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RESUMO 

 

A experiência da religiosidade, sobretudo do envolvimento juvenil com as práticas religiosas, têm 

se constituído parte integrante da identidade religiosa e espiritual de adolescentes. É nesta fase da vida que 

os jovens partem em busca de novos referenciais para o desenvolvimento de sua identidade fora da 

família, oriundo do processo de individuação. Assim, o papel da religião e das práticas religiosas, a partir 

da aderência aos movimentos religiosos cristãos, tornam-se importantes fundamentos pelo qual decorre o 

processo subjetivo do desenvolvimento juvenil. Levando em consideração tais aspectos, esta pesquisa teve 

como objetivo analisar o significado atribuído à vivência da religiosidade para adolescentes que 

frequentam um movimento cristão. Como objetivo secundário, aponta-se identificar as repercussões das 

práticas religiosas na relação entre os adolescentes e seus pais. O estudo caracterizou-se como de cunho 

qualitativo, utilizando-se para a coleta de dados a técnica de grupo focal com seis adolescentes. Os dados 

foram analisados a partir da análise de conteúdo temática categorial. Os resultados evidenciaram que a 

aderência ao movimento religioso se constituiu como uma rede de apoio social e afetiva, possibilitando 

mudanças no subsistema familiar parental, bem como nas práticas educativas e envolvimento parental.  
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INTRODUÇÃO 

 

 É no período da adolescência que o jovem defronta-se com diversas transformações 

pessoais e relacionais, tendo como principal característica o questionamento de crenças, regras e 

valores (Cerveny, 2002). Neste sentido, a vivência da religiosidade, sobretudo do envolvimento 

juvenil com as práticas religiosas, têm se constituído um importante vetor para o 

desenvolvimento da identidade religiosa e espiritual de adolescentes.  

 Deste modo, Amatuzzi (2000) salienta que a religiosidade na adolescência se dá no 

processo de formação do eu, em que ele parte em busca de quem realmente é, para além daquela 

criança que se definia a partir da concepção familiar. Neste processo ocorre a transição da 

heteronomia para a construção de uma autonomia moral. Assim, o autor aponta que tal processo 

não é diferente na esfera religiosa-espiritual, uma vez que o jovem começa a questionar a 

identidade religiosa recebida da família, e passa a buscar experiências espirituais e religiosas a 

partir de escolhas pessoais, de maneira mais autônoma. 

 Sarti (2005) discorre que nesta fase da vida, os adolescentes caracterizam-se justamente 

pela busca de outros referenciais para a constituição de sua identidade fora da família, como parte 

de seu processo de individuação. Assim, o papel da religião e das práticas religiosas a partir da 

aderência aos movimentos religiosos cristãos, assume uma importante referência no cotidiano do 

adolescente, uma vez que permite a ressignificação das suas relações e conflitos, repercutindo 

deste modo, no contexto familiar que está inserido (Silva e Moreno, 2004). 

 No que se refere às práticas cristãs e o desenvolvimento da religiosidade cristã, 

Mandarino (2005) pesquisou acerca do lazer religioso para os jovens em uma dada comunidade 

do Rio Grande do Sul com a participação de 2.112 estudantes, mediante o preenchimento de um 

questionário. Como resultados obteve que há uma riqueza de atividades acontecendo no interior 

das igrejas que vão para além dos cultos realizados. Isto demonstra que há uma preocupação 

quanto à criação de espaços que possam atender aos interesses dos jovens. Uma das atividades 

encontradas pelos adolescentes do bairro era a participação em grupos semanais. Isto se 

caracterizava como um lazer religioso, onde além de fazer novas amizades, possibilitava o 

desenvolvimento da fé religiosa, constituindo-se como um espaço de reflexão sobre a vida do 

jovem e também no que concerne à sua relação familiar.  

 Jungblut (2007) investigou sobre as novas formas de atuação dos movimentos cristãos de 

jovens no Brasil na contemporaneidade. Assim, verificou-se que a aderência a estes movimentos, 

denominados também de grupo de jovens, repercutem em uma ampla transformação na conduta e 

no modo de ser dos praticantes. O autor enfatiza que, há pelo menos umas duas décadas, 
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intensificaram-se espaços mais sintonizados com a cultura contemporânea envolvendo as 

questões religiosas, destinadas aos jovens.  

 O papel da religião e das práticas religiosas cristãs na vida juvenil e familiar assume um 

importante tipo de apoio social, constituindo-se como uma estratégia de ajuda para o 

enfrentamento de adversidades, atenuando a dor e o sofrimento, a ansiedade e a depressão dos 

indivíduos. Além das funções protetivas que as práticas religiosas assumem, cita-se ainda, o 

papel que estas exercem na formação da família dentro dos preceitos morais e da religiosidade, 

bem como do consolo, conforto e acolhimento nos momentos difíceis (Silva e Moreno, 2004).  

Considerando a relevância de estudos que investiguem o impacto que a religiosidade e a 

espiritualidade exercem no desenvolvimento juvenil e nas relações familiares da sociedade 

contemporânea, esta pesquisa tem como objetivo analisar o significado atribuído à vivência da 

religiosidade para adolescentes que frequentam um movimento cristão. Como objetivo 

secundário, aponta-se identificar as repercussões das práticas religiosas na relação entre os 

adolescentes e seus pais. 

 

MÉTODO 

 

A pesquisa constituiu-se como exploratório-descritiva, de caráter qualitativo, uma vez que 

se propôs a conhecer com maior profundidade a temática proposta; bem como, descrever as 

características do fenômeno estudado (Kerlinger, 1980). A pesquisa qualitativa trabalha com 

significados, motivos, aspirações, crenças e atitudes, o que se configura como um espaço 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser quantificados 

(Minayo, 1998).  

 

Participantes  

Fizeram parte deste estudo seis adolescentes. Estes foram designados no estudo como A1, 

A2, A3, e assim sucessivamente. A idade dos adolescentes variou entre 12 a 18 anos (média = 15 

anos), sendo dois do sexo feminino (A1 e A6) e quatro do sexo masculino (A2, A3, A4 e A5). 

Dois cursavam o Ensino Fundamental (A3 e A6), dois frequentavam o Ensino Médio (A1 e A4) e 

os demais já haviam ingressado no Ensino Superior (A2 e A5). O tempo de aderência ao 

movimento cristão variou de 01 a 06 anos (média = 3 anos e meio). Para participar do estudo, os 

adolescentes deveriam estar frequentando o movimento cristão há no mínimo um ano, com pelos 

menos duas frequências mensais nas reuniões, que aconteciam semanalmente.  
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Instrumento  

Utilizou-se a técnica de grupo focal para coleta dos dados. Conforme Flick (2009) esta é 

uma técnica de pesquisa qualitativa, derivada das entrevistas grupais, que coleta informações por 

meio das interações grupais. Para a realização do grupo focal foi utilizado um roteiro de apoio 

como estímulo para introdução do tema: atividades praticadas nos encontros da Associação, 

significado atribuído a estas práticas, repercussões da participação no movimento religioso na 

relação entre pais e filhos.  

 

Procedimentos  

O contato com os participantes do estudo foi realizado após a aprovação pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa de uma Universidade do Sul do Brasil. O convite à participação foi realizado a 

10 adolescentes da Associação do movimento religioso, apresentando-lhes o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Àqueles que aceitaram participar da pesquisa, foi agendada 

uma data para a realização dos encontros, solicitando-se a autorização dos responsáveis. 

Ressalta-se que a Associação não se constitui como uma igreja ou instituição religiosa, no 

entanto, tem como princípios os valores do Cristianismo, sendo organizada por capítulos 

distribuídos em âmbito nacional e internacional. Os encontros tiveram a duração de 

aproximadamente 01 hora. Os relatos foram gravados em áudio e após foram transcritos na 

íntegra, garantindo-se a fidedignidade dos dados.  

 

Análise de dados  

Para a análise dos dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo temático categorial 

proposta por Bardin (2011), a qual se constitui como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, tendo por finalidade compreender criticamente o sentido manifesto ou latente das 

comunicações. Os dados foram organizados em categorias temáticas, com base nos conteúdos 

que emergiram na dinâmica do grupo focal, totalizando quatro categorias, a saber: (1) práticas e 

propostas do movimento cristão; (2) significado atribuído às experiências religiosas-espirituais; 

3) rede de apoio social e afetiva e (4) repercussão das práticas religiosas na relação entre pais e 

filhos adolescentes.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

1) Práticas e propostas do movimento cristão  

 

As atividades comumente desenvolvidas no movimento cristão em que os participantes do 

estudo frequentam contemplam encontros semanais com depoimentos de vida ou testemunhos, 

seminários com grupos diversificados e temáticas variadas, palestras, retiros de jovens, jantares e 

chás. Quanto à percepção dos adolescentes sobre estas práticas e propostas do movimento a que 

aderem, citaram:  

 

[...] Tem bastante Palavra [...] (A1);  

[...] Mensagem, testemunhos de vida, reuniões [...] (A2);  

Retiro de carnaval, que é o momento que os adolescentes têm bastante convivência pra 

descontrair e encontros de jovens [...] (A3).  

 

De acordo com Peres, Simão e Nasello (2007), as práticas religiosas ou rituais religiosos 

como a oração, depoimentos de experiências com o Sagrado, leituras bíblicas e preces, são 

compreendidas como estratégias que promovem a autoconfiança do sujeito em lidar com as 

adversidades e estabelecer comportamentos de aprendizagem positiva. 

 

2) O significado das experiências religiosas-espirituais  

 

Os participantes do movimento relatam ter vivenciado mudanças significativas em suas 

vidas no que se refere às experiências religioso-espirituais e indagações com o Sagrado, a partir 

das práticas e propostas do movimento. O grupo de adolescentes enfatizou o processo de como 

foram instauradas as primeiras experiências de âmbito religioso-espiritual, sob a ótica do 

Cristianismo e que oportunizou o seu desenvolvimento religioso:  

 

Deus pra mim é tudo sabe? Desde quase sete anos o pai dizia: “vamos lá na frente aceitar a 

Jesus” (é uma oração que se faz para receber a Cristo como Senhor e Salvador), eu dizia: “eu 

não quero”. Tipo, eu era um “peso morto”, ia na igreja muito tempo, daí me afastava, mas 

também era muito obediente. Um dia me afastei mais e ano passado quando fui adquirindo mais 

maturidade, pensava: “pô, porque acontece com ele e não acontece comigo?” Porque cara, ele 
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busca isso... daí eu pensava: “vou orar toda noite”; daí eu ficava sabendo: “vai ter retiro, eu 

dizia vamos! Ah, vai ter oração lá, eu tô dentro!” (A3).  

 

Verifica-se que os adolescentes passam a estabelecer os significados atribuídos às vivências 

espirituais, não somente pela identificação parental num processo heterônomo, mas, à medida 

que se identificam com o próprio grupo de jovens no movimento religioso e que estabelecem 

experiências religiosa-espirituais. Neste processo desenvolvem suas próprias crenças, 

instaurando-se o predomínio da autonomia no desenvolvimento religioso, conforme declarado 

por A2: “quando você conhece a Deus, tem intimidade com Espírito Santo e você começa a 

buscar isso”.   

Segundo Amatuzzi (2000) o desenvolvimento religioso se processa concomitantemente ao 

desenvolvimento moral, cognitivo, social e afetivo; isto se houver estímulos, vivências 

sistemáticas e contínuas dos rituais e experiências religiosas. Neste sentido, pode-se compreender 

que as práticas e recursos religiosos como as leituras bíblicas, oração, retiros e especialmente, os 

testemunhos de vida são concebidos como aspectos mediadores que viabilizam a relação entre o 

indivíduo e o Sagrado. Isso evidencia que as significações de senso religioso ou experiências 

religiosas espirituais, podem ser construídas a partir das vivências frequentes no decorrer do 

processo de desenvolvimento no decorrer ciclo vital, mediadas por pessoas significativas a partir 

dos recursos mencionados. Tal processo permite a construção dos significados que o sujeito vai 

estabelecendo a partir das experiências vivenciadas, possibilitando que se identifique com os 

aspectos religiosos, o que pode os conduzir às experiências de cunho espiritual. Para melhor 

compreensão a respeito do processo de identificação dos adolescentes relacionado às 

experiências religiosas espirituais, a partir do que foi evidenciado nos relatos dos participantes, 

foi elaborado o seguinte esquema ilustrativo: 

 

Figura 01: Esquema elaborado pelas autoras (2012). 
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 Ao relacionar os estágios do desenvolvimento moral e cognitivo ao desenvolvimento 

religioso, o autor concebe que a religiosidade na adolescência se dá no processo com vistas à 

autonomia religiosa, a partir do questionamento das crenças e valores que eram transmitidos pela 

herança familiar e que passam a ser aderidos ou contestados.  

 

3) Rede de Apoio Social e Afetiva  

 

Verificou-se a partir dos relatos obtidos que o movimento cristão assume um importante 

papel como rede de apoio social e afetivo, principalmente no que tange à formação de vínculos. 

Destaca-se a amizade como fator unânime no grupo pesquisado, além da identidade grupal, do 

reconhecimento e das estratégias de enfrentamento às adversidades que o movimento religioso 

disponibiliza aos participantes.  

Couto (2005) entende rede de apoio social enquanto fonte promotora do bem-estar, pois é 

capaz de promover autoestima, vínculos afetivos, aumento da competência, reforço do senso de 

pertença, fortalecimento da imagem social e promoção do senso de auto-eficácia. Constitui-se 

ainda como suporte ao enfrentamento de crises, sob a exposição a fatores de risco ou em 

situações estressantes. Neste contexto, Pietrukowicz (2001) salienta que as práticas religiosas 

permitem às pessoas interagirem com outras ou em grupo, a partir de um estabelecimento de um 

contato sistemático, criando vínculos de amizade e pertencimento. Assim, o apoio social recebido 

oportuniza um efeito benéfico como expressão de saúde para as pessoas que participam das 

atividades. Tal vivência é passível de verificação nos relatos do grupo: 

 

O amor que tem uns com os outros, é o que mais impacta, porque lá fora no outro dia 

parece que ninguém tá nem aí contigo né? Você sai se diverte, mas no outro dia 

ninguém liga pra ti, não quer saber... Na [...] tem esse diferencial, tipo o pessoal 

mantém contato um com outro e acaba formando vínculo forte e o pessoal de fora vê 

essa diferença. (A1) 

Eu vejo pela vida do pai, assim, pela comunhão, pelos novos amigos que ele tem... uma 

coisa muito bacana, sabe? Porque tipo, hoje em dia, o pessoal não é mais como 

antigamente que tu fazia amigos facilmente, hoje é meio cada um por si. Então, eu vejo 

que a [...] tem ajudado muito. (A3) 
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Os depoimentos trazidos por estes adolescentes demonstram a relevância atribuída ao papel 

do estabelecimento dos vínculos afetivos entre o grupo de jovens, bem como na vida de seus 

familiares. Neste sentido, as redes de apoio sociais tornam-se uma alternativa no panorama 

contemporâneo, o que para Meneses e Sarriera (2005), constituem-se como um conjunto de 

relações que uma pessoa e um grupo possuem, sendo fontes de reconhecimento, de sentimento de 

identidade, do ser, da competência e da ação. Assim, verifica-se que um dos aspectos comumente 

encontrados nas redes sociais de apoio refere-se ao senso de pertença ou pertencimento (Lacerda, 

2010; Couto, 2005), o que nesta perspectiva, vem repercutir no sentimento de identidade grupal 

entre os membros envolvidos.  

Outro aspecto emergente a partir dos discursos reporta-se à finalidade que o movimento 

cristão exerce na qualidade de suporte aos seus membros, no que tange ao enfrentamento de 

adversidades, visando à superação dos conflitos, conforme segue o relato demonstrativo: 

 

Desde que eu nasci meus pais são da [...], só que se não fosse a [...] meus pais não 

teriam se convertido, estariam separados hoje, por causa que meu pai teve um filho fora 

do casamento. Superar essa fase foi complicado e eu tive que aguentar essa barra, do 

problema no casamento dos meus pais, bem na minha infância, foi bem complicado 

assim. Daí a [...] foi bem importante para restaurar tudo. Hoje minha mãe ama esse 

filho que meu pai tem fora do casamento (A4). 

 

O depoimento do adolescente acima sinaliza a concepção sobre a aderência ao movimento 

religioso como relevante nos momentos de crise e disfuncionalidade que a família vivenciou, 

interferindo em movimentos que poderiam ser de ruptura nos laços familiares. Imbuído aos 

princípios do cristianismo como aceitação, perdão e amor evidencia-se a ressignificação de 

vivências consideradas de difícil elaboração. A partir dos relatos dos participantes, constata-se 

que o movimento cristão é visto como suporte ao enfrentamento de crises, funcionando como 

uma rede de apoio social.  

 

4) Repercussão das práticas religiosas do movimento cristão no relacionamento familiar  

 

A aderência ao movimento, segundo o relato dos participantes trouxe mudanças no 

contexto familiar, especificamente na qualidade do relacionamento entre pais e filhos, no clima 

emocional, afetivo, e ainda no casamento dos pais, conforme pode se observar abaixo: 
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Influencia totalmente, né? Porque quando você tem uma harmonia de fé, seja na igreja, na [...], 

você consegue levar isso pra dentro da casa. Como todos vão, cria-se tipo mais que uma relação 

de pai, mas uma grande amizade fica uma paz... Antigamente eu vejo que com o meu pai era feio 

o negócio (risos), ele brigava bastante em casa. Hoje vejo que com Deus na vida do meu pai, 

mudou muito. Isso fez uma grande mudança, ele ir nesses encontros e ter um encontro com Deus. 

Hoje, meus pais raramente brigam hoje eles dão curso de “casados para sempre” (A5).  

 

É possível perceber a relevância que os adolescentes atribuem ao engajamento dos pais no 

movimento religioso, uma vez que isto oportuniza novas condutas e hábitos familiares, 

especialmente da figura paterna. Observa-se que os laços afetivos tornam-se mais estreitos à 

medida que há o envolvimento da família no movimento, o que implica em minimização dos 

desentendimentos entre o casal e “mudanças dentro de casa”. Em vista disto, Sanchez e Nappo 

(2008) enfatizam que a fé promove a qualidade de vida pessoal e relacional dos indivíduos, por 

permitir a adoção de referenciais religiosos e das práticas religiosas, produzindo mudanças 

substanciais no intercâmbio social e, portanto, nas relações familiares.  

Dentre os seis participantes, cinco mencionaram a relevância que atribuem ao envolvimento 

parental com suas famílias. Relacionaram aspectos de cooperação com os pais a partir das 

atividades desenvolvidas no movimento religioso, bem como da importância que os jovens 

atribuem aos princípios religiosos recebidos e o tempo que os pais dedicam para estarem com 

eles. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados desta pesquisa apontam que a aderência ao movimento religioso se constituiu 

como uma rede de apoio social e afetiva possibilitando mudanças no subsistema familiar 

parental, bem como nas práticas educativas e envolvimento parental.  

No que tange ao significado das experiências religioso-espirituais, os adolescentes 

manifestaram o impacto destas experiências sobre suas vidas, especialmente no que se reporta ao 

fortalecimento da fé e as concepções de senso religioso. Constatou-se nos discursos dos juvenis o 

processo a que perpassa o desenvolvimento religioso dos adolescentes, inter-relacionado ao 

desenvolvimento cognitivo e moral, em uma transição entre a heteronomia religiosa, atingindo 

posteriormente o ensaio da autonomia, e neste caso, na esfera religiosa-espiritual.  

Oportuniza-se salientar que pesquisas sobre religião e espiritualidade desenvolvidas no 

panorama científico ainda são pouco difundidas na literatura nacional, especialmente no que 

concerne às repercussões no relacionamento familiar. Em vista disso, sugere-se a ampliação dos 
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estudos envolvendo a presente temática, o que poderá contribuir para a compreensão da 

dimensão religiosa-espiritual no desenvolvimento juvenil. 
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