODOS DE CRE 

Métodos Positivos Descrição 

Reavaliação religiosa benevolente 
 

Redefinir o estressor através da religião como benevolente 
e potencialmente benéfico. 

Coping religioso colaboração 
 

Tentar controlar e resolver os problemas em parceria com 
Deus. 

Foco religioso 
 

Buscar alívio da situação estressante focando-se na 
religião. 

Ajuda através da religião 
 

Esforço para prover conforto e suporte espiritual a outros. 

Apoio espiritual 
 

Procurar por conforto e segurança renovada através do 
amor e do cuidado de Deus. 

Apoio de membros e/ou 
frequentadores da instituição religiosa 

Procura por conforto e renovação da confiança através do 
amor e cuidado dos membros e frequentadores da 
instituição religiosa. 

 
Perdão religioso 

Buscar ajuda na religião para mudar os sentimentos de 
raiva, mágoa e medo associados a uma ofensa para a paz. 

Conexão espiritual Busca de conexão com forças transcendentais. 

Métodos Negativos Descrição 

Reavaliação de Deus como punitivo 
 

Redefinir o estressor como punição divina aos pecados 
individuais. 

Reavaliação demoníaca ou malévola Redefinir o estressor como fenômeno do mal ou atos do 
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 demônio. 

Reavaliação dos poderes de Deus 
 

Redefinir os poderes de Deus para influenciar a situação 
estressante. 

Coping religioso delegação 
 

Esperar passivamente que Deus resolva os problemas. 

Descontentamento espiritual 
 

Expressão de confusão e descontentamento com Deus. 

Descontentamento religioso 
interpessoal 

Expressão de confusão e descontentamento com membros 
e frequentadores da instituição religiosa. 

Intervenção divina 
 

Súplica por intervenção divina direta. 

Fonte: Panzini, 2004.  

Bandeira e Panzini (2007 apud Folkman & Lazarus, 1980) chamam atenção 

para o pressuposto das estratégias de coping: avaliação cognitiva do fenômeno 

estressante, podendo ser classificadas, segundo sua função, como estratégias 

focadas na emoção (dirigidas à regulação da resposta emocional) ou estratégias 

focadas no problema (ações práticas dirigidas à solução do evento estressor). 

 Com base nas estratégias do CRE ou na maneira como o sujeito se apropria 

da religião e da interpretação que faz do seu Deus, pode-se inferir que quanto mais 

as crenças religiosas interferirem de forma positiva na vida do ser humano, mais 

incidência de melhoras no tratamento de algumas doenças, maior probabilidade de 

aderência aos cuidados com a vida, minimização do medo e da ansiedade, e maior 

aderência à prevenção do uso e abuso de substâncias, entre outros.  

Porém, por outro lado, nos sujeitos com predisposições a determinadas 

doenças mentais, o uso de forma negativa das estratégias do coping pode propiciar 

o aparecimento de determinados transtornos psiquiátricos e tensões (KOENIG, 

2006). Ou seja, a maneira negativa como o sujeito interpreta o seu Deus e como 

utiliza suas crenças nas situações de estresse é que o influenciará diretamente no 

seu processo de adoecimento. 

Vários estudos (Lima e Tavares, 2004; Koenig, Nappo, Oliveira e Sanchez, 

2004) demonstram que pessoas que apresentam envolvimento religioso têm menor 

probabilidade de usar/abusar de substâncias como álcool, cigarros e drogas, ou de 

apresentar comportamentos de risco, como atividades sexuais extramaritais, 

delinquência e crime (KOENIG, 2012). 

No estudo de Koenig, Pargament e Nielsen (1998), estratégias positivas de 

CRE apresentaram correlação positiva com melhor saúde mental (menos sintomas 

depressivos e melhor qualidade de vida), crescimento relacionado ao estresse, 

crescimento espiritual e cooperatividade. Já as estratégias negativas de CRE 
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tiveram correlação com saúde física, depressão e qualidade de vida, uma vez que a 

religião pode ter efeito adverso na saúde quando crenças e práticas religiosas são 

usadas para justificar comportamentos de saúde negativos ou para induzir culpa, 

vergonha, medo ou para substituir cuidados médicos tradicionais (KOENIG, 

LARSON & MCCULLOUGH, 2001).  

Estratégias de coping religioso foram constatadas especialmente diante de 

situações de crise, tais como: problemas relacionados à saúde e ao envelhecimento, 

tipos doença, incapacidades e morte (Anderman, Schrimshaw, Siegel, 2001); perda 

de entes queridos (Park & Cohen, 1993) e guerras (PARGAMENT & COLS., 1994).  

Assim, tomando o divórcio como um momento de crise e propiciador de 

doenças psíquicas e somáticas, uma vez que somos um todo; e pensando-o 

também como uma nova fase na vida do sujeito, torna-se necessário buscar 

entender em que medida as estratégias de coping religioso podem predizem a 

saúde dos sujeitos no divórcio e identificar quais os fatores de coping religioso-

espiritual são mais evidentes nos indivíduos na separação judicial.  

Para tanto, antes de tudo é necessário entender o que acontece com os 

indivíduos no divórcio, pois é inegável que exista um rompimento nesta fase da vida 

e consequentemente novas exigências se tornam imperativas, sendo esta uma fase 

que exige intenso remanejamento do sujeito para lidar com o estresse e com a nova 

vida. Boudreaux et al (1995) lembram que são também essas situações de 

exposição frequente e intensa ao estresse que estão associadas a numerosos 

efeitos adversos na saúde física e mental. 

 Assim, Trevisan (2007) menciona que existem sentimentos negativos 

oriundos do divórcio, os quais são: o sentimento de desamparo, a falta de controle 

sobre os eventos da vida, sentimentos de incompetência – social e sexual, perda, 

solidão, raiva, planos frustrados, onde a separação torna-se a grande elaboração de 

um divórcio emocional, obrigando cada cônjuge recolher seus sonhos, 

planejamentos e expectativas em relação ao casamento.  

Observa-se então que após esse rompimento existem grandes possibilidades 

do indivíduo apresentar doenças psicossomáticas – desenvolvidas e relacionadas a 

sentimentos negativos experienciado nesta fase conflituosa. Dentre essas emoções 

negativas podemos destacar: o ressentimento por ter sido deixado (a), trocado (a) 

por outro (a), a raiva do companheiro (a);  a inveja de ver a parte promotora do 

divórcio ficar bem; a tristeza pelo que já não é e não existe; a mágoa pelas 
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concessões feitas em nome do amor e do matrimônio; a culpa por não ter sido 

bom/boa o suficiente para ter feito “dar certo”;  a frustração do sonho de família feliz 

e da felicidade eterna desfeitos; o medo da solidão e de não encontrar um novo 

amor, de não saber dar conta da vida sozinha (o) e a falta de perdão. 

Diante de tal situação, a experiência religiosa parece surgir/atuar como fator 

de proteção, como suporte social e como agente de saúde mesmo sendo em 

situações extremamente estressantes, como na dissolução da conjugalidade. 

Porém, para que isto ocorra o coping utilizado deverá ser o positivo - oferecendo 

suporte social, círculo de amigos, proporcionando o sujeito a sentir-se parte de um 

grupo acolhedor, dando-lhe subsídios para ter fé no futuro e em um poder superior 

onipotente. Não obstante, abraçar uma crença é uma forma de apoio ou garantia de 

obtenção de necessidades mais primitivas satisfeitas.  

Entretanto, cabe pontuar, que a religião atuará de forma benéfica, se além do 

sujeito valer-se das estratégias de coping positiva, ele conseguir ressignificar de 

forma satisfatória as ideias mais primitivas impostas não só pelo seu credo, quanto 

pela sua constituição psíquica adquirida através do seu meio social primeiro.  

Conforme Koenig (2012, p.81) resta pouca dúvida de que a religião também 

possa produzir efeitos negativos em pessoas vulneráveis, como culpa, aumento do 

medo ou depressão agravada, pois atuando como agente de controle social, pode 

ser restritiva e limitante, isolando socialmente aqueles em desacordo com os 

padrões religiosos. Não obstante, as evidências gerais favorecem um impacto 

positivo da religião sobre a saúde mental, uma vez que a mesma oferece uma série 

de estratégias de coping. 

Em suma, a religiosidade, as estratégias positivas de coping religioso, tais 

como: reavaliação religiosa benevolente, apoio espiritual, apoio dos membros e/ou 

frequentadores da instituição religiosa, perdão religioso e a conexão espiritual 

parecem contribuir com a percepção que o indivíduo poderá vivenciar enquanto 

sentimento de suporte social; fornecendo coerência a ação humana e funcionando 

como preditores de saúde e bem-estar psicológico mesmo em face de demandas 

difíceis como a separação conjugal.  Ou, por outro lado, se surgirem avaliações de 

Deus como punitivo e do divórcio como uma manifestação demoníaca ou castigo, 

não só a religiosidade e/ou espiritualidade do sujeito estarão prejudicadas, mas a 

própria saúde psíquica deste; não podendo desta forma, provar do bem-estar 
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psicológico, ficando propenso ao acometimento de doenças tais como depressão, 

transtornos de ansiedade, distúrbios do sono, entre outras.  

 Entretanto, com base no exposto, este estudo será guiado por seus objetivos: 

geral - entender em que medida as estratégias de coping religioso predizem a saúde 

dos sujeitos no divórcio e específicos - identificar quais os fatores de coping 

religioso-espiritual são mais evidentes nos indivíduos na separação judicial; 

investigar a influência das variáveis sociodemográficas (sexo, idade, classe social, 

religião, tempo de casamento) na saúde/bem-estar psicológico dos sujeitos 

divorciados.  

 No entanto, para se alcançar os objetivos propostos, faz-se necessário 

esboçar a metodologia empregada na pesquisa, o que será feito no próximo 

capítulo. 
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3 MÉTODO 

3.1 DELINEAMENTO  

O estudo caracteriza-se como correlacional, ex post-facto, de natureza 

quantitativa e com amostragem não probabilística para seleção dos participantes. 

 

3.2 AMOSTRA 

 Participaram 100 pessoas que estavam em processo de divórcio na 3ª Vara 

da Família de Bayeux (PB). Dos 125 contatados, 25 não preencheram os critérios de 

inclusão, a saber: aceitar participar da pesquisa, ter menos de três anos da 

separação de corpos e possuir no mínimo o ensino fundamental completo.   A 

escolha pela 3ª Vara da Família de Bayeux deu-se, apenas, porque a pesquisadora 

conseguiu, após contato prévio, autorização do juiz da comarca para realização da 

pesquisa, fato que não ocorreu na comarca de João Pessoa. 

 

 3.3INSTRUMENTOS 

No presente estudo foram utilizados os seguintes instrumentos:  o 

questionário sócio demográfico (APÊNDICE A), a Escala de Coping Religioso-

Espiritual abreviada –CRE (ANEXO A) e o Questionário Geral de Saúde – 12, o 

QGS – 12, versão reduzida (ANEXO B).  

O questionário sócio demográfico foi elaborado pela pesquisadora deste 

estudo e é composto por 11 questões, tais como: idade, sexo, escolaridade, 

profissão, tempo de casamento, tipo de divórcio, religião e frequência aos cultos 

religiosos. 

A Escala de Coping Religioso-Espiritual (RCOPE) foi elaborada por 

Pargament e cols. (2000) adaptada e validada (construto, critérios e conteúdo) por 

Panzini e Bandeira (2004) para o contexto brasileiro. A primeira fase deste estudo 

compreendeu: tradução por especialistas da RCOPE, adaptação à cultura brasileira, 

teste piloto com 50 estudantes de nível médio e superior. Em seguida participaram 

616 participantes (65% mulheres, 13-82 anos), oriundos em um dos seguintes locais 

que frequentavam: instituições religiosas ou grupos espirituais (74,4%), 

universidades (13,5%), clínicas para tratamento de saúde (9,1%) e e-mail (2,9%). 

Após a validação, a CRE ficou composta por 87 itens, respondidos em escala do tipo 

Likert, variando de 1 = Nem um pouco à 5= Muitíssimo. No entanto, a Escala de 
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Coping utilizada nesse estudo será a abreviada, composta por 49 itens. Esta versão 

da Escala CRE reduzida possui 34 itens positivos e 15 negativos.  

O Questionário de Saúde Geral - QSG 12 é a versão reduzida do 

Questionário de Saúde Geral – QSG – de Goldberg (1972) e foi construído como um 

teste autoadministrado para diagnosticar desordens psiquiátricas. O QSG – 12 foi 

validado para o contexto brasileiro por Gouveia et al, (2003), com uma amostra de 

200 sujeitos (78% mulheres, com idade média de 34,4 anos, sendo que 63,5% 

possuíam o terceiro grau completo e eram de diversas profissões). Demonstrou 

possuir uma estrutura unifatorial, com um alfa de Cronbach de 0,84. No entanto o 

autor demonstrou que há uma restrição quanto ao seu caráter unifatorial e que era 

mais adequado considerar este instrumento como bifatorial, representado 

especificamente pelos fatores: ansiedade (α = 0,66) e depressão (α = 0,81). Este 

instrumento é composto por 12 itens (Exemplo: Você tem perdido a confiança em si 

mesmo?). Cada item é respondido em termos de o quanto a pessoa tem 

experimentado os sintomas descritos, sendo suas respostas dadas em uma escala 

de quatro pontos, embora se diferencie conforme os critérios de saúde (ansiedade e 

depressão). Para os itens que se referem à depressão (Por exemplo, Tem se 

sentido pouco feliz e deprimido?), as alternativas de resposta variam de 1 = 

Absolutamente, não; a 4 = Muito mais que de costume. Em se tratando dos itens que 

se referem à ansiedade (Por exemplo, Tem se sentido capaz de tomar decisões?), 

as respostas variam de 1 = Mais que de costume a 4 = Muito menos que de 

costume. Os itens negativos devem ser invertidos, de modo que, quanto maior a 

pontuação total nesta medida, melhor o nível de saúde mental.  

 

3.4 PROCEDIMENTOS 

 O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Saúde da UFPB, o qual foi 

aprovado sob o protocolo 0423/15. Em seguida, foi solicitado autorização do Juiz da 

Vara da Família de Bayeux para a aplicação dos instrumentos. Ressalta-se que a 

pesquisa respeitou todos os critérios éticos que regem a pesquisa envolvendo seres 

humanos, de acordo com a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.  

 Assim, a participação ocorreu após assinarem o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE B), e serem informados previamente a respeito dos 

objetivos da pesquisa, bem como, da confiabilidade dos dados e do anonimato da 
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sua colaboração. A participação deu-se de forma voluntária e quem quis desistir de 

continuar em qualquer momento, teve absoluta liberdade. 

  

3.5 ANÁLISES DOS DADOS 

 Utilizou-se o software SPSS, versão 21, para realizar cálculos de estatística 

descritiva – média, desvio padrão e porcentagem, a fim de caracterizar a amostra e 

identificar as frequências de respostas dos participantes. Além disso, executou-se 

uma correlação de Pearson, objetivando buscar a relação entre as dimensões das 

variáveis estudadas, o Test T Student, para comparar médias e a MANOVA, para 

averiguar a influências das variáveis sociodemográficas. 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 A Tabela 1 refere-se ao perfil da amostra do estudo. Dentre os 100 sujeitos 

que participaram da pesquisa, 53% são mulheres e 47% homens; A amplitude da 

idade da amostra foi de 23 a 56 anos, sendo 16 % pessoas entre os 23 a 30 anos; 

34% entre os 31 a 37 anos; 36% entre os 38 e 46 anos; 14% entre os 47 e 56 anos. 

A maioria 65% possui filhos e 35% não têm. No que tange ao grau de instrução, 

28% possui o ensino superior completo; 22% possui pós-graduação; 14% o ensino 

médio completo. Quanto ao culto religioso, 46% afirmaram frequentar o católico, 

33% o evangélico e 9% o mórmon.  

 

Tabela 1 – Caracterização da amostra 
Sexo Nº % 

Mulheres 
Homens 

53 
47 

53,0 
47,0 

Idade Nº % 

23 – 30 anos 
31 – 37 anos 
38 – 46 anos 
47 – 56 anos 

16 
34 
36 
14 

16, 0 
34,0 
36,0 
14,0 

Filhos Nº % 

Sim 
Não 

65 
35 

65,0 
35,0 

Escolaridade Nº % 

Ensino Superior completo 
Ensino Superior incompleto 
Pós-Graduação completa 
Pós-Graduação incompleta 
Ensino Médio completo 
Ensino Médio incompleto 
Ensino Fundamental 

28 
18 
22 
10 
14 
01 
07 

28,0 
18,0 
22,0 
10,0 
14,0 
1,0 
7,0 

Religião Nº % 

Católico 
Evangélico 
Mórmon 
Espírita 
Candomblé 
Outra 

46 
33 
09 
01 
01 
05 

46,0 
33,0 
9,0 
1,0 
1,0 
5,0 

Fonte: Elaboradora pela pesquisadora. 

 Na Tabela 2, verifica-se que em relação à adesão ao culto religioso, 26% 

afirmaram frequentar entre 31 e 40 anos, 19% entre 23 e 30 anos e 19% entre 13 e 

20 anos de adesão religiosa. No que diz respeito a frequência semanal ao culto 

religioso; 44% disseram ir a um templo religioso pelo menos uma vez por semana, 

enquanto que 39% frequentam ao menos duas vezes. 
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Tabela 2 – Frequência do tempo de adesão e participação ao culto religioso 
Tempo de adesão ao culto 

religioso 

Nº % 

Entre 1 a 5 anos 

Entre 07 a 12 anos 

Entre 13 a 20 anos 

Entre 23 a 30 anos 

Entre 31 a 40 anos 

Entre 41 a 49 anos 

Entre 50 a 56 anos 

Nunca frequentou 

5 

14 

19 

19 

26 

13 

02 

02 

5,0 

14,0 

19,0 

19,0 

26,0 

13,0 

2,0 

2,0 

Fonte: Elaboradora pela pesquisadora. 

 

 Na Tabela 3, observa-se no que concerne ao tempo de casamento, 32% 

permaneceram casados entre 06 e 11 anos, 29% entre 01 e 05 anos e 23% entre 12 

e 17 anos. Constata-se também o tipo de dissolução conjugal dos participantes, 65% 

afirmaram enfrentar uma separação litigiosa e 35%, consensual. Já no que tange ao 

trabalho remunerado, 97% afirmaram que tinham um oficio dessa natureza. 

 

Tabela 3 – Frequência do tempo de casamento, tipo de separação e trabalho. 
Tempo de casamento Nº % 

Entre 1 a 5 anos 
Entre 6 a 11 anos 
Entre 12 a 17 anos 
Entre 19 a 23 anos 
Entre 25 a 32 anos 

29 
32 
23 
11 
05 

29,0 
32,0 
23,0 
11,0 
5,0 

Tipo de dissolução Nº % 

Separação Litigiosa 

Separação Consensual 

65 

35 

65,0 

35,0 

Trabalho Nº % 

Sim 

Não 

97 

03 

97,0 

3,0 

Fonte: Elaboradora pela pesquisadora. 

 

4.2 FREQUÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO DO DIVÓRCIO 

 Os participantes, em resposta a questão aberta (Nesse momento pense na 

situação de divórcio e descreva-a em poucas palavras) apresentaram as seguintes 

respostas, ver Tabela 4. 

Frequência da participação 

ao culto religioso 

Nº % 

Uma vez por semana 

Duas vezes por semana 

Três vezes por semana 

Quatro ou mais vezes  

Nenhuma 

44 

39 

05 

03 

09 

44,0 

39,0 

5,0 

3,0 

9,0 
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.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

  

Como pode ser visto na Tabela 4, os 17% dos indivíduos descreveram o 

divórcio como sendo um período de intenso estresse e de muito desgastante; 14% o 

consideram como uma nova oportunidade de ser feliz e como um alívio; 13% como 

um período de intensa mudança de vida; 10% como uma fase triste; 10% como um 

propósito divino, 7% como uma oportunidade de desenvolver-se; 6% como a 

conquista da liberdade e 23% se absteram.   

 

 4.3 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DAS DIMENSÕES DO COPING RELIGIOSO-

ESPIRITUAL E DO QUESTIONÁRIO GERAL DE SAÚDE 

Em um primeiro momento foram computados os itens que representam cada 

dimensão da CRE e QSG e executadas analises descritivas de cada uma. De 

acordo com a Tabela 5 verifica-se uma maior prevalência da dimensão positiva do 

CRE (M = 115 DP = 24,73), do que da dimensão negativa do CRE (M = 28,57; DP = 

7,82). Com relação à Saúde Geral, observou-se uma pontuação maior na dimensão 

depressão do QSG (M = 13,77 DP = 4,39) do que na ansiedade (M = 11,8 DP = 

2,37).  

Tabela 5. Estatística descritiva das dimensões do CRE e QSG 

 Mínimo Máximo M DP 

CRE_Pos 50 156 115,00 24,73 

CRE_Neg 13 49 28,57 7,82 

QSG_Ansiedade 7 19 11,80 2,37 

QSG_Depressão 6 24 13,77 4,39 

Nota: M = média; DP = desvio padrão.  

 

Tabela 4 – Caracterização das respostas à questão aberta: Descreva o 

divórcio em poucas palavras 

Respostas Nº % 

Estresse/desgastante 
Felicidade/alivio 
Mudança 
Tristeza 
Proposito divino 
Desenvolvimento 
Liberdade 
Não respondeu 

13 
10 
17 
14 
6 
7 

10 
23 

17,0 
14,0 
13,0 
10,0 
10,0 
7,0 
6,0 
23,0 
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4.4 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS NAS 

DIMENSÕES DO COPING RELIGIOSO-ESPIRITUAL E DO QUESTIONÁRIO 

GERAL DE SAÚDE 

 

Realizaram-se análises acerca das fontes de variações no índice das 

dimensões do CRE e QSG, buscando comparar duas condições, realizaram-se 

testes t de student para amostras independentes com duas variáveis 

sociodemográficas dos participantes, a saber: filhos e sexo. Os resultados apontam 

que não existe uma diferença significativa para nenhuma das dimensões do CRE e 

QSG quanto aos participantes possuírem filhos [CRE positiva (t(96) = 0,13; p = 

0,89); CRE negativa (t(97) = 0,99; p = 0,32; QSG ansiedade (t(98) = 0,35; p = 0,72 e 

QSG depressão (t(98) = 0,28; p = 0,77] e nem quanto ao sexo [CRE positiva (t(96) = 

0,64; p = 0,52); CRE negativa (t(97) = 0,39; p = 0,69; QSG ansiedade (t(98) = 0,30; p 

= 0,76 e QSG depressão (t(98) = 0,90; p = 0,33].  

Posteriormente, foram realizadas análises multivariadas de dados (MANOVA) 

com as dimensões positivas e negativas do CRE e da ansiedade e depressão do 

QSG. A partir dos resultados verificou-se que as pontuações não se diferenciam em 

função das faixas etárias dos participantes (lambda de Wilkis = 0,86; F (24,308) = 

0,573; p = 0,95), escolaridade (lambda de Wilkis = 0,74; F (24,308) = 1,134; p = 

0,30), religião (lambda de Wilkis = 0,93; F (8,184) = 0,87; p = 0,53) e tempo de 

casado (lambda de Wilkis = 0,85; F (16,275) = 0,972; p = 0,49). Entretanto 

apresentam diferenças significativas quanto à frequência de vezes que os 

participantes relatam ir à igreja por mês (lambda de Wilkis = 0,69; F (16,275) = 2,22; 

p < 0,05), estimando que aqueles que relataram a categoria representada por quatro 

ou mais vezes apresentaram maiores índices nas dimensões positivas do coping 

religioso-espiritual e menores nas dimensões negativas do que aqueles que 

indicaram ir menos de duas ou nenhuma vez.  

 

4.5 ANÁLISE DE CORRELAÇÃO DAS DIMENSÕES DO COPING RELIGIOSO-

ESPIRITUAL E DO QUESTIONÁRIO GERAL DE SAÚDE 

 

 Buscando a relação entre as variáveis deste estudo, realizou-se uma 

correlação de Pearson (teste bicaudal). Conforme pode ser observado na Tabela 6, 

as estratégias de coping religioso positivo apresentou correlação negativa e 
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significativa com a dimensão ansiedade (r = -0,19; p < 0,05) e negativa e significativa 

com a dimensão Total do QSG (r = - 0,20; p < 0,01). Ademais, observa-se que as 

estratégias de coping religioso negativo demonstrou correlação positiva e 

significativa com a dimensão QSG - ansiedade (r = 0,26; p < 0,01), correlação 

negativa e significativa com a dimensão QSG - depressão (r = - 0,37; p < 0,01) e 

positiva e significativa com a dimensão Total do QSG (r = 0,40; p < 0,01). Por fim, a 

pontuação total das estratégias de coping religioso/espiritual não demonstrou 

correlação significativa com a pontuação total do QSG (r = 0,60).  

 

Tabela 6 - Correlação entre as dimensões do CRE e QSG 
  

QSG-Ansiedade 
 

QSG-Depressão 
 

QSG-TOTAL 
 

 
CRE-Pos 

 
-0,19* 

 
-0,15 

 
-0,20* 

 

CRE-Neg   0,26**    -0,37**   0,40**  

CRE- TOTAL  0,30    0,88 0,60  

Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01. 

 

4.6 ANÁLISE DE REGRESSÃO 

Complementando as análises acerca da associação entre as variáveis 

estudadas, procedeu-se, uma regressão linear múltipla, método stepwise (por 

etapas), procurando conhecer em que medida as dimensões do CRE explicam o 

fator geral do QSG, considerando a análise de regressão uma extensão da análise 

de correlação. De acordo com os resultados, foi possível observar que entrou como 

melhor preditora a dimensão negativa do CRE [R2 ajustado = 0,16; F (2;95) = 8,80; 

p < 0,001] contribuindo com 16% da explicação total do construto em questão. Isto 

quer dizer que a pessoa que utiliza de estratégias da dimensão negativa do coping 

religiosos/espiritual apresentará uma baixa saúde geral, ao contrário de um indivíduo 

que utiliza aspectos positivos da CRE, que terá certamente uma melhor saúde geral. 

 

4.7 DISCUSSÃO 

O presente estudo teve como objetivo entender em que medida as estratégias 

de coping religioso prediz a saúde dos sujeitos no divórcio, especificamente 

identificar os fatores de coping religioso-espiritual mais evidente nos indivíduos na 
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separação judicial e investigar a influência das variáveis sociodemográficas na 

saúde geral dos sujeitos em processo de divórcio. Confia-se que esses objetivos 

tenham sido alcançados, como pode ser constatado a partir dos resultados 

previamente apresentados.  

Conforme visto anteriormente, os participantes apresentaram uma maior 

prevalência da dimensão positiva do CRE do que da dimensão negativa. Tais 

informações mostram que apesar dos indivíduos estarem vivendo sob a pressão de 

um processo judicial do divórcio, apresentam práticas religiosas que diminuem seus 

problemas advindos da situação momentânea. Tais resultados corroboram o estudo 

de Panzini (2004), o qual afirma que as pessoas que aderem a práticas da dimensão 

positiva da CRE controlam os problemas em parceria com Deus e utilizam a religião 

como meio de aliviar a situação estressante, pois buscam o conforto, a segurança, o 

amor e o cuidado de Deus na conexão com forças transcendentais. 

Neste estudo constatou-se que das variáveis sociodemográficas estudadas, 

apenas a frequência a cultos religiosos foi significativa para a obtenção de 

indicadores maiores na dimensão positiva do CRE, ou seja, aqueles que indicam ir 

de quatro ou mais vezes a cultos apresentaram maiores índices nas dimensões 

positivas do coping religioso-espiritual. Esse resultado corrobora com o apresentado 

anteriormente. 

Assim, pensa-se que a religiosidade é um fator importante frente ao 

enfrentamento de crises importantes da vida adulta, a exemplo do divórcio. Embora, 

se perceba que para aqueles indivíduos que são adeptos a uma religião e 

frequentadores dos cultos religiosos, o sofrimento é ainda maior quando tal religião 

apresenta uma rejeição do divórcio, a ponto de culpar o indivíduo por tal prática, 

exigindo da pessoa a permanência em uma relação que já não existe mais harmonia 

conjugal. 

Com relação aos indicadores da correlação, pode-se observar que os 

indivíduos que apresentam as estratégias de coping religioso positivo apresentaram 

correlação positiva com a dimensão ansiedade.  Enquanto as estratégias de coping 

religioso negativo demonstraram correlação positiva e significativa com as 

dimensões do QSG - ansiedade e depressão. Isto revela que, quanto mais as 

pessoas procuram enfrentar seus problemas em parceria com a religião, buscando 

conforto e suporte espiritual irá demonstrar menos ansiedade e depressão, obtendo 

assim, mais saúde geral. 
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Assim, pensando a saúde como o equilíbrio entre o indivíduo e suas 

vivências, infere-se que os sujeitos deste estudo vivenciam mesmo diante do 

divórcio, o bem-estar psicológico – este, podendo ser associado não só as crenças 

religiosas e os mecanismos de enfrentamento e adaptação propiciado por elas, mas 

também ao fato de exercerem uma atividade profissional e de terem filhos, conforme 

mencionado por Dias e Possatti (2002).  

Por fim, a partir do resultado da regressão, pode-se visualizar que as 

estratégias negativas de coping religioso/espiritual prediz a saúde dos sujeitos no 

divórcio, particularmente de forma negativa. Isto mostra que as pessoas que 

percebem a divindade como um ser malévolo, acreditando que seus problemas 

advêm de uma punição divina aos pecados individuais, além de esperarem 

passivamente que Deus resolva todos os seus problemas e expressarem 

descontentamento com membros e líderes de instituição religiosa, poderão 

apresentar mais problemas de saúde psicológica. 

Assim, pensa-se que a utilização da espiritualidade e da religiosidade como 

estratégia de enfrentamento diante de situações de estresse intenso na vida é uma 

prática recomendada, embora o estudo do Coping religioso/espiritual nas ciências do 

comportamento e, de modo especial, nas Ciências das Religiões ainda é pouco 

estudado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo reinterou a importância do coping religioso/espiritual na 

vida dos indivíduos, sobretudo aqueles que estão passando por situações de 

estresse como, por exemplo, no caso do divórcio. Assim, foi visto que o construto 

estudado ajuda a preservar ou manter o bem-estar psicológico quando se utiliza a 

religiosidade ou espiritualidade de forma positiva como um dos mecanismos de 

enfrentamento para superar a crise ou adaptar-se.  

Os resultados encontrados nesse estudo demonstraram uma alta utilização 

do coping religioso/espiritual entre os participantes, conforme os resultados, sendo 

mais utilizado o CRE positivo, em contraste ao CRE negativo, que teve uma 

pontuação menor. Assim, para enfrentar o divórcio e nova fase da vida adulta, os 

participantes dessa pesquisa declararam buscar em Deus força, conforto e apoio; 

tentativa de controlar os problemas em parceria com Deus, a utilização da religião 

como meio de aliviar a situação estressante, a procura por conforto e segurança 

renovada através do amor e do cuidado de Deus e a busca de conexão com forças 

transcendentais; utilizando assim de estratégias positivas de enfrentamento.  

Quanto à influência das variáveis sociodemográficas no processo de 

saúde/doença, estas por certo desempenham também o seu papel positivo na 

manutenção do bem-estar psicológico e seu papel de caráter prático, embora não 

tenha sido verificado nessa pesquisa.  Mesmo não apresentando resultados 

significativos, ressalta-se que Dias e Possatti (2002) e Neri e Queroz (2005) 

apontam as variáveis escolaridade, idade, atividade profissional e o fato de ter filho 

são preditoras de saúde mental, isto porque ajudam as pessoas a preservarem a 

motivação pela vida e a enfrentarem os desafios com mais serenidade. 

 Como contribuições, o estudo traz mais conhecimentos ao meio científico e 

em especial à Ciência das Religiões e Psicologia; fazendo a desmistificação acerca 

do fenômeno religioso como algo inatingível e incompreensível que deve 

permanecer trancado dentro das instituições. Outra contribuição são os dados 

encontrados que sugerem a reflexão crítica das práticas oferecidas no âmbito da 

saúde e da academia tendo como premissa que o sujeito precisa ser pensado em 

sua totalidade e de forma holística e não reduzido a noção cartesiana de mente-

corpo.  
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No presente estudo, foram evidenciadas algumas limitações que, apesar de 

não invalidar o trabalho, leva-o a uma reflexão acerca dos resultados. Aqui, optou-se 

por trabalhar com escalas e questionário, instrumentos objetivos para obtenção dos 

dados. Portanto, contou-se com o autorelato dos participantes, aspecto que 

ocasiona vieses nas respostas, a exemplo da desejabilidade social. Também, pode-

se apontar o número reduzido de participantes, o que não permite generalizações 

para outras populações, embora isso não retire o caráter científico do estudo.   

 No entanto, o aumento no número de divórcios sugere que novos estudos 

investiguem o papel do CRE na adaptação psicológica e na diferenciação das 

respostas em homens e em mulheres.  Futuros estudos poderiam explorar a 

diversidade de crenças e de aspectos culturais em nosso país, acompanhando 

longitudinalmente as variações do CRE conforme a denominação religiosa.  

 Sugere-se ainda que novos estudos sejam feitos a fim de verificar a influência 

do CRE na saúde de homens e mulheres abaixo dos 30 anos e com situação 

econômica menos favorável. Por fim, enfatiza-se a necessidade de mais estudos e 

políticas públicas mais efetivas que demonstrem de maneira empírica os benefícios 

da religiosidade/espiritualidade na saúde a fim de amenizar e desmistificar a ideia 

preconceituosa de que a religião e seus ritos são práticas comuns apenas em 

pessoas menos instruídas e, portanto, não trazem benefícios diretos para a 

população, tornando-se desnecessária não devendo ser estudadas na academia. 
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APÊNDICE A 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

Prezado (a) participante: 

Sou estudante do curso do Curso de Pós- Graduação (Mestrado) em Ciências 
das Religiões na Universidade Federal da Paraíba e estou realizando uma pesquisa 
com o propósito de conhecer as estratégias de enfrentamento dos sujeitos em 
processo de divórcio e como se posicionam em relação a Deus e a vida nesses 
momentos de crise, como a de um divórcio. Este estudo está sob coordenação da 
professora Dra. Patrícia Nunes da Fonseca (UFPB). 

A sua participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não participar 
ou quiser desistir de continuar em qualquer momento, tem absoluta liberdade de 
fazê-lo. Porém, cabe ressaltar que esse estudo trará informações importantes sobre 
como a espiritualidade/religiosidade podem contribuir ou não para a superação 
desse momento de crise. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no 
mais rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-
lo(a).  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará 
contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de 
conhecimento científico. 

Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios Éticos 
em Pesquisa com Seres Humanos conforme resolução n.466 do Conselho Nacional 
de Saúde de Dezembro de 2012.  E, embora não ofereça nenhum risco físico, é 
possível que ocorra algum desconforto psicológico, uma vez que estamos lidando 
com uma situação nem sempre desejada por um dos lados ou por ambos: divórcio.  

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) 
pesquisador(es) através do email: sonaira_amorim@hotmail.com; 
patynfonseca@hotmail.com ou pela entidade responsável – Comitê de Ética em 
Pesquisa da UFPB, situado no campus da Universidade, no bairro do Castelo 
Branco em João Pessoa. O telefone para contato é: (83)3216-7791 e e-mail: 
eticaccs@ccs.ufpb.br. 

 
Atenciosamente, 

Sonáira Cardoso de Amorim 
Mestranda em Ciências das Religiões – UFPB 
Linha de Pesquisa: Espiritualidade e Saúde 

 
Assinando este termo, estou concordando em participar do estudo acima 
mencionado, sob a coordenação do Profa. Dra. Patrícia Nunes da Fonseca (UFPB), 
do Programa de Pós-graduação em Ciências das Religiões.  
 

João Pessoa, ____de ____________ de ______. 
 
 

____________________________________________ 
 

mailto:sonaira_amorim@hotmail.com
mailto:eticaccs@ccs.ufpb.br
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APÊNDICE B 

 

Questionário sócio demográfico – Caracterização da Amostra 

Neste módulo, vamos lhe perguntar sobre as suas características pessoais, como 

sexo e idade, características socioeconômicas, como grau de escolaridade e 

situação de trabalho. 

1. Idade: ______anos  

2. Sexo:   Masculino  Feminino 

3. Grau de instrução: 

 Analfabeto 
 Ensino Fundamental incompleto 
 Ensino Fundamental completo 
 Ensino Médio incompleto 
 Ensino Médio completo 
 Ensino Superior incompleto 
 Ensino Superior completo  
 Pós-Graduação incompleta 
 Pós-Graduação completa – título: _____________________ 
 
4. O (a) sr (a) trabalha ou trabalhava?  

  Sim      Não    

5. Qual a sua profissão? ______________________________ 

 
6. Tempo de casamento _________anos__________meses 

7. Divórcio  

 consensual          litigioso 

8. Religião: ________________________________________ 
 
9. Quanto tempo frequenta esse culto religioso? ____________ 

10. Quantas vezes por semana vai à igreja? ________________ 

11. Tem filho? ________ quantos? ________ 
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ANEXO A 

 

ESCALA DE COPING RELIGIOSO E ESPIRITUAL 
ESCALA CRE-BREVE 

ESCALA DE COPING RELIGIOSO-ESPIRITUAL ABREVIADA 
 

Estamos interessados em saber se e o quanto você utiliza a religião e a 
espiritualidade para lidar com o estresse em sua vida. O estresse acontece quando 
você percebe que determinada situação é difícil ou problemática, porque vai além do 
que você julga poder suportar, ameaçando seu bem-estar. A situação pode envolver 
você, sua família, seu trabalho, seus amigos ou algo que é importante para você. 

Neste momento, pense na situação de divórcio e descreva-a em poucas 
palavras_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

As frases abaixo descrevem atitudes que podem ser tomadas em situações 
de estresse. 
Circule o número que melhor representa o quanto VOCÊ fez ou não o que está 
escrito em cada frase para lidar com a situação estressante que você descreveu 
acima. Ao ler as frases, entenda o significado da palavra Deus segundo seu próprio 
sistema de crença (aquilo que você acredita). 
 
Exemplo: 
Tentei dar sentido à situação através de Deus. 
 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
Se você não tentou, nem um pouco, dar sentido à situação através de Deus, faça 
um círculo no número (1) Se você tentou um pouco, circule o (2) Se você tentou 
mais ou menos, circule o (3) Se você tentou bastante, circule o (4) Se você tentou 
muitíssimo, circule o (5) 
Lembre-se: Não há opção certa ou errada. Marque só uma alternativa em cada 
questão. Seja sincero(a) nas suas respostas e não deixe nenhuma questão em 
branco! 
 
1. Orei pelo bem-estar de outros 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
2. Procurei o amor e a proteção de Deus 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
3. Não fiz muito, apenas esperei que Deus resolvesse meus problemas por 
mim 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
4. Procurei trabalhar pelo bem-estar social 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
5. Procurei ou realizei tratamentos espirituais 
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(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
6. Procurei em Deus força, apoio e orientação 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
7. Senti insatisfação com os representantes religiosos de minha instituição 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
8. Pedi a Deus que me ajudasse a encontrar um novo propósito na vida 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
9. Imaginei se Deus permitiu que isso me acontecesse por causa dos meus 
erros 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
10. Realizei atos ou ritos espirituais (qualquer ação especificamente relacionada 
com sua crença: sinal da cruz, confissão, jejum, rituais de purificação, citação de 
provérbios, entoação de mantras, psicografia, etc.) 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
11. Tive dificuldades para receber conforto de minhas crenças religiosas 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
12. Fiz o melhor que pude e entreguei a situação a Deus 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
13. Convenci-me que forças do mal atuaram para tudo isso acontecer 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
14. Pratiquei atos de caridade moral e/ou material 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
15. Procurei me aconselhar com meu guia espiritual superior (anjo da guarda, 
mentor, etc) 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
16. Voltei-me a Deus para encontrar uma nova direção de vida 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
17. Tentei lidar com meus sentimentos sem pedir a ajuda de Deus 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
18. Tentei proporcionar conforto espiritual a outras pessoas 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
19. Fiquei imaginando se Deus tinha me abandonado 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
20. Pedi para Deus me ajudar a ser melhor e errar menos 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
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21. Pensei que o acontecido poderia me aproximar mais de Deus 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
22. Não tentei lidar com a situação, apenas esperei que Deus levasse minhas 
preocupações embora 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
23. Senti que o mal estava tentando me afastar de Deus 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
24. Entreguei a situação para Deus depois de fazer tudo que podia 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
25. Orei para descobrir o objetivo de minha vida 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
26. Fui a um templo religioso 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
27. Busquei proteção e orientação de entidades espirituais (santos, espíritos, 
orixás, etc) 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
28. Imaginei se minha instituição religiosa tinha me abandonado 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
29. Procurei por um total re-despertar espiritual 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
30. Confiei que Deus estava comigo 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
31. Comprei ou assinei revistas periódicas que falavam sobre Deus e questões 
espirituais 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
32. Pensei que Deus não existia 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
33. Questionei se até Deus tem limites 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
34. Busquei ajuda ou conforto na literatura religiosa 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
35. Pedi perdão pelos meus erros 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
36. Participei de sessões de cura espiritual 
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(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
37. Questionei se Deus realmente se importava 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
38. Tentei fazer o melhor que podia e deixei Deus fazer o resto 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
39. Envolvi-me voluntariamente em atividades pelo bem do próximo 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
40. Ouvi e/ou cantei músicas religiosas 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
41. Sabia que não poderia dar conta da situação, então apenas esperei que 
Deus assumisse o controle 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
42. Recebi ajuda através de imposição das mãos (passes, rezas, bênçãos, 
magnetismo, reiki, etc.) 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
  
43. Tentei lidar com a situação do meu jeito, sem a ajuda de Deus 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
44. Senti que meu grupo religioso parecia estar me rejeitando ou me ignorando 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
45. Participei de práticas, atividades ou festividades religiosas ou espirituais 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
46. Procurei auxílio nos livros sagrados 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
47. Tentei mudar meu caminho de vida e seguir um novo – o caminho de Deus 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
48. Culpei Deus pela situação, por ter deixado acontecer 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
 
49. Refleti se não estava indo contra as leis de Deus e tentei modificar minha 
atitude 
(1) nem um pouco (2) um pouco (3) mais ou menos (4) bastante (5) muitíssimo 
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ANEXO B  

 

Questionário Geral de Saúde – 12 (QGS – 12) 

INSTRUÇÕES. Gostaríamos de saber se você tem tido algumas enfermidades ou 
transtornos e como tem estado sua saúde nas últimas semanas. Por favor, marque 
simplesmente com um X a resposta que a seu ver corresponde mais com o que 
você sente ou tem sentido. Lembre que queremos conhecer os problemas recentes 
e atuais, não os que você tenha tido no passado.  É importante que você 
RESPONDA A TODAS AS PERGUNTAS. 

 
VOCÊ ULTIMAMENTE: 
1 – Tem podido concentrar-se bem no que faz? 
(1) Mais do que o de costume  (3) Menos que o de costume 
(2) Igual ao de costume   (4) Muito menos que o de costume 
 
2 – Suas preocupações lhe têm feito perder muito sono? 
(1) Absolutamente, não          (3) Um pouco mais do que o costume 
(2) Não mais que o de costume  (4) Muito mais que o costume 
 
3 – Tem sentido que tem um papel útil na vida? 
(1) Mais útil que ode costume  (3) Menos útil que o de costume 
(2) Igual ao de costume   (4) Muito menos útil que o de costume 
 
4 – Tem se sentido capaz de tomar decisões? 
(1) Mais que o de costume  (3) Menos que o de costume 
(2) Igual ao de costume   (4) Muito menos capaz que o de costume 
 
5 – Tem notado que está constantemente agoniado e tenso? 
(1) Absolutamente, não          (3) Um pouco mais do que o costume 
(2) Não mais que o de costume  (4) Muito mais que o de costume 
 
6 – Tem tido a sensação de que não pode superar suas dificuldades? 
(1) Absolutamente, não    (3) Um pouco mais do que o de costume 
(2) Não mais que o de costume  (4) Muito mais que o de costume 
 
7 – Tem sido capaz de desfrutar suas atividades normais de cada dia? 
(1) Mais que o de costume  (3) Menos que de costume 
(2) Igual ao de costume   (4) Muito menos capaz que de costume 
 
8 – Tem sido capaz de enfrentar adequadamente os seus problemas? 
(1) Mais que o de costume  (3) Menos que o de costume 
(2) Igual ao de costume   (4) Muito menos capaz que o de costume 
 
9 – Tem se sentido pouco feliz e deprimido(a)? 
(1) Absolutamente, não        (3) Um pouco mais que o costume 
(2) Não mais que o de costume  (4) Muito mais que o de costume 
 
10 – Tem perdido confiança em si mesmo? 
(1) Absolutamente, não          (3) Um pouco mais do que o costume 
(2) Não mais que o de costume  (4) Muito mais que o de costume 
 
11 – Tem pensado que você é uma pessoa que não serve para nada? 
(1) Absolutamente, não          (3) Um pouco mais do que o costume 
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(2) Não mais que o de costume  (4) Muito mais que o de costume 
 
12 – Sente-se razoavelmente feliz considerando todas as circunstâncias? 
(1) Mais que o de costume  (3) Menos que o de costume 
(2) Igual ao de costume   (4) Muito menos que o de costume 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


