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Resumo 

 
O estudo aqui apresentado teve por objetivo geral a verificação da existência 
do enfrentamento religioso de mulheres com câncer de mama. Para isso, 
contou com uma amostra de cem mulheres que faziam tratamento em uma 
clínica oncológica no sul de Minas Gerais e que responderam a uma entrevista 
semiestruturada, o que permitiu a coleta dados sociodemográficos, como nível 
de escolaridade, profissão, religião, estado civil, etc. Também foi utilizada a 
Escala de Coping Religioso Espiritual, adaptada para o Brasil por Panzini 
(2004). Os resultados obtidos apontaram que na amostra pesquisada houve 
relevância estatística na combinação dos itens do instrumento com pelo menos 
quatro variáveis: idade das participantes, escolaridade, situação laboral e 
religião praticada. Tais resultados indicaram que a espiritualidade e a 
religiosidade podem ser fatores importantes nas reações de enfrentamento e 
ajustamento de pacientes frente a doenças oncológicas. 
 
 
Palavras-chave: Enfrentamento religioso, câncer, religião, religiosidade 
 
 
Abstract 
 

The presented study aimed to verify the existence of religious coping of women 
with Breast Cancer. For this purpose, the study had a sample of one hundred 
women who were doing treatment at a oncology clinic in the south of Minas 
Gerais. They answered a semi-structured interview, wich allowed the collection  
sociodemographic data, such as level of education, occupation, religion, civil 
status and others. It was also used the religious and spiritual coping scale, 
adapted to Brazil by Panzini (2004). The obtained results showed that in the 
research sample was relevant statistical in combination of the scale items in at 
least four variables: age of participants, scholarity, employment status and 
religion practiced. These results indicated that spitituality and religiosity may be 
important factors in coping reactions and adjustment of patients front oncologic 
diseases. 

 Key-words: Religious coping, cancer, religion, religiousness. 
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Introdução 
 
 
 A natureza da profissão de psicólogo invariavelmente nos garante 

assento em lugares estrategicamente situados, permitindo vislumbrar histórias, 

vivências e pontos distantes que nos chegam aos poucos, por meio dos relatos 

das pessoas que assistimos. É como sentar-se acima das planícies para 

contemplar a paisagem circundante, percebendo um horizonte que se 

descortina gradualmente.  

 O interesse e a motivação para pesquisar o tema do enfrentamento 

religioso passaram a ganhar forma quando, em 2011, tendo terminado uma 

especialização em psico-oncologia, comecei a fazer atendimentos 

psicoterápicos de pacientes com câncer, em uma clínica localizada no sul de 

Minas Gerais. Na época eu dividia meus horários entre atendimentos 

psicológicos no consultório e atendimentos psico-oncológicos nesse lugar. Com 

o tempo, percebi que os relatos dos pacientes com câncer eram diferentes dos 

demais atendimentos, eles continham uma espécie de necessidade por uma 

vida psicologicamente mais estável mais evidente. Passei a me perguntar se o 

processo de adoecimento poderia funcionar como uma modalidade de 

catalisador, suscitando certa urgência para interpretar a vida, ao menos de 

forma mais confiante. Mas não obtive respostas consideráveis. 

 Acabei me questionando se o que era mobilizado nas pessoas com 

câncer eram acontecimentos típicos do processo de adoecimento ou se tratava 

de algo que envolvesse determinadas características individuais. O fato era 

que algo diferente acontecia, transformando seu discurso e seu olhar para o 

viver1. 

 Ficava cada vez mais evidente que essas pessoas que eu atendia 

pareciam almejar algo que me era incompreensível a ponto de considerar que 

a busca pela saúde era acompanhada por outra busca, situada fora das 

fronteiras racionais, além daquilo que poderia ser convencionalmente 

explicado. Para minha surpresa passei a notar, muitas vezes, uma mescla de 

serenidade e força difíceis de serem percebidas na mesquinhez do dia a dia. 

                                                     
1. Neste período deparei-me com um texto do filósofo e matemático inglês William K. Clifford (1845-1879) sobre a 
imoralidade de se acreditar naquilo para o qual não temos provas ou argumentos. Segundo ele, seria imoralidade uma 
crença sem fundamentos e sem resultados. O que eu considerava como hipótese não se fundamentava. Talvez 
estivesse focando minha atenção num resultado, sem considerar uma causa.  
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Muitas pessoas reagiam de modo paradoxal, pois, na medida em que tinham 

importantes perdas em sua saúde, mantinham – ou até mesmo aumentavam – 

uma visão otimista e tranquila acerca da existência. 

 Diante da complexidade que o adoecimento sugere especialmente nos 

casos em que a saúde é comprometida por uma doença com forte teor 

emocional como acontece nas várias formas de câncer, o paciente parece 

buscar os mais sortidos recursos que lhe são disponíveis. 

 Almejando uma síntese que pudesse apontar quais dados deveria 

observar nesse tipo de paciente, compreendi não se tratar de elementos 

isolados, mas de um complicado modo de considerar o mundo. A síntese, na 

verdade, estava na força perceptível que conduzia o sujeito, apesar da doença. 

 Ao ingressar no Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciência da 

Religião da PUC/SP pude conhecer diversos autores que se debruçavam sobre 

o complicado tema das religiões e suas correspondentes implicações na 

natureza humana. Seguindo esse percurso, tive contato com a teoria do Coping 

(Enfrentamento) Religioso, desenvolvida por Kenneth I. Pargament que afirma 

que a religião, espiritualidade ou fé podem ser tornar valiosas ferramentas para 

lidar com o estresse e as consequências negativas dos problemas de vida, por 

meio de um conjunto de estratégias religiosas e/ou espirituais (Panzini; 

Bandeira, 2007). 

 A partir disso, despertou-se em mim a dúvida inicial necessária para o 

desenvolvimento do presente trabalho, qual fosse entender o uso de certos 

recursos intrapsíquicos contidos na fé como uma possibilidade para o 

enfrentamento de tais adversidades as mais diversas possíveis, incidindo sob 

as variadas áreas, inclusive a da saúde. 

 Em relação a esta última, tem-se observado que nem sempre as 

vivências funcionam como um elemento de superação para esses problemas, e 

o que era para ser um obstáculo transponível muitas vezes deixa de sê-lo. 

 O câncer de mama é uma dessas dificuldades que desafiam mais 

mulheres a cada ano e a religiosidade parece estar presente em grande parte 

dos casos em que é constatada a capacidade de aceitação e adesão ao 

tratamento clínico/cirúrgico.  

 Nesse sentido, seria possível considerar o enfrentamento religioso 

espiritual como instrumento auxiliar para a superação desses momentos?  
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 Assim, foram convidadas mulheres em tratamento de câncer de mama 

atendidas na mesma clínica em que eu trabalhava para compor este estudo. O 

instrumento utilizado para a verificação da existência do possível 

enfrentamento foi a versão traduzida, adaptada e validada para o Brasil, da 

Religious Coping Activity Scales – Rcope (Pargament, 2000) denominada 

Escala de Coping Religioso Espiritual – CRE (Panzini, 2004). 

 O desenvolvimento do presente trabalho, que teve por objeto a 

verificação do enfrentamento religioso espiritual em pacientes com câncer de 

mama, utilizou autores como Kenneth I. Pargament e Harold G. Koenig. O 

primeiro por se tratar de um dos principais pesquisadores do tema 

enfrentamento religioso espiritual e o último, profícuo pesquisador da interface 

medicina/religião.  

 O presente trabalho contém três capítulos. No primeiro são 

apresentadas as considerações teóricas dos elementos que cercam e 

compõem este estudo, por meio de uma delimitação estrutural e metodológica. 

 O capítulo II aponta os resultados da amostra divididos em três níveis: 

sociodemográficos, médico-clínicos e cirúrgicos e religiosos. 

 O capítulo III foi dividido em duas partes, para que pudesse ficar melhor 

sistematizado. Assim, a primeira parte contém os resultados da análise fatorial 

da Escala de Coping Religioso Espiritual, indicando os quatro principais 

agrupamentos que se destacaram estatisticamente no estudo. A segunda parte 

trata das interações entre os dados obtidos e os relatos da amostra pesquisada 

que mais representava a maneira de pensar da grande maioria das 

participantes. Em seguida são feitos alguns apontamentos sobre os dados que 

não puderam ser incluídos na análise. 

 Na sequência são apresentadas as considerações finais.  
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Capítulo I 
 
1 Considerações iniciais 
 
 
 Conforme problematiza Lunardi (1999), a saúde e suas concepções 

(estado de saúde, condição saudável, pessoa saudável, etc.) tornaram-se 

objetivos que se formaram a partir da ideia de que todo ser humano tem direito 

à vida e ao bem-estar físico, social e espiritual. 

 De acordo com o artigo 3º da Lei Federal 8.080/90 que fundamenta a 

criação do SUS, o conceito de saúde é assim considerado: 

 
A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre 
outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer 
e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde 
da população expressam a organização social e econômica do 
País (Lei federal, n° 8080/90, art. 3°, p. 22). 

 

  Tal conceituação possuidora de um viés social apresenta a problemática 

da saúde como normatização a um direito natural, o direito à vida. Sendo o 

Estado o sujeito de direito responsável pela “manutenção” dos mecanismos 

reguladores para que tal garantia seja efetivamente mantida, o entendimento 

sobre o conceito de saúde assume contornos tipicamente coletivos e, portanto, 

complexos.   

 Nuclearmente considerado, o entendimento a respeito de saúde e de 

doença baseiam-se em valores pessoais e em concepções científicas, 

filosóficas e religiosas, que se coadunam às expressões econômicas e políticas 

(Scliar, 2007), o que também não diminui a densidade de seus conceitos. 

  Por muito tempo a doença foi compreendida apenas pela diminuição das 

funções do corpo humano, que era pensado a partir de sua constituição 

morfológica e funcional. Isso destacava o ser humano como um corpo reduzido 

a identificação de debilidade apenas, desprovido do conjunto de relações que 

mantém com a vida e com os significados que a transforma (Gonçalves, 1994). 

 Na modernidade, o indivíduo ganha a consideração de um “eu”, 

possuidor de fronteiras marcadamente distintas entre uma vida interior e aquilo 

que estaria fora desse território, permitindo maneiras de subjetivação, 

moldando novas formas para o autoconhecimento por meio da atenção que 

dispensa a si mesmo e aos outros (Rose, 2001). Isso reforça a ideia de que 
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outros elementos de natureza indelével influenciariam todos os processos que 

envolvem a vida, como a religião, a religiosidade, a espiritualidade e os 

processos de enfrentamento das dificuldades dela decorrentes. 

 O presente capítulo procurar apresentar de forma distinta esses 

importantes temas, bem como os desdobramentos entre o adoecer os 

mecanismos internos que a partir dele podem ser desencadeados. 

 
2 Religião e religiosidade 

 

 Conceituar o que seja a religião é uma tarefa bastante difícil, pelas 

limitações que um conceito apenas possa oferecer a um termo cuja amplitude 

espraia-se por variados campos, ao longo do tempo e das diversas culturas. 

Nesse sentido, Clark (1958, apud Valle, 1998) citava nada menos que 48 

definições de religião. 

 Resgatando a linha histórica em que as áreas científicas voltaram seus 

olhares para além da materialidade de seus objetos de estudo, trazendo aos 

campos de pesquisa assuntos reservados antes ao saber filosófico e 

doutrinário, a ciência se interessou pelas razões espirituais, buscando método 

e critérios de pesquisa que permitissem tratar os elementos presentes nessa 

nova área sob o mesmo plano trabalhado naquelas já conhecidas. 

 Tal movimento da ciência advém de variadas hipóteses que 

relacionavam a saúde (física e mental) com a religião. Contemporaneamente 

autores como McIntosh (1990), Spilka (1990) e Koenig (2001a) procuram 

entender temas como a religião, religiosidade e fé e suas implicações no 

tratamento e reabilitação da saúde. Porém, para que tais considerações 

possam ser estudadas, necessária é a ponderação sobre esses mesmos 

elementos, vez que suas sutilezas explicitam a complexidade do pensamento 

humano e grande variedade nas suas manifestações, que se configura a cada 

etapa de vida, em cada dificuldade enfrentada como, por exemplo, em 

processos de adoecimentos. 

 Paiva (2007) constata uma coleção de contrastes aparentes na cultura 

pós-moderna sob a mescla de dimensões antigas e atuais das práticas 

humanas na medida em que pessoas consideram o fato de estarem saudáveis 

como uma ‘benção’, ou quando enxergam seu próprio adoecimento como uma 
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penalização por algum ato ou conduta eventualmente praticada. 

 Em sentido lato as religiões seriam realidades construídas com 

fundamentos culturais em que o ser humano reagiria nas instâncias consciente 

e inconsciente apoiado pelos elementos de sua composição biológica, cognitiva 

e interpessoal (Valle, 1998). 

 A religião podendo influenciar decisões e atitude pessoal destaca-se 

como um fenômeno presente em muitas esferas (como na saúde coletiva, por 

exemplo) e nas suas mais sortidas interfaces (Koenig, 2007). 

 Croatto (2001) nos ensina que a experiência do viver é, ainda, uma 

experiência do outro e com o outro, portanto, relacional. Também assim é a 

vivência religiosa, pois relaciona o humano com o transcendente. Ainda de 

acordo com Koenig (2015), pesquisas realizadas em diversas regiões dos 

Estados Unidos indicam que, para quase metade das pessoas hospitalizadas a 

forma mais importante de lidar com a doença e com as mudanças que elas 

causam seria por meio das crenças e práticas religiosas. 

 Nesse sentido, Giovanetti (2005) refere-se à religiosidade como a busca 

pela ligação com esse transcendente, uma relação com alguém o qual se 

presta reverência, alguém reconhecidamente maior, o Absoluto. 

 A vasta dimensão histórica preenchida pela religiosidade ocupa-se, 

desde suas origens a muitas questões também povoadas pela preocupação 

com a saúde, principalmente por ambas possuírem raízes comuns que 

influenciaram a cultura ocidental desde tempos imemoriáveis até os dias atuais. 

Pela ignorância sobre as enfermidades, um processo de divinização do 

desconhecido foi iniciado (Botellho, 2001). Atualmente distintas áreas de 

pesquisa como a psiquiatria e as ciências da religião trabalham para a 

compreensão de fenômenos comuns, como os transes e estados alterados da 

consciência considerando os mais diversos cenários possíveis como, por 

exemplo, aqueles nos quais os referenciais religiosos sejam indispensáveis 

(Zangari et al., 2013). 

 

3 Espiritualidade e Fé 

 

 Boff (2001) e Giovanetti (2005) entendem que a espiritualidade não 

somente guarda relação com um Outro transcendental de religiosidade 
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superior, mas, ainda, permite um mergulho em nós mesmos. Viver a 

espiritualidade seria a percepção do próprio espírito em atividade em meio a 

vivências com potencial para a produção de grandes mudanças na pessoa 

toda, conduzindo-a a sua integração primeira e à integração com os outros. 

 Singularmente considerada, a espiritualidade refere-se à busca pelo 

sagrado, pela vontade universal de celebração do mistério da vida e convida 

toda a constituição humana para a percepção única do viver, apresentando-o 

como uma meta possível, imediata. Avança a ideia de religião por encontrar-se 

no movimento, no dinamismo, na expressão do próprio ser. “A espiritualidade 

faz a alma despertar, coloca-nos diante da dimensão sagrada da existência 

humana e colore com cores intensas nossa vontade de viver” (Liberato & 

Macieira, 2008, p.415), ultrapassando as barreiras interpostas também pelas 

dificuldades e debilidades materiais.  

 É ela que desencadeia uma busca pessoal pelo divino, por meio de 

experiências de vida ao indicar a procura por respostas que se mostrem 

suficientes às questões essenciais, como o sentido da vida (Gimenes, 2002), 

ou o significado das doenças, implicando uma relação com um ser 

transcendente (Giovanette, 2004). 

 A espiritualidade é considerada por Koenig et al (2001) uma verdadeira 

busca objetivada pelo entendimento das questões fundamentais sobre a vida e 

sua relação com o sagrado e o transcendente, podendo ou não levar ao 

desenvolvimento de práticas religiosas e mesmo a formação de uma 

comunidade. No entender de Zinnbauer e Pargament (2005) a maneira como a 

crença passa a ser institucionalizada, ganhando um corpo tradicional e formal 

com rituais e expressões coletivo-sociais são consideradas religião ou 

religiosidade. 

 Em outra instância teórica, Paul Tillich (2001, p. 69) chega a afirmar que 

“do ato de fé participa todo nervo do corpo humano, toda aspiração da alma, 

todo impulso do espírito humano”, referindo-se à unidade humana, em suas 

diversas instâncias. A fé não é algo que se distingue da vida, mas alguma coisa 

que lhe dá propósito, norteando-a para as lutas e para as ações da pessoa. 

Pela fé é possível a modelagem das novas experiências e situações cotidianas; 

é algo que nos toca incondicionalmente, sendo o ato mais íntimo do ser 

humano. 
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 Sob o olhar fenomenológico, a fé emerge como motor para o sentido da 

vida, trazendo significados para o mundo. Ter fé seria conservar algo que “dá 

sabor” a nossa existência, àquilo que faz viver. Assim considerado, fé seria um 

elemento que se constrói com a vivência (Amatuzzi, 2003) tornando-se o 

vínculo entre os seres humanos e Deus, assinalando uma originalidade divina 

entre os homens (Santos, 2008) permeada por estágios de amadurecimento da 

fé ao longo da vida, nas dimensões neurofísica, afetiva, cognitiva e 

comportamental (Fowler,1992 apud Da Silva, 2013). 

 A fé implica todo o ser humano porque avança para além da própria 

inteligência, alcançando a vontade e o sentimento. É algo que está num nível 

essencial do humano, mas também alcança as mais elevadas criações 

filosóficas, artísticas e mesmo científicas (Mancuso, 2014).  

 Pargament (1997) afirma que nas enfermidades em que há pouca 

possibilidade para a ação, ou seja, quando o prognóstico é “reservado”, a 

atitude de entregar a Deus a resolução da situação vivida pode se tornar uma 

boa saída, pois delega a Alguém onipotente e bom a responsabilidade pelo 

desfecho da situação-limite. 

 A fé religiosa abarca certo número de fatores preexistentes e 

condicionantes à intervenção ativa da vontade individual como disponibilidade 

subjetiva para a sua vivência, além do meio sociocultural favorável ou inibidor. 

 A mesma fé que representa um plus espiritual em auxílio aos eventos e 

as experiências da vida diária (Dalgalarrondo, 2008), também estrutura esses 

mesmos valores que servirão como caminho para a realização na 

complexidade do real (Soares, 2003). 

 O papa Francisco, na Carta Encíclica Lumen Fidei (2013), citando Santo 

Agostinho, ressalta que a fé tem a característica singular de iluminar a 

existência humana e que, por possuir tamanha importância não é próprio da 

humanidade, mas algo que parte de Deus. 

 É por meio da fé que eventos adversos passam à compreensão de 

acontecimentos casuais, passíveis de melhora ou de cura. São situações 

presentes no profundo das pessoas, inacessíveis à observações diretas 

(Batista, 2004). 

 Para fins dessa pesquisa, conforme recomenda Koenig (2015) o termo 

espiritualidade deve abranger as pessoas religiosas e não religiosas que 
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mantenham alguma ligação com a religião ou com tudo aquilo que esteja além 

da capacidade racional naturalmente apresentada. 

 

4 Estresse 

 No século XVII um físico londrino chamado Robert Hooke (1635-1703) 

deu o nome de stress à capacidade de certas estruturas físicas para suportar 

cargas e pressões sofridas (Lazarus, 1993). A etimologia do termo deriva do 

latim stringere, cujo significado é apertar, cerrar, comprimir (Helman, 1994). Foi 

Hans Selye, um fisiologista canadense que em 1936 utilizou esse termo para 

denominar uma reação inespecífica do organismo frente a agentes ou 

situações em que as pessoas que ele pesquisava sofriam quando eram 

submetidas a grandes pressões internas ou externas (Labrador & Crespo, 

1994). 

 Desde que Selye o empregou pela primeira vez, o termo é utilizado 

como sinônimo de cansaço, dificuldade, frustração, ansiedade, desamparo, 

desmotivação, tornando-se síntese dos principais males que afligem as 

pessoas, sobretudo aquelas que possuem um estilo de vida urbano (Filgueiras 

et al, 2002). O trabalho de Selye ficou conhecido como teoria do estresse 

biológico, recebendo diversas proposições conceituais e modelos diferentes 

como o psicossomático, psicológico e bioquímico, entre outros (Bianchi, 1990). 

 O estresse surge quando as pessoas percebem que elas mesmas não 

podem, ou não conseguem lidar de modo adequado com as demandas que se 

apresentam sobre elas ou diante das ameaças ao seu bem-estar (Lazarus, 

1966). Assim sendo, o estresse chama a atenção para a provável relação que 

mantém com o adoecimento ou sofrimento que provoca, desencadeando 

sintomas físicos (fadiga, dores, insônia, náusea, tremores, etc.) ou psíquicos 

(diminuição da concentração, perda de memória, labilidade emocional, 

nervosismo, depressão, raiva, preocupação, medo, irritabilidade, entre outros) 

(Gasparini & Rodrigues, 1992). 

 Koenig (2015) considera a relação existente entre o estresse e o 

aparecimento do câncer, ou de pelo menos lesões pré-cancerígenas, cuja 

prevalência aumenta significativamente entre as pessoas com histórico de 

depressão e sintomas correlacionados, como a tristeza, melancolia, raiva, etc. 

 Considerando-se as variáveis presentes na conceituação do termo, 
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Lazarus (1993) apresenta quatro pressupostos que devem ser notados: 1) a 

presença de um agente causal (interno ou externo) denominado estressor; 2) a 

necessidade de avaliação para definição do tipo de estresse; 3) os processos 

de enfrentamento usados para lidar com os agentes estressores, e; 4) um 

modo típico de reação ou efeitos encontrados no corpo ou na mente (reação ao 

estresse). 

 As características pessoais envolvidas nos processos de interpretação, 

avaliação e elaboração de estratégias de enfrentamento do evento estressor 

partem de pressupostos cognitivos, comportamentais e fisiológicos (Margis et 

al, 2003), fatores esses a serem apresentados a seguir. 

 

5 Burnout 

 

 Em 1974, o psicólogo alemão Herbert Freudenberger (1926-1999) 

apontou um conjunto de sintomas relacionados ao sentimento de fracasso e 

exaustão ocasionados pelo desgaste excessivo de energia entre os 

profissionais que trabalhavam diretamente com dependentes químicos. Tais 

profissionais relatavam que não se viam com coragem para ir ao trabalho, pela 

impossibilidade de alcançarem seus objetivos, sem mudanças do status quo, 

sentindo-se derrotados. Era a Síndrome de Burnout (Codo & Vasques-

Menezes, 1999). 

 De maneira geral, o sofrimento que produz consequências sobre o 

estado de saúde (Carlotto et al, 2003) também suscita estresse. O resultado de 

um prolongado processo de tentativas para a resolução de situações de 

estresse caracterizaria o Burnout (Rabin et al, 1999). 

 Burnout seria o resultado da combinação de dois fatores: o esgotamento 

emocional que advém de crises diversas e prolongadas e pouca realização 

pessoal, sob qualquer enfoque (Roazzi et al, 2000). 

 Para autores como Codo e Vasques-Menezes (1999) o Burnout 

representaria uma verdadeira síndrome da desistência, haja vista que a 

sensação relatada por muitas pessoas que a experimentam esteja relacionada 

à ausência de vontade, ocorrendo baixíssimo nível de envolvimento pessoal, 

além de sintomas de fadiga, depressão, desmotivação, além do estresse. 
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6 O adoecimento e suas reações 

 

 O processo que se inicia por meio de acontecimentos ruins dispara 

reações psíquicas que se utilizam de diversos elementos, desde um senso 

religioso até a vivência da fé aprofundada pela experiência cotidiana, seja 

espiritual, intelectual ou, ainda, científica para a recuperação de uma suposta 

homeostase. Apoiando-se nesses fatores o homem tenta agarrar-se a 

elementos de ajustamento para o seu existir, de modo a coibir as ameaças que 

lhe ronda, como a fome e o adoecimento. A relação entre saúde e doença pode 

variar entre as pessoas, grupos culturais e diferentes classes sociais (Minayo, 

2010), por representar o significado que o ser humano confere a ambas. 

 Pierry Marty (1990, p. 7) diria que “o homem é psicossomático por 

definição”, ao fazer menção de uma psicossomática que leva em conta ações 

psíquicas e somáticas e as relações entre si. Essa estrutura, arraigada na 

consideração da simbolização psíquica manifestada no corpo é por si mesma o 

início de um ciclo que exige do ser humano o uso de recursos intrapsíquicos 

para, numa tentativa, procurar desvincular-se da cadeia de fatos que o leva ao 

sofrimento. 

 Se a experiência da fé está condicionada ao entendimento que impele 

aquele que a vive, assim também o caminho do adoecimento surge como algo 

singular, englobando conceitos pessoais, com as crenças e a cultura que o 

rodeiam (Graham et al., 2005).  

 Pode-se falar tanto na dimensão física da doença, que é estudada, 

analisada e testada pela comunidade científica; como na dimensão experiencial 

daquele que adoece e vive tal sofrimento (Silva et al., 2005). Em relação a essa 

última, quando trata de pacientes oncológicos o impacto psicossocial pode 

produzir importantes reações personificadas, quanto coletivas, pois, de todas 

as doenças o câncer é a que carrega uma das maiores cargas psicológicas, 

seja pelo estigma da morte, seja por outras ideias condicionadas à dor, 

mutilação, sequelas, etc. (Silva; Mello-Santos, 2008). 

 Assim, da pessoa que adoece são exigidas respostas e reações para 

que um processo subjetivo aconteça frente aos desafios que a doença física, 

seu tratamento e percalços que possam surgir (Botega, 2006). 

 A maneira como a espiritualidade permeia a área da saúde vem se 
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consolidando como um evidente paradigma dentro da medicina, área da 

ciência altamente interligada a protocolos e manuais de emergência (Liessi et 

al., 2010). 

 Segundo Neely e Minford (2008) o significativo incremento quantitativo 

de pesquisas relacionando a espiritualidade e a saúde reflete o interesse 

renovado das ciências médicas pelo transcendental e a maneira íntima como 

as pessoas guardam sua fé principalmente nos momentos de doença. É nos 

momentos de doenças e acometimentos emocionais que acontece, 

preponderantemente, um retorno às questões espirituais, bem como às 

relativas ao significado e propósito da vida (Koenig, 2003). Nesse sentido, 

Clifford (2002) ao realizar um estudo envolvendo 1200 trabalhos científicos e 

400 revisões de literatura sobre os benefícios de práticas espirituais entre 

pacientes de diversas doenças, incluindo o câncer, concluiu que aspectos 

relacionados à espiritualidade auxiliam no tratamento e na recuperação das 

pessoas enfermas. No Brasil, Panzini e Bandeira (2007) afirmam que a vasta 

maioria das pesquisas sobre crenças e práticas religiosas estão associadas a 

melhor saúde física e mental. 

 Koenig (2015) apresenta uma série de estudos que relacionam a 

religiosidade/espiritualidade a melhoria na função imunológica, especialmente 

em pacientes com câncer em estágio avançado ou portadores de HIV/AIDS, 

indicando que os resultados, ainda que nem sempre se mantenham 

consistentes, trazem importantes evidências de que o comportamento 

religioso/espiritual estão associados a um melhor funcionamento imunológico e 

endócrino. 

 Tais trabalhos apontam o envolvimento religioso como indicador de 

saúde, pois estão a cada dia mais presentes nas pesquisas sobre qualidade de 

vida, fundamentando-se junto a outros elementos responsáveis pela saúde 

mental e bem-estar físico (Koenig, 2015; Moreira-Almeida & Stroppa, 2012). 

 O envolvimento que acontece para a aproximação ao divino visando a 

recuperação da saúde e da estabilidade emocional alterada pela modificação 

do equilíbrio corporal transparece em cada cultura, porque busca apoio em 

valores absolutos presentes em todas elas, como a morte e a doença. O 

repertório de significados dessas matrizes religiosas guarda a ligação com a 

fonte desse alimento espiritual (Queiroga, 1997). 
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7 Enfrentamento 

 

 A partir da ideia de que as pessoas envidavam esforços cognitivos e 

comportamentais para sanar ou atravessar demandas internas ou externas 

consideradas particularmente “pesadas” pelo estresse envolvido desenvolveu-

se, aos poucos, o conceito de coping, ou enfrentamento (Folkman, Lazarus, 

Gruen & De Longis, 1986). 

 O enfrentamento consiste num processo, e não meramente num ato ou 

dispositivo, cuja função estaria ligada a administração de situações 

estressoras, procurando reduzi-las, minimizá-las ou mesmo tolerá-las (Folkman 

& Lazarus, 1980). Na prática, todas as ações cognitivas ou comportamentais 

adotadas no transcurso de algum acontecimento estressante podem ser 

consideradas estratégias de enfrentamento (Carver & Scheier, 1994). 

 Tal processo consistiria numa espécie de seleção de respostas mediante 

as situações com forte carga estressora por intermédio de avaliações 

cognitivas. Num primeiro momento o indivíduo analisaria a situação vivida 

procurando quantificar seu nível de ameaça. Feito isso, acontece o exame dos 

recursos disponíveis para o enfrentamento da situação, procurando-se 

alternativas para contornar a situação, evitando-se o dano (Faria & Seidl, 

2005). 

 Muitos estudos sobre enfrentamento são realizados pelo campo da 

psicologia da saúde, por meio de trabalhos que visam a compreensão do 

fenômeno em situações de grande angústia ou mediante a realização de 

procedimentos médicos (Pereira, 2002). Nesse sentido, é possível enumerar 

sete tarefas adaptativas principais no manejo de enfermidades ou de agravos à 

saúde: lidar com consequências fisiológicas de doenças (dor, sintomas, 

incapacidade); lidar com o tratamento e o ambiente hospitalar; desenvolver e 

manter boas relações com a equipe de saúde; manter o equilíbrio emocional; 

manter um senso de self, incluindo competência e controle; manter boas 

relações com família e amigos; e preparar-se para futuras exigências (Aldwin, 

1994). 

 

8 Enfrentamento Religioso Espiritual 
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 Uma outra maneira de enfrentamento das doenças (físicas ou mentais), 

diferentemente da maneira secular, seria o enfrentamento religioso. De acordo 

com Pargament (1997), seria quando as pessoas se voltam para a religião, 

procurando nela recursos necessários para a travessia de situações-problema. 

Reforçando esse entendimento, Koenig & Cols (1998) esclarecem que ele 

ocorre quando as pessoas entendem que Deus poderá ajudar a resolver seus 

problemas e utilizam dessa forma de pensamento para enfrentar tais questões. 

O enfrentamento religioso pode ser compreendido como o uso das crenças e 

de comportamentos religiosos como meio de facilitar a solução dos problemas, 

bem como sua prevenção e o alívio do sofrimento emocional causado por 

situações em que há a elevação do estresse nas variadas situações de 

sofrimento (doenças), desafios e transições. 

 A relação entre religião e saúde é frequentemente estabelecida porque 

as crenças religiosas fornecem sentido às experiências, ainda que negativas, o 

que permite afirmar que, também em sentido contrário, as crenças religiosas 

podem remeter a emoções positivas. Além disso, a religião por meio de rituais 

facilita a transição de momentos significativos da vida, como o casamento e a 

morte (Koenig, 2001b).  

 Os objetivos do enfrentamento religioso são compatíveis com os 

objetivos da religião, pois ambos buscam um significado para lidar com as 

questões apresentadas ao momento vivido. Também buscam controle, o 

conforto espiritual, intimidade com Deus e com os semelhantes, e; por último, a 

transformação da vida (Pargament, 1997). Não seria o uso da religiosidade no 

enfrentamento um instrumento de defesa, ou como maneira de atacar os 

sentimentos pessimistas, mas uma espécie de fonte que passa a fornecer 

umidade e depois água, a fim de dar à aridez da situação melhores condições 

para viver. 

 Em sentido análogo, Paiva (2007) ressalta que o enfrentamento religioso 

não está direcionado especificamente à cura das doenças. Ele é anterior, 

ligado à busca de um bem-estar que abrange outras características da vida.  

Koenig (2012, p. 54) informa que “...  a religião é um comportamento de 

enfrentamento poderoso em todo o mundo.”    

 

9 O câncer 
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 O termo câncer é atribuído a um considerável grupo de mais de 

duzentas doenças que têm por característica comum o crescimento sem 

controle de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se 

para outras regiões do organismo (INCA, 2007).  Isso se deve ao processo de 

replicação das células, quando, por um “erro” na estrutura do DNA novas 

células são produzidas, porém com alterações no sequenciamento, o que 

permite mutações subsequentes até a formação de tumores, ou neoplasias. 

 Todas essas novas formações correspondem a regiões específicas do 

corpo, e sua origem determina o sítio primário (ou localização) dos tumores. 

Por essa razão, os tipos de cânceres estão relacionados aos diversos tipos de 

célula e suas causas correspondem a diversos fatores, desde a herança 

genética até condições ambientais (Shermann Jr., 1993) e emocionais 

(Caponero, 2008). Outro fator para a instalação da doença, conforme a World 

Health Organization – WHO (2006) estaria ligado ao aumento da expectativa 

de vida, pois o envelhecimento é também um dos fatores concorrentes para o 

seu surgimento. O Instituto Oncoguia (2015) estima para o ano de 2030 a 

incidência de 27 milhões de casos novos no mundo todo, principalmente em 

países de baixa e média renda. 

 No Brasil, as projeções do INCA (2014) apontam uma incidência 

estimada para o biênio 2014/2015 de 576.580 novos casos para todos os tipos. 

Só o câncer de mama tem projeção neste mesmo período de 57.120 novos 

casos, o que corresponderia a 56,09 casos para cada 100 mil habitantes. 

 Apesar dos significativos avanços para o diagnóstico precoce e 

tratamento eficiente do câncer, a doença ainda é associada a entendimentos 

negativos, muitos ligados à dor, morte e mutilação (Prada, 2006). 

 Aquino e Zago (2007) em um trabalho com seis pacientes 

laringectomizados constataram que todos eles buscaram a religiosidade como 

importante instrumento para o enfrentamento de todas as etapas de seus 

tratamentos; servindo de poderoso elemento para dar ressignificação às 

experiências da doença e do tratamento, incluindo os sentimentos que foram 

desencadeados e desenvolvidos nas várias etapas do processo prognóstico. 

 Lawrence LeShan (1994), psicólogo que conduziu importante pesquisa 

entre pacientes com câncer a partir da década de 1950 procurando 

correlacionar traços de personalidade e desenvolvimento de neoplasias, afirma 
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ser o câncer um grande disparador de perguntas, cujas  respostas são tão 

variadas quanto as pessoas que as formulam. 

 Considerado o câncer que mais acomete as mulheres em todo o mundo, 

o câncer de mama representou em 2012 um quarto de todos os tipos de câncer 

diagnosticados nas mulheres (ONCOGUIA, 2015). 

 Nas últimas quatro décadas a sobrevida vem aumentando: em países 

desenvolvidos chega a 85% em cinco anos e nos países em desenvolvimento 

apresenta taxas que variam entre 50% e 60%. Os principais fatores de risco 

incluem histórico familiar (aumento de duas a três vezes), consumo de álcool, 

sobrepeso, sedentarismo, exposição exagerada ao sol e, principalmente, 

envelhecimento. O pico de incidência é significativamente aumentado até os 

cinquenta anos e pode ser sensivelmente reduzido adotando-se medidas 

simples, como alimentação saudável, prática de atividades físicas e 

manutenção do peso ideal, além do exame de mamografia anual a partir dos 

40 anos de idade (INCA, 2014). 

 Curiosamente, o bem-estar espiritual é um fator que pode funcionar 

como uma proteção aos pacientes idosos com câncer. Algumas pesquisas 

descritas por Teixeira e Lefèvre (2008) indicam que uma das fontes de 

equilíbrio foi o enfrentamento religioso/espiritual, permitindo que a persistência 

para lutar contra a doença ganhasse força. 

 
10 Justificativa do Estudo 
 
 
 O presente estudo surgiu após a observação de pacientes oncológicos 

que invariavelmente manifestavam um discurso religioso em suas impressões 

sobre seu diagnóstico/prognóstico, durante o atendimento psicológico em uma 

clínica que oferece tratamentos radio e quimioterápicos. 

 Embora muitos pacientes não professassem nenhuma prática religiosa 

regular, tal discurso aproximava-se de uma simbologia religiosa que parecia 

lhes garantir um pouco de certeza, diante das adversidades. Essa forma típica 

de manifestação encontra respaldo na teoria de Carl Gustav Jung, que 

relacionava à psicologia a religião, não como expressão de fé, mas como 

alternativa àquilo que ele chamava de “processo de individuação” (Hock, 2010). 

 Uma observação geral, menos circunscrita ao histórico da patologia, 
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permite teorizar sobre o modo de entendimento dessa etapa de vida, a partir de 

uma visão fenomenológica da religião, em consonância com o pensamento de 

Rudolf Otto, para quem a religião funciona como um “filtro” na multiplicidade 

dos fenômenos religiosos, podendo determinar seu significado (Gasbarro, 

2013). 

 A interface entre o pensamento religioso evidenciado nos atendimentos 

e o trabalho psicológico coaduna-se às bases para a psicologia da religião. De 

acordo com Valle (2007), tal psicologia da religião ainda carece de maior 

elaboração de muitos conceitos básicos, como estabelecer as diferenças entre 

um comportamento religioso de um não religioso. 

 Assim, a presente pesquisa pretende analisar a relação estabelecida 

entre o adoecimento e o coping religioso como elemento constituinte da psique 

humana e como forma de transcendência para a vida. 

 

11 Objetivos 

 

11.1 Objetivo Geral 

 

 Verificar a existência e o efeito do enfrentamento religioso da paciente 

com câncer durante as fases de seu tratamento (diagnóstico e prognóstico). 

 

11.2 Objetivos Específicos: 

 

 a) Compreender a ação simbólica e real do enfrentamento religioso 

suscitada pela enfermidade; 

 b) Analisar a importância da religião e da religiosidade a para travessia 

desse momento. 

 

12 Método 

 

12.1 Aspectos éticos e legais da pesquisa 

 

 O projeto de pesquisa foi apresentado e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (Apêndice A) atrelado à Plataforma Brasil, que a analisou de 
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acordo com critérios que visam proteger em todos os aspectos a integridade 

dos participantes. 

 Seu desenvolvimento incluiu a autorização do representante legal da 

clínica onde foi realizada a pesquisa (Apêndice B), além da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por cada sujeito pesquisado 

(Apêndice C). 

 Também foi preenchida e assinada pelo pesquisador e seu orientador a 

Folha de Rosto para Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, com as principais 

informações sobre o trabalho proposto, conforme o que preconiza o Ministério 

da Saúde, em sua Resolução 196/96 (Anexo B). 

 

12.2 Materiais e instrumentos 

 

 Para o desenvolvimento do presente trabalho, foi utilizado um roteiro de 

entrevista semiestruturada elaborado pelo pesquisador (Apêndice D), além da 

Escala de Coping Religioso-Espiritual (Panzini & Bandeira, 2004) (Anexo A) – 

versão brasileira da RCOPE Scale (Pargament, Koenig & Perez, 2000). Os 

resultados encontrados foram comparados aos resultados apresentados em 

decorrência da pesquisa para a validação para o uso no Brasil. 

 

12.3 Participantes 

 

 A aplicação da escala contou com a participação voluntária de cem 

mulheres que estavam em tratamento para o câncer de mama, convidadas de 

maneira aleatória, sem predileção de classe socioeconômica ou cultural, com 

condições físicas e mentais para responder ao instrumento. A pesquisa foi 

realizada nas dependências da clínica em que essas mulheres eram tratadas. 

 Após decidir colaborar com a pesquisa, as pacientes assinaram as duas 

vias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C), cujas 

orientações apontavam os objetivos do estudo, bem como a ausência de 

prejuízos ou danos decorrentes da participação ou não, ficando em poder de 

uma via e entregando a outra ao pesquisador. 

 

12.4 Procedimentos para a análise dos dados 
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 Os dados foram analisados por meio do material coletado nas 

entrevistas, de acordo com o método da Análise de Conteúdo que trabalha o 

conteúdo com a materialidade linguística através das condições empíricas do 

texto (Caregnato; MuttiI, 2006, p. 683-4). Concomitantemente, as informações 

obtidas na Escala de Enfrentamento Religioso-Espiritual receberam tratamento 

estatístico, por meio do programa SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), software muito utilizado para fazer testes estatísticos, tais como os 

testes da correlação, multicolinearidade, e de hipóteses; disponibilizando, 

ainda, contagens de frequência, ordenação de dados, etc. Sua utilização 

permitiu que fosse verificado se as respostas obtidas condiziam com a maneira 

de pensar das participantes, por meio de critérios de fidedignidade 

(estabilidade no modo de resposta encontrado na amostra) e validade (quando 

um instrumento realmente ‘mede’ aquilo que diz medir). 

 

12.5 A Escala de Coping Religioso Espiritual (Escala CRE) 

 
 Autores como Liliston e Klei (1991) e Dull e Skokan (1995) propuseram 

que a efetividade da resposta religiosa a crises pessoais relacionava-se ao tipo 

de percepção que o indivíduo mantém de si mesmo. Aos poucos, formulou-se a 

ideia de um modelo para estudar a influência da religião na saúde, 

aproximando crenças religiosas, sistema cognitivo e a psiconeuroimunologia 

(Dull e Skokan, 1995, apud Panzini, 2004). Isso permitiu que, anos mais tarde, 

Koenig (2001b) divulgasse seus estudos iniciais descrevendo como a religião 

afetaria a saúde. 

 Em outros trabalhos (Pargament; Smith e cols., 1998; Pargament; 

Tarakeshwar e cols, 2001), variados autores indicam que a religião apresenta 

certa diversidade de estratégias de enfrentamento abrangendo um amplo 

espectro de comportamentos, emoções e relações, tendo como estratégia tanto 

métodos positivos (reavaliação religiosa, coping religioso, foco religioso, ajuda 

através da religião, apoio espiritual, apoio de membros e/ou frequentadores da 

instituição religiosa, perdão religioso e conexão espiritual); quanto métodos 

negativos (reavaliação de Deus como punitivo, reavaliação demoníaca ou 

malévola, reavaliação dos poderes de Deus, coping religioso delegação, 

descontentamento espiritual, descontentamento religioso interpessoal e 
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intervenção divina, conforme tabela abaixo, que apresenta as descrições de 

tais métodos: 

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 parceira 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 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 fenômenos do mal ou atos do 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 Espressão de confusão e descontentamento com Deus 
Descontentamento religioso Expressão de confusão e descontentamento com membros e 

frequentadores da instituição religiosa 
Intervenção divina Súplica por intervenção direta 

Tabela 1: Métodos ou Estratégias de Coping Religioso Espiritual.  
Adaptado de Pargament, Smith e cols (1998) e Pargament, Tarakeshwar e cols (2001), apud Panzini (2004) 

 

 A RCOPE foi apresentada em 1998, na reunião da American Psychology 

Association – APA contendo 105 itens. Posteriormente, seus autores 

publicaram algumas versões abreviadas dessa mesma escala, em estudos 

variados, envolvendo colegiais, pacientes hospitalizados e estudos sobre 

mortalidade, por exemplo. Dois anos depois, Pargament, Koenig & Perez 

iniciaram seus estudos de validade da escala (Panzini, 2004). 

 Os resultados desse trabalho apontaram que a escala RCOPE 

apresentou índices satisfatórios de validade. Entenda-se que validade é 

considerada “... como acúmulo de estudos positivos sobre as interpretações 

sugeridas pelo instrumento, conferindo legitimidade a elas” (Pasquali, 2003, p. 

37). O que confere validade não é especificamente uma escala, ou um teste, 

mas as interpretações dos resultados (Pinto, 2015)2. 

 A análise estatística fatorial indicou que a RCOPE pode ser de grande 

utilidade para a compreensão do coping religioso, além de maior coesão entre 
                                                     
2
 Diferentes autores relatam que, durante a elaboração de um instrumento capaz de medir o que se propõe é preciso 

que seja verificada a validade acima mencionada. Para isso, contam com dois procedimentos para verificar sua 
existência: 1º - A opinião de um júri especializado formado por pessoas de renomado saber dentro do campo que se 
pretende pesquisar, e; 2º - a oitiva das opiniões de grupos de pessoas manifestadamente contrárias à hipótese 
pesquisada. 
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os muitos aspectos religiosos e espirituais (Pargament & Cols., 2000). 

 Durante o trabalho de adaptação e validação para o Brasil da escala 

RCOPE feito por Panzini (2004) ocorreu um acréscimo de 33 itens (Tabela 1), 

que correspondiam a três variações frasais de onze tipos de coping religioso 

espiritual, visando o aprimoramento da validade de conteúdo3, buscando-se 

maior clareza para aquilo que se pretendia medir. Outros 28 itens receberam 

modificações na estrutura das frases e 42 foram descartados. Depois desses 

ajustes, o trabalho realizado por Panzini resultou num instrumento contendo 87 

itens (ANEXO A).4 

 
Tabela 2: Itens novos (nacionais) acrescentados à Escala CRE em relação à Escala RCOPE 
original 

Estratégia de coping Sentença 
Práticas de reforma 
íntima espiritual 

- Refleti se não estava indo contra as leis de Deus e tentei modificar minha 
atitude 

 - Avaliei meus atos, pensamentos e sentimentos tentando melhorá-los 
segundo os ensinamentos religiosos 

 - Através da religião entendi porque sofria e procurei modificar meus atos 
para melhorar a situação 

Busca de conhecimento - Li livros de ensinamentos espirituais/religiosos para entender e lidar com a 
situação 

 - Procurei auxílio nos  livros sagrados 
 - Busquei ajuda ou conforto na literatura religiosa 
Acesso à religião através 
da mídia 

- Ouvi e/ou cantei músicas religiosas 
- Assisti a programas ou filmes religiosos ou dedicados a espiritualidade 

 - Comprei ou assinei revistas periódicas que falavam sobre Deus e questões 
espirituais 

Práticas pelo bem do 
próximo 

- Pratiquei atos de caridade moral e/ou material 
- Envolvi-me voluntariamente em atividades pelo bem do próximo 
- Procurei trabalhar pelo bem-estar social 

Práticas 
religiosas/espirituais 

- Realizei atos ou ritos espirituais 
- Participei de práticas, atividades ou festividades religiosas ou espirituais 
- Assisti cultos ou sessões religiosas/espirituais 

Revolta espiritual dirigida 
a Deus 

- Pensei que Deus não existia 
- Revoltei-me contra Deus e seus desígnios 
- Culpei Deus pela situação, por ter deixado acontecer 

Procura de apoio 
espiritual através de 
local religioso 

- Fui a um templo religioso 
- Procurei uma casa religiosa ou de oração 
- Busquei uma casa de Deus 

Procura de apoio 
espiritual através de 
entidades espirituais 

- Procurei conversar com o meu eu superior 
- Procurei me aconselhar com meu guia espiritual maior (anjo da guarda, 
mentor, rabi, etc.) 
- Busquei proteção e orientação de entidades espirituais (santos, espíritos, 
orixás, etc.) 

Procura de conforto 
através da reposição de 
energias 

- Recebi passes e fluidos energéticos 
- Procurei reforço espiritual através de energias 
- recebi ajuda através de imposição das mãos 

Busca de cura espiritual - Procurei ou realizei tratamentos espirituais 

                                                     
3
 A palavra “constructo” faz menção a tudo aquilo criado pela mente humana que não seja diretamente observável 

(Urbina, 2004).  Sobre a validade de constructo Pasquali (2001) afirma que o problema em sua verificação não se limita 
a descobrir o constructo a partir de uma representação existente, mas sim a descobrir se a escala (ou teste) constitui 
uma representação correspondente, legítima, adequada a esse constructo. 
4
 Para conhecer os procedimentos de tradução, adaptação e validação da RCOPE que resultou na Escala de Coping 

Religioso Espiritual (CRE), cujo instrumento fundamentou a presente pesquisa, vide: PANZINI, R. G. Escala de Coping 
Religioso-Espiritual (Escala CRE): Tradução, adaptação e validação da Escala RCOPE, abordando relações com 
saúde e qualidade de vida. Dissertação de Mestrado. Curso de pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2004. 
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- Segui conselhos espirituais com vistas a melhorar física ou 
psicologicamente 
- Participei de sessões de cura espiritual 

Práticas organizadas 
não institucionais 

- Montei um local de oração em minha casa 
- Procurei auxílio através da meditação 
- Orei individualmente e fiz aquilo com que mais me identificava 
espiritualmente 

 

 Seguiu-se, então, a aplicação do questionário, envolvendo a participação 

de 616 pessoas e posterior tratamento estatístico desses dados coletados, e, 

depois de feita uma análise fatorial exploratória e a comparação dos resultados 

a partir das teorias da Psicologia da Religião e Coping, o estudo apontou a 

existência de doze grupos que condensaram, em cada um deles, tipos de 

respostas cujo significado indicaria aspectos específicos da personalidade dos 

participantes. Esses grupos recebem o nome de fatores, e cada fator que se 

apresenta possui nível de validade estatística, ou seja, eles de fato apontam 

aquilo que dizem mostrar (Pasquali, 2001; Fachel & Camey, 2003). 

 Neste caso, após o uso do software SPSS versão 10.0, os resultados 

indicaram 12 modos de resposta (cada ‘modo’ ou ‘fator’ era formado por 

conjuntos de respostas dos 87 itens da escala), divididos em categorias 

nominadas positivas (o conjunto de expressões que remetem a uma ação ou 

gesto em busca de Deus) e negativas (no sentido de modificar a vontade 

divina, priorizando-se o desejo particular). 

 

12.6 Fatores positivos da escala CRE: 

 

 Fator P1: Transformação de si e/ou de sua vida (são os comportamentos 

de coping religioso espiritual cuja consequência seja alguma transformação 

pessoal, seja de ordem interna (revisão das atitudes religiosas, morais, 

adequação aos preceitos religiosos-espirituais a que se filia) ou externa (novos 

meios de comportamento que traduzam na melhoria da perspectiva de si, dos 

outros e/ou do mundo). 

 

 Fator P2: Ações em busca de ajuda espiritual (todo comportamento de 

coping religioso espiritual visando no outro – individual, institucional, familiar ou 

social – uma espécie de ajuda espiritual, visando maior conexão com essa 

mesma espiritualidade). 
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 Fator P3: Oferta de ajuda ao outro (todo comportamento de coping 

religioso espiritual voltado para a vontade de ajudar o outro, por meio das mais 

variadas manifestações, como orações, apoio e/ou orientação espiritual, atos 

de caridade, trabalho voluntário, bem como modificações internas afetivo-

cognitivas em prol dos demais). 

 

 Fator P4: Posicionamento positivo frente a Deus (todo comportamento 

de coping religioso espiritual que expõe uma aproximação da vontade de Deus, 

a partir da situação vivida). 

 

 Fator P5: Busca pessoal de crescimento espiritual (todo comportamento 

de coping religioso espiritual que indique ou uma busca individual de Deus e/ou 

da espiritualidade (portanto não institucional), ou uma busca de si mesmo 

através de Deus e/ou da espiritualidade). 

 

 Fator P6: Ações em busca do outro institucional (todo comportamento de 

coping religioso espiritual que busque uma aproximação com os locais, 

membros ou representantes religiosos ou mesmo com as manifestações 

formais e institucionalizadas das religiões). 

 

 Fator P7: Busca pessoal de conhecimento espiritual (todo 

comportamento de coping religioso espiritual em que a pessoa busque maior 

conhecimento religioso-espiritual, com variados objetivos, como o 

fortalecimento espiritual em relação ao problema, ao mundo e/ou aos desígnios 

de Deus, procura de auxílio para lidar e/ou para entender a situação, busca de 

acréscimo intelectual, incremento das práticas religiosas ou das próprias 

atitudes). 

 

 Fator P8: Afastamento através de Deus, da Religião e/ou Espiritualidade 

(todo comportamento de coping religioso espiritual que alguém realiza 

buscando aproximar-se de Deus, da religião ou da espiritualidade, tendo como 

consequência um afastamento do problema ou da situação de estresse que 

vivencia. Mudança da perspectiva pessoal em relação à situação, objetivando-

se o afastamento do problema e aproximação de Deus e/ou questões 
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religiosas/espirituais). 

 

12.7 Fatores negativos da escala CRE: 

 

 Fator N1: Reavaliação negativa de Deus (todo comportamento de coping 

religioso espiritual que configura uma reavaliação cognitiva negativa da ideia 

que a pessoa faz de Deus, levantando questionamentos a este Deus e seus 

desígnios. Em geral, acontece acompanhado da expressão de sentimentos 

negativos, como revolta, culpa, desamparo e mágoa). 

 

 Fator N2: Posicionamento negativo frente a Deus (todo comportamento 

de coping religioso espiritual no qual a pessoa pede ou simplesmente espera 

que Deus tome o controle da situação, se responsabilizado por resolvê-la, sem 

a participação individual). 

 

 Fator N3: Reavaliação negativa do significado (todo comportamento de 

coping religioso espiritual no qual a pessoa reavalia negativamente o 

significado da situação como um ato e/ou consequência do Mal, ou como um 

punição aos seus próprios atos, erros, estilo de vida, erros, pecados, etc. O 

porquê da situação estressante é entendido como uma punição pessoal ou 

como resultado de algo malévolo). 

 

 Fator N4: Insatisfação com o Outro Institucional (todo comportamento de 

coping religioso espiritual que revela sentimentos de insatisfação, desgosto ou 

mágoa com qualquer representante institucional, seja ele frequentador, 

membro, representante ou líder da instituição religiosa, ou mesmo simbolizado 

pelo conjunto de crenças religiosas ou espirituais que a pessoa possui). 

 

 Após todos esses procedimentos, estava configurado um instrumento 

com boas propriedades psicométricas e dentro de critérios específicos que lhe 

garantia o uso em pesquisas envolvendo a questão do enfrentamento religioso 

espiritual, instrumento este utilizado nessa pesquisa. 
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CAPÍTULO II 

 

1 Aspectos sociodemográficos da amostra 

 

1.1 Faixa etária 

 

 Tanto na versão original como na adaptação para o Brasil, a escala foi 

desenvolvida para ser autoaplicável; assim a própria pesquisada pode 

selecionar as alternativas que mais lhe cabiam, ficando o pesquisador à 

disposição para esclarecer algo incompreendido, atentando-se para não 

influenciar nenhuma resposta. Foi observado um tempo médio de uma hora 

para responder todas as perguntas do instrumento. 

 Um segundo encontro foi agendado para cada uma delas, para colher 

suas impressões acerca do processo terapêutico em que se encontravam, 

seguindo um roteiro semiestruturado com perguntas disparadoras. 

 Após a coleta dos dados foi verificado que a classificação etária era bem 

distribuída. A participante mais jovem tinha dezenove anos de idade e a mais 

velha contava sessenta e oito anos. Foram duas participantes cuja idade 

alcançava os vinte anos, doze participantes cuja idade situavam-se na faixa 

etária dos vinte e um até os trinta anos, trinta mulheres entre os trinta e um e 

quarenta anos de idade, vinte mulheres entre os quarenta e um e cinquenta 

anos, vinte e três entre cinquenta e um e sessenta anos e treze mulheres com 

idade superior aos sessenta e um anos. A idade média das participantes 

situava-se na casa dos quarenta e seis anos, conforme a tabela 3. 

 

 N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Idade 100 19,00 68,00 46,10 12,91 

Válidos N 100     

Tabela 3: Índices etários mínimo, máximo e médio da amostra pesquisada 

 

1.2 Domicílio 

 

 A pesquisa contou com a participação de mulheres de dezesseis 

cidades da região sul mineira, cuja área geográfica ocupa quase seis mil 
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quilômetros quadrados e uma população de 553.810 pessoas (IBGE, 2016), 

conforme demonstrado na Figura 1.  

 

 

 

 

 A região tem como principais atividades econômicas a agricultura, a 

indústria de transformação (com destaque para a indústria têxtil, que ganhou 

força nas duas últimas décadas) e o comércio. Apesar da modernização do 

estado, da melhoria na malha viária e da proximidade com grandes centros, 

chama a atenção a atividade rural familiar com muitas propriedades de 

pequeno porte que trabalham em sistema de cooperativas e geram importantes 

números para a região. 

 O arranjo familiar baseado num modelo nuclear tradicional ainda possui 

força (embora em decadência), bem como diversas manifestações de 

religiosidade popular predominantemente de origem católica (folia de reis, 

Figura 1: Abrangência geográfica da pesquisa (destacada em cinza) 
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congadas, procissões, quermesses, novenas, etc.). 

 A tabela 4 apresenta as dezesseis cidades, bem como a distribuição 

frequencial dos domicílios das mulheres que colaboraram com o presente 

estudo, merecendo destaque as cidades de Pouso Alegre, Varginha e Santa 

Rita do Sapucaí (as duas primeiras de maior porte e a última com baixo índice 

de desemprego na região). 

 

Cidade Frequência Percentual Percentual acumulado 

 

Cachoeira de Minas 3 3,0 3,0 

Camanducaia 3 3,0 6,0 

Cambuí 1 1,0 7,0 

Careaçu 2 2,0 9,0 

Congonhal 1 1,0 10,0 

Cordislândia 1 1,0 11,0 

Elói Mendes 1 1,0 12,0 

Estiva 2 2,0 14,0 

Jacutinga 3 3,0 17,0 

Machado 2 2,0 19,0 

Poço Fundo 2 2,0 21,0 

Pouso Alegre 57 57,0 78,0 

São Gonçalo 2 2,0 80,0 

Silvianópolis 3 3,0 83,0 

Sta Rita Sapucaí 7 7,0 90,0 

Varginha 10 10,0 100,0 

Total 100 100,0  

Tabela 4: Distribuição frequencial por domicílio 

 

1.3 Escolaridade 

 

 O trabalho de coleta de dados só foi possível graças à participação 

voluntária das pacientes. Não houve nenhuma resistência mediante o convite, 

ao contrário, notou-se certo entusiasmo em colaborar. Durante essa fase, a 

única informação prévia de que dispunha o pesquisador era o tipo de câncer e 

o estado geral da paciente, dados obtidos a partir de informações prestadas 

pelo serviço de enfermagem. Assim, os elementos ora analisados são frutos de 

uma seleção aleatória. Isso pode ser notado na análise da escolaridade 

(Tabela 5), cuja distribuição apresentou maior incidência de mulheres com 

ensino médio (50 %), seguida por pacientes com ensino superior completo 
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(28%) e ensino superior incompleto (16 %). Do total de 100 pacientes, apenas 

duas haviam estudado até o ensino fundamental e quatro tinham o ensino 

médio incompleto. 

 Essas informações serão relevantes para os estudos comparativos entre 

os fatores da escala e escolaridade adiante apresentados, por sugerirem 

diferenças significativas nos níveis de resposta. Ressalte-se, desde já, que a 

validade dos dados não foi afetada pela diferença na distribuição por nível de 

escolaridade. 

 

Escolaridade Frequência Percentual Percentual acumulado 

 

Ensino Fundamental 2 2,0 2,0 

Ensino médio incompleto 4 4,0 6,0 

Ensino médio 50 50,0 56,0 

Ensino superior incompleto 16 16,0 72,0 

Ensino superior 28 28,0 100,0 

Total 100 100,0  

Tabela 5: Distribuição frequencial por escolaridade 

 

1.4 Estado civil 

 

 Outro elemento que se mostrou significativo para a composição das 

respostas foi o estado civil. A maioria das mulheres (56%) era casada, e desse 

percentual, 43% contava com mais de 10 anos de vida em comum. A segunda 

maior frequência era de mulheres solteiras e a terceira, mulheres separadas. 

Entre as participantes que se declararam separada, cinco delas relataram que 

anteriormente viviam em união estável há pelo menos três anos. Por fim, 

pequeno percentual de mulheres amasiadas (2%) e viúvas (4%). 

Tabela 6: Distribuição frequencial por estado civil 

 

1.5 Situação laboral 

Estado Civil Frequência Percentual Percentual acumulado 

 

Solteira 24 24,0 24,0 

Casada 56 56,0 80,0 

Separada 14 14,0 94,0 

Amasiada 2 2,0 96,0 

Viúva 4 4,0 100,0 

Total 100 100,0  
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 Um dos mais importantes fatores que colaboram para o aumento da 

ansiedade entre as pessoas que necessitam de qualquer tratamento médico 

mais complexo é a necessidade de afastamento do trabalho. Quem estiver 

empregado deve entrar em licença-médica segundo o trâmite disposto na 

legislação do trabalho e submetendo-se à perícia que comprove tal situação. 

Isso desestabiliza muitas pessoas, por fatores diversos, como o medo de 

perder o emprego, a diminuição da renda (não é difícil encontrar muitas 

pessoas registradas como se recebessem apenas um salário-mínimo), 

diminuição da estima pessoal, perda do sentimento de pertença (a uma 

instituição, um grupo profissional cujo papel social possa estar bem delimitado, 

etc.), além do sentimento de vazio, descrito por muitos, advindos da 

impossibilidade de trabalhar. 

 No caso do câncer, a função laboral apresenta-se de maneira muito 

mais profunda, refletindo-se não só no trabalho institucionalmente regulado, 

trazendo estranheza até para as pessoas que cuidam da família e dos afazeres 

de casa5. 

 A pesquisa revelou que 62% das participantes dessa pesquisa 

informaram ter alguma atividade remunerada, sendo que 38% delas estavam 

sob licença médica, 3% ainda estavam trabalhando e 21% eram autônomas. 

Apesar do grande percentual de mulheres graduadas entre as participantes 

desta pesquisa, a maioria delas declarou não ter emprego formal, dedicando-se 

aos cuidados de casa e da família (25%). 

Situação laboral Frequência Percentual Percentual acumulado 

 

Empregada 3 3,0 3,0 

Desempregada 8 8,0 11,0 

Autônoma 21 21,0 32,0 

Do lar 25 25,0 57,0 

Aposentada 5 5,0 62,0 

Licença médica 38 38,0 100,0 

Total 100 100,0  

Tabela 7: Distribuição frequencial por situação laboral 

 

1.6 Profissão 

 
                                                     
5
 Marx (2008, p. 64) afirma: “O trabalho [...] é indispensável à existência do homem – qualquer que sejam 

as formas de sociedade – é necessidade natural e eterna de efetivar o intercâmbio entre o homem e a 
natureza e, portanto, de manter a vida humana”. 
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 Na Tabela 8 são apresentadas as atividades exercidas. Nota-se uma 

boa diversificação de atribuições entre a amostra pesquisada. As maiores 

incidências foram comerciante (9%), estudante (8%) e professora (6%). As 

demais atividades aparecem de maneira bastante difusa. 

 Também aqui é registrada que a incidência de mulheres que trabalham 

em casa é a maior de todas (25%). 

Profissão Frequência Percentual Percentual acumulado 

 

Administradora 2 2,0 2,0 
Advogada 2 2,0 4,0 
Analista Sistemas 1 1,0 5,0 
Aposentada 5 5,0 10,0 
Arquiteta 1 1,0 11,0 
Artesã 1 1,0 12,0 
Assist. Social 1 1,0 13,0 
Atendente 1 1,0 14,0 
Auxiliar administrativa 1 1,0 15,0 
Auxiliar de dentista 1 1,0 16,0 
Auxiliar de produção 5 5,0 21,0 
Bancária 1 1,0 22,0 
Cabeleireira 1 1,0 23,0 
Cirurgiã Dentista 1 1,0 24,0 
Comerciante 9 9,0 33,0 
Comerciária 5 5,0 38,0 
Confeiteira 1 1,0 39,0 
Contadora 1 1,0 40,0 
Corretora 1 1,0 41,0 
Costureira 1 1,0 42,0 
Cozinheira 1 1,0 43,0 
Cuidadora 1 1,0 44,0 
Diarista 1 1,0 45,0 
Do lar 25 25,0 70,0 
Engenheira Civil 1 1,0 71,0 
Estudante 8 8,0 79,0 
Fisioterapeuta 1 1,0 80,0 
Industriaria 3 3,0 83,0 
Médica 1 1,0 84,0 
Monitora Creche 1 1,0 85,0 
Professora 6 6,0 91,0 
Recepcionista 1 1,0 92,0 
Representante comercial 1 1,0 93,0 
Representante de vendas 1 1,0 94,0 
Secretária 2 2,0 96,0 
Supervisora de vendas 1 1,0 97,0 
Técnica de enfermagem 1 1,0 99,0 
Vendedora 1 1,0 100,0 
Total 100 100,0  

Tabela 8: Distribuição frequencial por profissão 

 

2 Aspectos médico-clínicos e cirúrgicos 
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2.1 Tempo de diagnóstico 

 

 Em 78% dos casos as participantes relataram que entre o dia em que 

notaram um caroço na mama, ou fizeram consultas de controle, realizando 

exames e biópsias, recebendo o diagnóstico, aguardando o prognóstico e 

finalmente iniciando o tratamento, passaram-se 6 meses. O avanço nas 

pesquisas em oncologia estreita a ideia de que quanto mais cedo for o 

diagnóstico maior a chance de cura. 

 

Tempo de Diagnóstico Frequência Percentual Percentual acumulado 

 

Até 6 meses 78 78,0 78,0 

7 a 12 meses 17 17,0 95,0 

19 a 24 meses 4 4,0 99,0 

Mais de 25 meses 1 1,0 100,0 

Total 100 100,0  

Tabela 9: Distribuição frequencial pelo tempo de diagnóstico 

 

2.2 Incidência de metástase 

 

 Provavelmente por essa razão em 95% dos casos não havia histórico de 

metástase, e o tumor que foi tratado era primário, ou seja, sua origem celular 

era a mesma de sua localização. 

 

Metástase Frequência Percentual Percentual acumulado 

 

Sim 5 5,0 5,0 

Não 95 95,0 100,0 

Total 100 100,0  

Tabela 10: Distribuição frequencial de acordo com presença/ausência de metástase 

 

2.3 Estadiamento 

 

 Os casos pesquisados apresentaram uma grande percentagem de 

tumores cujo estadiamento era II (63%) seguida de grau I (25%). Estadiamento 

é uma classificação feita a partir de aspectos morfológicos e de localização que 

ajuda a planejar o tratamento e outras ações adjuvantes, caso necessário. O 

sistema de estadiamento segue a classificação criada pela American Joint 
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Committee on Cancer, empregando três critérios definidos pelas letras TNM 

(Tumor, Linfonodo e Metástase). A partir de uma série de combinações de 

características os tumores recebem as seguintes classificações: 0, I, II, III e IV 

(American Joint Committee Cancer, s/d). 

 Assim, para o estadiamento I o tumor é considerado a partir da seguinte 

combinação TNM: 

 Estágio I = T1 N0 M0 (Tumor com até 2 centímetros, no máximo. 

Ausência de metástase e ausência de metástase à distância). 

 Estágio II = Tumores que podem variar de 2 a 5 centímetros de diâmetro 

(desde T0 até T3), com possibilidade de ausência de metástase ou 

comprometimento de linfonodo homolateral e sem metástase à distância 

(INCA, 2004). Pesquisas apontam uma taxa de sobrevida de 100% para 

tumores estadiados entre 0 e II, e de 93% para aqueles classificados em III 

durante o cinco anos seguintes ao início do tratamento (Instituto Oncoguia, 

2016). 

 

Estadiamento Frequência Percentual Percentual acumulado 

 

I 25 25,0 25,0 

II 63 63,0 88,0 

III 12 12,0 100,0 

Total 100 100,0  

Tabela 11: Distribuição frequencial por estadiamento 

 

2.4 Indicação cirúrgica 

 

 Em que pese a maior prevalência do estadiamento de grau II, a 

indicação de intervenção cirúrgica não se manteve na mesma proporção, 

equilibrando-se entre as mulheres que receberam indicação de cirurgia e 

aquelas que não foram submetidas a esse procedimento, conforme Tabela 12.  

Cirurgia Frequência Percentual Percentual acumulado 

 

Sim 48 48,0 48,0 

Não 52 52,0 100,0 

Total 100 100,0  

Tabela 12: Distribuição frequencial de participantes submetidas a tratamento cirúrgico 

 

2.5 Técnica cirúrgica 
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 Às pacientes submetidas à cirurgia dois tipos de técnica cirurgia foram 

utilizadas: a quadrantectomia e a mastectomia. A primeira ocorre quando o 

tumor é menor, mais fácil de ser retirado, permitindo preservar grande parte da 

mama. A segunda é a retirada completa da mama. O tipo mais comum ocorrido 

entre as mulheres pesquisadas foi a quadrantectomia à esquerda, 

representando 28% dos casos. Os casos cirúrgicos representaram juntos, 48% 

da amostra pesquisada. Ambas as técnicas colaboram para o significativo 

aumento da ansiedade por despertarem temor diante da mudança da imagem 

corporal.  

 

Tipo de cirurgia Frequência Percentual Percentual acumulado 

 

Quadrantectomia à direita 18 18,0 18,0 

Mastectomia à direita 2 2,0 20,0 

Quadrantectomia à esquerda 28 28,0 48,0 

Sem cirurgia 52 52,0 100,0 

Total 100 100,0  

Tabela 13: Distribuição frequencial por tipo de cirurgia 

 

2.6 Radioterapia 

  

 Além da cirurgia, outros dois procedimentos terapêuticos foram 

utilizados no tratamento: a radioterapia e a quimioterapia. Uma terceira opção 

seria a hormonioterapia, não verificada entre as mulheres entrevistadas. 

 A radioterapia é um importante instrumento auxiliar no tratamento do 

câncer de mama, caracterizado pela emissão controlada de radiação ionizante 

após um detalhado estudo sobre a topografia, contornos neoplásicos e 

estruturas limítrofes sadias. Embora eficiente, deve-se observar alguns 

impedimentos para sua prescrição, como a impossibilidade de extirpação de 

margens de segurança (margens livres) durante o procedimento operatório, no 

diagnóstico de dois ou mais tumores primários em quadrantes de mama 

separados, quando constatada microcalcificações por meio da mamografia e 

em casos de gravidez (Marta et al., 2011). A tabela 14 apresenta a baixa 

frequência da amostra submetida ao tratamento radioterápico (21%), realizada 

em 20 sessões, em sua maioria. A tabela 14 apresenta as sessões prescritas 

para o tratamento. 
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Radioterapia Frequência Percentual Percentual acumulado 

 

Sim 21 21,0 21,0 

Não 79 79,0 100,0 

Total 100 100,0  

Tabela 14: Distribuição frequencial por uso de radioterapia 

 

 

Sessões Radioterapia Frequência Percentual Percentual acumulado 

 

15 7 7,0 7,0 

20 12 12,0 19,0 

25 2 2,0 21,0 

Nenhuma 79 79,0 100,0 

Total 100 100,0  

Tabela 15: Distribuição frequencial por quantidade de sessões de radioterapia 

 

2.7 Quimioterapia 

 

 Todas as mulheres que participaram dessa pesquisa faziam tratamento 

quimioterápico (83% em 8 ciclos e 17% em 6 ciclos). Quimioterapia é a 

administração de certos compostos químicos com a finalidade de combater as 

células do câncer, podendo ser usada como um tratamento isolado ou em 

conjunto à radioterapia, à cirurgia ou outro procedimento indicado pelo médico 

responsável pelo prognóstico. 

 

Quimioterapia Frequência Percentual Percentual acumulado 

 

6 ciclos 17 17,0 17,0 

8 ciclos 83 83,0 100,0 

Total 100 100,0  

Tabela 16: Distribuição frequencial por ciclos de quimioterapia 

 

3 Aspectos religiosos 

 

3.1 Educação religiosa recebida 

 

 Essas mulheres foram, em maior número, educadas na religião católica 

(74%). O estudo apontou outras três religiões predominantes: a evangélica, a 

espírita e a protestante. 
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Religião em que foi educada Frequência Percentual Percentual acumulado 

 

Católica 74 74,0 74,0 

Evangélica 13 13,0 87,0 

Espírita 7 7,0 94,0 

Protestante 6 6,0 100,0 

Total 100 100,0  

Tabela 17: Distribuição frequencial pela religião em que foi educada 

 

3.2 Religião que pratica 

 

 Apesar disso, foi percebida a migração de católicas para a religião 

evangélica (acréscimo de 10%) e espírita (aumento de 9%) entre essas 

pacientes. A religião protestante manteve o mesmo índice. 

 A mudança da religião católica para a evangélica não ocorreu 

necessariamente após o diagnóstico de câncer, segundo relatado nas 

entrevistas, mas a mudança para o espiritismo sim, motivada segundo os 

relatos, pela procura por respostas sobre a continuidade da vida.  

 

Religião que pratica Frequência Percentual Percentual acumulado 

 

Católica 55 55,0 55,0 

Evangélica 23 23,0 78,0 

Espírita 16 16,0 94,0 

Protestante 6 6,0 100,0 

Total 100 100,0  

Tabela 18: Distribuição frequencial pela religião que pratica 

 

3.3 Frequência da prática religiosa 

 

 Após o início do tratamento a prática religiosa dessas mulheres era 

preponderantemente semanal (73%). Por ‘prática religiosa’ consideram-se os 

atos realizados (missa, cultos, grupos de oração, sessões, estudos bíblicos, 

etc.) em virtude da crença individual. Os relatos apresentados dizem respeito à 

dificuldade de se frequentar os lugares de culto por diversos motivos, como a 

restrição de locais fechados e com aglomeração de pessoas, o receio das 

pessoas “acharem” que o quadro clínico fosse delicado, medo de não ser 

aceita, medo do que as outras pessoas iriam falar sobre o câncer, não 

aceitação da imagem corporal atual, etc. Muitas pacientes enfatizaram 
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participar das manifestações religiosas (cultos, missas, orações) pelos meios 

de comunicação (TV, internet, rádio) como maneira de não se distanciar da 

religião. 

  

Frequência prática religiosa Frequência Percentual Percentual acumulado 

 

Uma vez ao dia 24 24,0 24,0 

Uma vez por semana 73 73,0 97,0 

Uma vez por mês 3 3,0 100,0 

Total 100 100,0  

Tabela 19: Distribuição frequencial da prática religiosa 

 

3.4 Suporte para enfrentar a doença 

  

 A família aparece como o principal meio de suporte para enfrentar a 

situação experimentada, seguida pelas crenças espirituais. Entre as 

pesquisadas, várias enfatizaram que a percepção de se sentir cuidada ajudava 

a pensar a vida com mais segurança. Dezoito pacientes consideraram que a 

confluência da família, das crenças, dos amigos e dos profissionais envolvidos 

em seu tratamento potencializava esse sentimento de apoio. 

 

Suporte para enfrentar a doença Frequência Percentual Percentual acumulado 

 

Família 41 41,0 41,0 

Amigos 4 4,0 45,0 

Minhas crenças espirituais 37 37,0 82,0 

Outros 18 18,0 100,0 

Total 100 100,0  

Tabela 20: Distribuição frequencial de suporte durante a doença 

  

 As pacientes entrevistadas nesse estudo tinham, em média 42 anos, em 

sua maioria casada, em licença-médica de seu trabalho para o tratamento, 

após diagnóstico de câncer de mama sem metástase, descoberto num tempo 

médio antes dos 6 meses de investigação, cujo estadiamento da doença era 

predominantemente II. A amostra ficou divida em 48% das pacientes com 

indicação cirúrgica e 52% sem indicação. 

 A maior parte daquelas submetidas ao ato cirúrgico realizaram 

quadrantectomia à esquerda, sem indicação de radioterapia, mas seguindo o 

tratamento quimioterápico, em 8 ciclos de aplicação, em sua maioria. 
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 Do total da amostra pesquisada, 97% mantinha alguma prática religiosa 

de forma mais contínua, limitando-se às dificuldades decorrentes dos 

potenciais efeitos do tratamento ministrado. 
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CAPÍTULO III 
 
Parte I 
 
Análise fatorial da Escala CRE 

 

 Para efeitos de estudo do enfrentamento religioso espiritual apresentado 

neste trabalho, seguiu-se a mesma configuração dos parâmetros psicométricos 

englobando os estudos de validade e fidedignidade obtidos por Panzini (2004). 

 Após a análise fatorial, constatou-se que as relações entre os itens da 

escala apresentaram nível de significância estatística para os seguintes 

elementos: faixa etária, escolaridade, situação laboral e religião que professa. 

Os níveis de significância estatística indicaram pouca probabilidade dos 

resultados encontrados terem ocorrido por acaso, permitindo afirmar que os 

recursos de enfrentamento religioso foi constatado, apresentando variações 

entre as participantes, levando-se em conta o tamanho da amostra, a 

característica comum – câncer de mama - e o espaço geográfico pesquisado. 

  

1 Comparação dos fatores por faixa etária 

 

 A tabela abaixo apresenta quais fatores (em negrito) se destacaram em 

comparação com as idades das participantes, levando-se em conta apenas os 

níveis de significância estatística considerada válida (próxima de zero): 

Comparação dos fatores por faixa etária F (gl, n - gl) Sig. 

P1 Transformação de si e/ou de sua vida 0,313 (4, 95) 0,869 

P2 Ações em busca de ajuda espiritual 0,565 (4, 95) 0,688 

P3 Oferta de ajuda ao outro 43,429 (4, 95) <0,001 

P4 Posicionamento positivo perante Deus 7,225 (4, 95) <0,001 

P5 Busca pessoal de crescimento espiritual 22,646 (4, 95) <0,001 

P6 Ações em busca do outro institucional 25,664 (4, 95) <0,001 

P7 Busca pessoal de conhecimento espiritual 13,822 (4, 95) <0,001 

P8 Afastamento através de Deus, da religião e/ou espiritualidade 1,533 (4, 95) 0,199 

N1 Reavaliação negativa de Deus 9,783 (4, 95) <0,001 

N2 Posicionamento negativo frente a Deus 7,962 (4, 95) <0,001 

N3 Reavaliação negativa do significado 10,370 (4, 95) <0,001 

N4 Insatisfação com o outro institucional 3,092 (4, 95) 0,019 
Tabela 21: Comparação dos fatores da Escala CRE com a faixa etária das participantes.  
Análises de post hoc Tukey da ANOVA. Os fatores que alcançaram nível de significância 
estatística foram destacados. 



48 
 

 A comparação dos resultados da escala à idade das participantes 

apresentou um nível estatístico significativo para o Fator P3 (Oferta de ajuda ao 

outro), demonstrando, ainda, bom nível de confiabilidade estatística (Alpha de 

Cronbach), dividindo o fator em quatro subgrupos, cada um deles com valores 

distintos, indicando o ‘refinamento’ desse mesmo fator, conforme disposto na 

Tabela 22: 

 

P3 – Oferta de ajuda ao outro 

Faixa Etária N 
Subgrupo para alpha = 0.05 

1 2 3 4 

Até 30 anos 13 12,31    

31 a 40 anos 24  15,63   

41 a 50 anos 20   17,40  

51 a 60 anos 28   18,96 18,96 

60 anos ou mais 15    19,47 

Sig.  1,000 1,000 ,060 ,907 
Tabela 22: Distribuição frequencial para subgrupos do fator P3 comparados à idade 

  

 Nota-se que até os quarenta anos de idade as mulheres apresentaram 

menores índices para esse fator do que aquelas que contavam mais de 41 

anos. Estatisticamente considerado, as mulheres com idade superior aos 61 

anos de idade possuíam maior proximidade ao sentido de oferta de ajuda, que 

as mulheres cuja faixa etária situava-se abaixo dos cinquenta anos. Tal índice 

parece ficar mais refinado a partir dos cinquenta e um, aumentando 

gradativamente, evidenciando-se o tipo de enfrentamento religioso espiritual 

voltado para esse tipo de comportamento. 

 O mesmo pode ser notado entre a idade e o fator P4 (Posicionamento 

positivo frente a Deus). A faixa etária superior aos 61 anos manteve-se mais 

presente junto a Deus diante da situação vivida. Isso ocorre de forma 

decrescente até a primeira faixa etária, embora presente o fator para todas as 

idades. Os relatos das pacientes apontam a urgência de aproximação a um ‘ser 

superior’, seja para fortalecimento numa fé (na cura, na salvação, na 

perseverança), seja para encontrar um sentido diante do mistério que ganha 

expressividade. 
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P4 – Posicionamento positivo frente a Deus 

Faixa Etária N 
Subgrupos para alfa=0,05 

1 2 

Até 30 anos 13 41,00  

31 a 40 anos 24 41,42  

41 a 50 anos 20 41,95 41,95 

51 a 60 anos 28  42,75 

60 anos ou mais 15  43,07 

Sig.  ,218 ,099 
Tabela 23: Distribuição frequencial para subgrupos do fator P4 comparados à idade 

 

 As ações de enfrentamento religioso espiritual ligadas a necessidade da 

busca por Deus ou pelo desenvolvimento de uma espiritualidade mais 

consistente ganham maior expressividade entre as mulheres mais velhas, 

conforme demonstrado na tabela 24 e relatado nas entrevistas. “Na medida em 

que o ser humano envelhece, também amadurece. A gente deixa de lado as 

coisas que não representam tanta ameaça mais e passa a considerar Deus 

como um objetivo para nossa vida”, relata M.T. P., de 67 anos. 

 

P5 – Busca pessoal de crescimento espiritual 

Faixa Etária N 
Subgrupos para alfa=0,05 

1 2 3 

Até 30 anos 13 17,38   

31 a 40 anos 24  18,58  

41 a 50 anos 20  18,85  

51 a 60 anos 28   20,36 

60 anos ou mais 15   21,20 

Sig.  1,000 ,970 ,276 
Tabela 24: Distribuição frequencial para subgrupos do fator P5 comparados à idade 

 

 A busca por Deus acima relatada parece ser caracterizada pela tentativa 

de aproximação não só de locais e/ou manifestações formais e 

institucionalizadas das religiões, mas, ainda, por ações que facilitem a 

construção de laços pessoais com os membros e representantes religiosos. 

Fica cada vez mais fortalecida conforme ocorre o aumento da idade, de acordo 

com a tabela 25: 
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P6 – Ações em busca do outro institucional 

Faixa Etária N 
Subgrupos para alfa=0,05 

1 2 3 

Até 30 anos 13 30,54   

31 a 40 anos 24  34,00  

41 a 50 anos 20   36,80 

51 a 60 anos 28   37,82 

60 anos ou mais 15   38,00 

Sig.  1,000 1,000 ,594 
Tabela 25: Distribuição frequencial para subgrupos do fator P6 comparados à idade 

 

 Levando-se em conta que o passar do tempo represente aumento da 

busca pessoal de crescimento espiritual (uma dimensão interior) e das ações 

em busca do outro institucional (dimensão externa), as mulheres mais velhas 

obtiveram maiores índices, conforme a tabela 26: 

  

P7 – Busca pessoal de conhecimento espiritual 

Faixa Etária N 
Subgrupos para alfa=0,05 

1 2 3 4 

Até 30 anos 13 14,00    

31 a 40 anos 24  15,42   

41 a 50 anos 20  15,65 15,65  

51 a 60 anos 28   16,86 16,86 

60 anos ou mais 15    17,53 

Sig.  1,000 ,989 ,098 ,627 
Tabela 26: Distribuição frequencial para subgrupos do fator P7 comparados à idade 

 

 Aqui também as maiores faixas etárias apontam maior vontade para o 

aprofundamento do conhecimento religioso-espiritual, bem como o 

fortalecimento espiritual diante do problema, do mundo ou mesmo frente à 

vontade de Deus. 

 As mulheres que tinham até quarenta anos de idade davam menos 

ênfase a esse fator, procurando outros elementos que pudessem nortear e 

reduzir os sentimentos responsáveis pelo aumento do estresse vivido durante o 

tratamento, conforme a tabela 26, acima exposta. 

 As mulheres mais velhas mantiveram maiores índices para oferecer 

ajuda ao outro, ao mesmo tempo em que procuravam aproximar-se da vontade 

de Deus, apesar da situação vivida, seja por meio de uma busca pessoal de 

crescimento espiritual, seja por ações que objetivassem a aproximação com 
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locais, membros e representantes religiosos. Esses fatores revelaram menores 

índices nas mulheres mais jovens. Entretanto, estas últimas demonstraram 

scores mais altos na reavaliação cognitiva negativa de ideia que faziam de 

Deus após o diagnóstico de suas enfermidades. A tabela 27 aponta como isso 

se deu, embora tal conceituação negativa esteja mais destacada para o grupo 

de mulheres cuja idade média limitava-se aos trinta anos. Posteriormente, a 

análise demonstra que já a partir dos trinta e um anos tal avaliação negativa 

concentra-se num mesmo subgrupo em que acontecerá a gradual diminuição 

da ideia indicada nesse fator. 

 

N1 – Reavaliação negativa de Deus 

Faixa Etária N 
Subgrupos para alfa=0,05 

1 2 

60 anos ou mais 15 11,93  

51 a 60 anos 28 11,96  

41 a 50 anos 20 12,20  

31 a 40 anos 24 12,33  

Até 30 anos 13  13,46 

Sig.  ,509 1,000 
Tabela 27: Distribuição frequencial para subgrupos do fator N1 comparados à idade 

 

 Até então os fatores que apresentaram nível de significância apontavam 

sempre uma maneira ou crescente ou decrescente de agrupamento, de acordo 

com as estratégias de enfrentamento. Estatisticamente considerado, quanto 

mais velha, mais presente as estratégias de enfrentamento. Na mesma 

direção, quanto mais jovem, mais facilmente a ideia de um Deus que não 

‘ajudasse’ parecia estar presente. 

 Mas, em relação à maneira como as mulheres pediam ou esperavam 

que Deus tomasse conta da situação (tabela 28), tal tendência não se manteve, 

pois entre as mulheres pesquisadas, houve maior proatividade daquelas cuja 

faixa etária variava entre os 51 aos 60 anos; o modo como responderam ao 

estudo indicou que elas esperavam menos que Deus resolvesse a situação do 

que todas as outras idades, mesmo daquelas maiores de sessenta e um anos. 

Ainda assim essas se responsabilizavam mais do que as mulheres das duas 

primeiras faixas etárias (até os trinta e dos trinta e um aos quarenta anos).    
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N2 – Posicionamento negativo frente a Deus 

Faixa Etária N 
Subgrupos para alfa=0,05 

1 2 3 

51 a 60 anos 28 10,96   

41 a 50 anos 20 11,00   

60 anos ou mais 15 11,60 11,60  

31 a 40 anos 24  12,08 12,08 

Até 30 anos 13   12,77 

Sig.  ,448 ,703 ,369 
Tabela 28: Distribuição frequencial para subgrupos do fator N2 comparados à idade 

 

 Pode-se supor que o fato de esperar menos que Deus resolva a situação 

sem a participação individual aponte que as pessoas reavaliem negativamente 

o significado da situação como um ato ou uma consequência da punição pelos 

erros cometidos, posicionando-as diante de um processo de culpa como 

explicação para a doença e todos os sentimentos desencadeados nesse 

processo (conforme tabela 29). 

 

N3 – Reavaliação negativa do significado 

Faixa Etária N 
Subgrupos para alfa=0,05 

1 2 

51 a 60 anos 28 5,00  

60 anos ou mais 15 5,00  

41 a 50 anos 20 5,45  

31 a 40 anos 24 5,75  

Até 30 anos 13  6,92 

Sig.  ,135 1,000 
Tabela 29: Distribuição frequencial para subgrupos do fator N3 comparados à idade 

 

 A comparação entre a idade e o fator “Insatisfação Negativa com o Outro 

Institucional” indicou que, com o passar do tempo, as mulheres apresentavam 

maiores índices de insatisfação com qualquer representante institucional, seja 

ele frequentador, membro, representante ou líder. Parece existir aqui 

incremento da capacidade crítica e/ou diminuição das expectativas 

institucionais: 
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N4 – Insatisfação negativa com o outro institucional 

Faixa Etária N 
Subgrupos para alfa=0,05 

1 2 

Até 30 anos 13 6,62  

31 a 40 anos 24 7,29 7,29 

41 a 50 anos 20 7,50 7,50 

51 a 60 anos 28 7,71 7,71 

60 anos ou mais 15  8,27 

Sig.  ,090 ,169 
Tabela 30: Distribuição frequencial para subgrupos do fator N4 comparados à idade 

 

2 Comparação dos fatores por nível de escolaridade 

 

 O segundo estudo comparativo foi entre as respostas obtidas pela 

aplicação da escala e o nível de escolaridade das participantes apontou nível 

de significância para os seguintes fatores: Oferta de ajuda ao outro, busca 

pessoal de crescimento espiritual, ações de busca do outro institucional, busca 

pessoal de conhecimento espiritual e posicionamento negativo frente a Deus. 

Os índices encontrados estão demonstrados na tabela 31. Em destaque, os 

fatores com índices de significância:  

 

Comparações dos fatores por escolaridade – ANOVA F (df, n - df) Sig. 

P1 Transformação de si e/ou de sua vida 0,546 (4, 95) 0,703 

P2 Ações em busca de ajuda espiritual 0,355 (4, 95) 0,840 

P3 Oferta de ajuda ao outro 4,607 (4, 95) 0,002 

P4 Posicionamento positivo perante Deus 1,855 (4, 95) 0,125 

P5 Busca pessoal de crescimento espiritual 4,597 (4, 95) 0,002 

P6 Ações de busca do outro institucional 2,981 (4, 95) 0,023 

P7 Busca pessoal de conhecimento espiritual  3,433 (4, 95) 0,011 

P8 Afastamento através de Deus, da religião e/ou espiritualidade 0,414 (4, 95) 0,798 

N1 Reavaliação negativa de Deus 1,162 (4, 95) 0,333 

N2 Posicionamento negativo frente a Deus 2,480 (4, 95) 0,049 

N3 Reavaliação negativa do significado 1,091 (4, 95) 0,366 

N4 Insatisfação com o outro institucional 2,468 (4, 95) 0,050 
Tabela 31: Análise de variância dos fatores em comparação à escolaridade da amostra 

 

 As mulheres que estudaram até o ensino fundamental obtiveram 

maiores escores no fator P3 – Oferta de ajuda ao outro. Seguidas por aquelas 

com ensino médio incompleto, ensino médio, ensino superior e ensino superior 

incompleto. O estudo apontou que, em geral, quanto menor o nível de 



54 
 

escolaridade, maior propensão à oferta de ajuda ao outro ficou configurada 

(ajuda individual, institucional, familiar ou socialmente considerada). Ressalte-

se que todas as categorias apresentaram nível de validade. 

 

P3 – Oferta de ajuda ao outro 

Escolaridade N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Ensino superior incompleto 16 14,69  

Ensino superior 28 16,93 16,93 

Ensino médio 50 17,66 17,66 

Ensino médio incompleto 4 18,50 18,50 

Ensino fundamental 2  20,00 

Sig.  ,125 ,308 
Tabela 32: Distribuição frequencial subgrupos fator P3 comparado à escolaridade 

 

 No que diz respeito ao fator Busca Pessoal de Crescimento Espiritual, os 

resultados sofreram pequena diferença entre os níveis de escolaridade, 

indicando que as mulheres que estudaram até o ensino médio sem o terem 

completado envidam maiores esforços para a busca individual de Deus e/ou da 

espiritualidade. Os menores índices ficaram entre aquelas que possuíam o 

ensino superior incompleto, conforme a tabela 33: 

 

P5 – Busca pessoal de crescimento espiritual 

Escolaridade N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Ensino superior incompleto 16 18,56  

Ensino superior 28 18,82  

Ensino médio 50 19,70 19,70 

Ensino fundamental 2 20,50 20,50 

Ensino médio incompleto 4  21,75 

Sig.  ,272 ,220 
Tabela 33: Distribuição frequencial subgrupos fator P5 comparado à escolaridade 

 

 A mesma distribuição foi apresentada quando avaliado o movimento 

individual de aproximação com o institucional representado pelos locais, 

membros ou mesmo com as manifestações formais das religiões. Os menores 

índices estavam entre aquelas com ensino superior incompleto. Aquelas cujo 

nível de escolaridade ia até o ensino médio incompleto apresentavam maiores 

recursos para esse fator.  
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P6 – Ações em busca do outro institucional 

Escolaridade N 
Subset for alpha = 0.05 

1 

Ensino superior incompleto 16 33,50 

Ensino superior 28 35,68 

Ensino médio 50 36,24 

Ensino fundamental 2 38,50 

Ensino médio incompleto 4 38,50 

Sig.  ,101 
Tabela 34: Distribuição frequencial subgrupos fator P6 comparado à escolaridade 

 

 As mulheres com ensino médio incompleto apresentaram maiores 

recursos para a busca por maior conhecimento espiritual que todos os outros 

índices de escolaridade, conforme tabela 35. 

P7 – Busca pessoal de conhecimento espiritual 

Escolaridade N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Ensino superior incompleto 16 15,06  

Ensino superior 28 15,61 15,61 

Ensino médio 50 16,34 16,34 

Ensino fundamental 2 16,50 16,50 

Ensino médio incompleto 4  18,00 

Sig.  ,618 ,136 
Tabela 35: Distribuição frequencial subgrupos fator P7 comparado à escolaridade 

 

 A amostra cuja escolaridade era o ensino superior incompleto 

apresentou maior propensão a esperar de Deus a resolução do problema, ou 

pelo menos a responsabilidade em resolvê-lo. Quanto menos tempo de estudo, 

menos tal ideia se fazia presente. 

 

N2 – Posicionamento negativo frente a Deus 

Escolaridade N 
Subset for alpha = 0.05 

1 

Ensino fundamental 2 11,00 

Ensino médio incompleto 4 11,25 

Ensino médio 50 11,34 

Ensino superior 28 11,57 

Ensino superior incompleto 16 12,44 

Sig.  ,306 
Tabela 36: Distribuição frequencial subgrupos fator N2 comparado à escolaridade 

 
 As mulheres com ensino médio incompleto mostraram-se mais 
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descontentes com os representantes institucionais da crença que professavam 

do que as outras escolaridades pesquisadas, de acordo com a tabela 37: 

 

N4 – Insatisfação com o outro institucional 

Escolaridade N 
Subset for alpha = 0.05 

1 

Ensino superior incompleto 16 7,13 

Ensino superior 28 7,18 

Ensino médio 50 7,66 

Ensino fundamental 2 8,50 

Ensino médio incompleto 4 9,00 

Sig.  ,125 
Tabela 37: Distribuição frequencial subgrupos fator N4 comparado à escolaridade 

 

 
3 Comparação dos fatores pela situação laboral 
 
 Os resultados do estudo de significância estatística entre os fatores da 

escala e a situação laboral das participantes apontam que nove fatores (em 

destaque) apresentaram índices de significância: Oferta de ajuda ao outro, 

Posicionamento positivo perante Deus, Busca pessoal de crescimento 

espiritual, Ações em busca do outro institucional, Busca pessoal de 

conhecimento espiritual, Reavaliação negativa de Deus, Posicionamento 

negativo frente a Deus, Reavaliação negativa do significado e Insatisfação com 

o outro institucional: 

 

Comparações dos fatores por Situação Laboral F (df, n - df) Sig. 

P1 Transformação de si e/ou de sua vida 1,353 (5, 94) 0,249 

P2 Ações em busca de ajuda espiritual 1,402 (5, 94) 0,231 

P3 Oferta de ajuda ao outro 10,867 (5, 94) <0,001 

P4 Posicionamento positivo perante Deus 9,247 (5, 94) 0,001 

P5 Busca pessoal de crescimento espiritual 11,510 (5, 94) <0,001 

P6 Ações em busca do outro institucional 7,437 (5, 94) <0,001 

P7 Busca pessoal de conhecimento espiritual 7,385 (5, 94) <0,001 

P8 Afastamento através de Deus, da religião e/ou espiritualidade 1,688 (5, 94) 0,150 

N1 Reavaliação negativa de Deus 3,349 (5, 94) 0,008 

N2 Posicionamento negativo frente a Deus 2,838 (5, 94) 0,020 

N3 Reavaliação negativa do significado 5,491 (5, 94) <0,001 

N4 Insatisfação com o outro institucional 2,363 (5, 94) 0,046 
Tabela 38: Índices de significância estatística dos fatores em comparação à situação laboral 
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 Entre as mulheres que participaram desse estudo, aquelas que já eram 

aposentadas indicaram maior refinamento para o oferecimento de ajuda ao 

outro que as mulheres desempregadas, as quais menos índice para esse fator 

obtiveram, de acordo com a tabela 39: 

 

P3 – Oferta de ajuda ao outro 

Situação Laboral N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Desempregada 8 11,50  

Empregada 3  16,67 

Licença médica 38  17,13 

Autônoma 21  17,19 

Do lar 25  18,36 

Aposentada 5  18,60 

Sig.  1,000 ,591 
Tabela 39: Distribuição frequencial subgrupos fator P3 comparado à situação laboral 

  

 Também as aposentadas demonstraram maior índice para o fator P4 – 

Posicionamento positivo perante Deus, em que existe a intencionalidade de 

uma aproximação da vontade de Deus a partir do momento vivido. 

 

P4 – Posicionamento positivo perante Deus 

Situação Laboral N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Desempregada 8 40,50   

Empregada 3 41,33 41,33  

Autônoma 21 41,71 41,71 41,71 

Licença médica 38 42,08 42,08 42,08 

Do lar 25  42,72 42,72 

Aposentada 5   43,60 

Sig.  ,231 ,371 ,091 
Tabela 40: Distribuição frequencial subgrupos fator P4 comparado à situação laboral 

 

 As mulheres desempregadas estão na faixa de menor disposição para a 

busca de crescimento espiritual. Os relatos são direcionados à necessidade de 

quitação de contas, compra de medicamentos, alimentos, pagamento do plano 

de saúde, etc. O fator financeiro parece tornar-se mediato à vida na medida em 

que permite sua manutenção, colocando a ideia de Deus num plano 

subsequente, qual seja, da composição de sentido. 
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P5 – Busca pessoal de crescimento espiritual 

Situação Laboral N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Desempregada 8 17,75   

Empregada 3 18,33   

Autônoma 21 18,48   

Licença médica 38 19,08 19,08  

Do lar 25  20,80 20,80 

Aposentada 5   21,40 

Sig.  ,442 ,170 ,961 
Tabela 41: Distribuição frequencial subgrupos fator P5 comparado à situação laboral 

 

 Aquelas mulheres que não trabalhavam fora de casa estão na faixa de 

maior índice dentro do fator que media as ações em busca do outro 

institucional (aquelas ações de enfrentamento religioso espiritual que busque 

uma aproximação com os locais, membros ou mesmo com as manifestações 

formais e institucionalizadas das religiões). Tal interesse por essa aproximação 

fica patente em muitos relatos direcionados para um ambiente externo e 

institucionalizado que permitisse a reconsideração sobre o atual momento de 

vida. 

 

P6 – Ações em busca do outro institucional 

Situação Laboral N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Desempregada 8 30,25  

Empregada 3 34,33 34,33 

Licença médica 38  35,63 

Autônoma 21  35,86 

Aposentada 5  36,40 

Do lar 25  37,76 

Sig.  ,103 ,250 
Tabela 42: Distribuição frequencial subgrupos fator P6 comparado à situação laboral 

 

 Possivelmente por razões de ordem prática, as mulheres 

desempregadas também estão entre aqueles que menos buscas pessoais de 

conhecimento espiritual empreenderam. Curiosamente foram encontrados 

índices próximos em mulheres que estavam empregadas. A diferença, 

entretanto, residia no fato de que essas últimas apresentavam maior 

resistência para considerarem o momento vivido, reportando preocupações de 
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ordem direta, como o medo de ter que parar de trabalhar, de ganhar seu 

dinheiro, de ser menos produtiva (tabela 43). 

 

P7 – Busca pessoal de conhecimento espiritual 

Situação Laboral N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Desempregada 8 14,38   

Empregada 3 14,67   

Licença médica 38 15,47 15,47  

Autônoma 21 15,90 15,90 15,90 

Do lar 25  17,16 17,16 

Aposentada 5   18,00 

Sig.  ,395 ,286 ,099 
Tabela 43: Distribuição frequencial subgrupos fator P7 comparado à situação laboral 

 

 A análise dos resultados constatou que as mulheres aposentadas 

estavam entre aquelas que tinham menor reavaliação negativa de Deus (e 

seus desígnios). Aquelas que apresentaram maior nível de sentimentos como 

raiva, culpa ou desamparo foram aquelas que, durante a realização da 

pesquisa, estavam desempregadas. 

  

N1 – Reavaliação negativa de Deus 

Situação Laboral N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Aposentada 5 12,00  

Do lar 25 12,04 12,04 

Licença médica 38 12,13 12,13 

Autônoma 21 12,52 12,52 

Empregada 3 12,67 12,67 

Desempregada 8  13,25 

Sig.  ,627 ,061 
Tabela 44: Distribuição frequencial subgrupos fator N1 comparado à situação laboral 

 

 Curiosamente, as mulheres empregadas e desempregadas eram 

aquelas que mais esperavam que Deus tomasse o controle da situação, sem a 

participação pessoal, da mesma forma como ficou configurada a tabela 

anterior. Mulheres que eram autônomas apresentaram menor índice para esse 

fator, participando com maior senso de colaboração na configuração de seus 

recursos de enfrentamento religioso. 
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N2 – Posicionamento negativo frente a Deus 

Situação Laboral N 
Subset for alpha = 0.05 

1 

Autônoma 21 11,33 

Do lar 25 11,36 

Licença médica 38 11,50 

Aposentada 5 11,60 

Empregada 3 11,67 

Desempregada 8 13,13 

Sig.  ,059 
Tabela 45: Distribuição frequencial subgrupos fator N2 comparado à situação laboral 

 

 A tabela 46, mostrada abaixo, demonstra que as mulheres 

desempregadas eram mais propensas a avaliar o processo de adoecimento 

como uma punição, ou como resultado de algo malévolo, de acordo com o fator 

N3 da CRE. As pacientes aposentadas eram aquelas que menos ligavam sua 

enfermidade a esse aspecto, ou seja, para elas parecia não haver correlação 

entre o câncer e uma punição recebida por atos praticados ao longo de suas 

vidas. 

 

N3 – Reavaliação negativa do significado 

Situação Laboral N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Aposentada 5 5,00  

Do lar 25 5,12  

Empregada 3 5,33  

Licença médica 38 5,37  

Autônoma 21 5,81 5,81 

Desempregada 8  7,13 

Sig.  ,626 ,124 
Tabela 46: Distribuição frequencial subgrupos fator N3 comparado à situação laboral 

 

 Diante do conjunto de crenças religiosas ou espirituais, o presente 

estudo encontrou maior nível de insatisfação com os representantes 

institucionais entre aquelas que eram aposentadas. As mulheres que estavam 

empregadas e em atividade durante o tratamento médico diziam-se menos 

insatisfeitas em seu conjunto de crenças e/ou diante de seus representantes: 
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N4 – Insatisfação com o outro institucional 

Situação Laboral N 
Subset for alpha = 0.05 

1 

Empregada 3 6,67 

Desempregada 8 6,75 

Licença médica 38 7,24 

Autônoma 21 7,57 

Do lar 25 8,04 

Aposentada 5 8,40 

Sig.  ,112 
Tabela 47: Distribuição frequencial subgrupos fator N4 comparado à situação laboral 

 

4 Comparação dos fatores pela religião 

 

 A interpretação dos resultados do estudo de significância estatística 

entre os fatores da escala e a religião que as mulheres declararam professar 

aponta três fatores que apresentaram índices de significância: Transformação 

de si e/ou de sua vida; Ações em busca de ajuda espiritual e Ações em busca 

do outro institucional, conforme a seguinte tabela: 

 

Comparação dos fatores pela religião que pratica F (df, n - df) Sig. 

P1 Transformação de si e/ou de sua vida 56,086 (3, 96) <0,001 

P2 Ações em busca de ajuda espiritual 124,24 (3, 96) <0,001 

P3 Oferta de ajuda ao outro 1,312 (3, 96) 0,275 

P4 Posicionamento positivo perante Deus 2,952 (3, 96) 0,036 

P5 Busca pessoal de crescimento espiritual 1,959 (3, 96) 0,125 

P6 Ações em busca do outro institucional 3,185 (3, 96) 0,027 

P7 Busca pessoal de conhecimento espiritual 1,917 (3, 96) 0,132 

P8 Afastamento através de Deus, da religião e/ou espiritualidade 0,102 (3, 96) 0,958 

N1 Reavaliação negativa de Deus 0,720 (3, 96) 0,542 

N2 Posicionamento negativo frente a Deus 1,426 (3, 96) 0,240 

N3 Reavaliação negativa do significado 0,550 (3, 96) 0,649 

N4 Insatisfação com o outro institucional 0,384 (3, 96) 0,765 
Tabela 48: Índices de significância estatística dos fatores em comparação à religião que 
professa 

 

 As mulheres que declararam seguir o espiritismo demonstraram maiores 

índices de comportamentos de coping religioso espiritual ligados à 

transformação pessoal, tanto de ordem interna quanto externa. Isso significa 

maior facilidade para um olhar interior mais apurado, necessário para a revisão 
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das atitudes e/ou mudanças de comportamento que conduzam à melhoria da 

perspectiva de si, dos outros ou do mundo. 

 Esse fator foi menos observado entre aquelas cuja religião professada 

era a evangélica. 

P1 – Transformação de si e/ou de sua vida 

Religião que professa N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Evangélica 23 48,00   

Protestante 6  52,50  

Católica 55  54,20 54,20 

Espírita 16   54,56 

Sig.  1,000 ,129 ,965 
Tabela 49: Distribuição frequencial subgrupos fator P1 comparado à religião que professa 

 

 Da mesma forma, as mulheres que se declararam espíritas 

apresentaram maior refinamento para o fator P2 – Ações em busca de ajuda 

espiritual, ou seja, essas pacientes demonstraram maior probabilidade para ver 

no outro (institucional, familiar ou social) uma espécie de ajuda espiritual. As 

outras religiões declaradas também apresentaram tal possibilidade, porém com 

menor refinamento do fator. 

 

P2 – Ações em busca de ajuda espiritual 

Religião que professa N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Evangélica 23 26,43   

Protestante 6 27,00   

Católica 55  29,11  

Espírita 16   33,75 

Sig.  ,605 1,000 1,000 
Tabela 50: Distribuição frequencial subgrupos fator P2 comparado à religião que professa 

 

 As ações de enfrentamento religioso espiritual que se baseiam numa 

aproximação com locais, membros ou representantes religiosos, bem como 

manifestações formalizadas das religiões (Fator P6 da escala CRE) ficaram 

evidenciadas entre aquelas que declararam seguir a religião protestante. Tal 

fator foi menos evidenciado entre as evangélicas. 
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P6 – Ações em busca do outro institucional 

Religião que professa N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Evangélica 23 34,22  

Espírita 16 35,50 35,50 

Católica 55 36,22 36,22 

Protestante 6  38,50 

Sig.  ,424 ,107 
Tabela 51: Distribuição frequencial subgrupos fator P6 comparado à religião que professa 

 

 A última análise dos dados realizada foi a comparação dos fatores da 

Escala CRE entre as pacientes que se submeteram ao procedimento cirúrgico 

e aquelas que não passaram por tal etapa em seu tratamento. Para isso foi 

utilizado o teste t de Student. Abaixo seguem os resultados, onde o valor 

descrito por p representa a probabilidade do efeito observado entre os fatores 

ser devido ao acaso. Assim, a análise t de Student é relevante para indicar o(s) 

fator(es) cujo p fosse(m) próximo de zero, ou seja, que tivessem ocorrido ao 

acaso. O teste t apontou que apenas o fator N1 possuía nível de significância, 

para esse tipo de comparação, conforme apresentado na tabela 52: 

 

 CIRURGIA N Média Desvio Padrão T p 

P1 
Sim 48 52,38 3,577 

-1,033 0,304 
Não 52 53,06 3,025 

P2 
Sim 48 28,75 2,471 

-1,331 0,186 
Não 52 29,44 2,711 

P3 
Sim 48 16,83 2,970 

-0,752 0,454 
Não 52 17,27 2,822 

P4 
Sim 48 41,88 1,496 

-1,367 0,175 
Não 52 42,29 1,525 

P5 
Sim 48 19,19 1,697 

-0,998 0,321 
Não 52 19,54 1,809 

P6 
Sim 48 35,21 3,649 

-1,562 0,121 
Não 52 36,31 3,387 

P7 
Sim 48 15,77 1,653 

-1,224 0,224 
Não 52 16,21 1,923 

P8 
Sim 48 21,63 1,758 

-1,563 0,121 
Não 52 22,17 1,746 

N1 
Sim 48 12,50 1,111 

2,314 0,023 
Não 52 12,10 ,569 

N2 Sim 48 11,75 1,451 1,339 0,184 
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Não 52 11,40 1,125 

N3 
Sim 48 5,73 1,349 

1,794 0,076 
Não 52 5,33 ,857 

N4 
Sim 48 7,44 1,287 

-0,508 0,613 
Não 52 7,58 1,446 

Tabela 52: Comparações dos fatores por Cirurgia – teste t de Student.  

 

 Diante desse resultado, é possível afirmar que, entre as mulheres que 

foram submetidas ao ato cirúrgico, houve maior reavaliação negativa da ideia 

de Deus, ou de pelo menos seus desígnios. Ainda que não tenha sido relatado 

pelas participantes, essa reavaliação negativa pode vir acompanhada de 

sentimentos de desamparo ou mágoa. 

 

Parte II 

Interações entre os dados obtidos e os relatos da amostra pesquisada 

 

1 Por idade 

 

 Por meio do cruzamento dos dados obtidos na análise fatorial, 

considerando-se a idade das participantes como critério de estudo, o resultado 

encontrado evidenciou nove fatores com bons níveis de significância 

estatística, conforme apresentado na Parte I deste estudo (tabelas 20 a 29). 

Dos nove agrupamentos de resposta (fatores), seis deles indicaram que as 

mulheres mais velhas, de sessenta anos ou mais, eram aquelas que maior 

‘refinamento’ possuíam com o fator em questão. Isso significa que essa faixa 

etária aproximava-se com maior expressão da oferta de ajuda ao outro, do 

posicionamento positivo frente a Deus, da busca pessoal de crescimento 

espiritual, das ações em busca do outro institucional, da busca pessoal de 

conhecimento espiritual e da insatisfação com o outro institucional, do que 

qualquer outra faixa etária. 

 O primeiro fator que apresentou significância estatística, no cruzamento 

entre os dados e a faixa etária foi o fator “Oferta de ajuda ao outro”, bastante 

verificado no discurso das mulheres entrevistadas, mantendo um padrão 

regular. As respostas encontradas foram, em geral, relatadas da seguinte 

forma: 
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 Sobre a ajuda ao próximo, M. S. S., de 61 anos afirma: 

 

“Eu sempre procurei viver bem com as outras pessoas. Acho que isso 
me faz sentir bem comigo mesma, sei lá, me dá mais ânimo, mais 
disposição pra superar as coisas ruins da vida. Agora que estou com 
câncer parece que isso reforçou ainda mais essa vontade de ajudar. O 
tratamento agora tá forte, mas eu converso, eu rezo junto, às vezes a 
gente conta uma piada e vai levando a vida”. 

  

 N. P. T., de 62 anos diz: 

 

“Passei minha infância e juventude cheia de proibições. Não podia sair 
na rua, não podia conversar. Graças a Deus eu encontrei um marido 
muito bom, que sempre me apoiou. Então, desde que eu casei, a gente 
participa de novena, de bingo, das festas do bairro. Eu acho que nós 
dois vivemos uma vida de comunidade. Percebi isso quando descobri 
que estava doente. Muita gente me ligando, me dando recados 
positivos... mas não é que eu fiz isso a minha vida inteira e agora era 
eu que recebia de volta essa positividade?”. 

 

 A. R. P. S., de 65 anos relata que 

 

“... a notícia da doença quase acabou comigo. Pensei que já estava 
morrendo. A primeira coisa foi pensar na minha família. Sabe, eu nunca 
quis pensar em morte, em doença. Nunca deixei que esse assunto 
tomasse forma na minha cabeça, mas do dia pra noite eu descubro o 
câncer [longa pausa]. Chorei uns quatro dias e minha família chorou 
junto. Depois eu não aguentava mais aquilo e botei a tristeza pra 
correr. Eu até que levantei rápido, mas o povo de casa não. Aí eu 
comecei a mostrar pra eles que era hora de pensar com alegria. Fui 
falando, fui falando, fui falando sobre o amor de Maria, nossa mãe, da 
misericórdia de Deus por nós, e quando vê, era eu que estava 
consolando o meu povo. Quando eu comecei a tratar aqui, logo em 
seguida, foi a mesma coisa [junto aos demais pacientes]. 

 

 B. P. S., 60 anos dizia sobre a doença: 

 

“Quando eu pensava que uma pessoa pudesse pegar câncer (SIC), eu 
morria de medo. Achava que era a coisa mais doída pra alma da 
pessoa. Lembrava do padre Léo, coitadinho, um homem tão forte, tão 
bom com os outros, foi secando, secando até morrer às mínguas. Dali 
à pouco eu também tava com câncer. Aí aconteceu uma coisa 
estranha: eu não senti nada disso. Não fiquei com medo, não fiquei 
desesperada. Pra falar a verdade achei até estranho essa calma 
minha. Pensei: ‘deve ser a mão de Deus ajudando’. Fiquei tranquila e 
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continuei com a minha vida, rezando pelos outros, ajudando no bazar 
da igreja, seguindo em frente”. 
 

 Ainda segundo a análise desse mesmo fator, entre as pacientes de até 

30 anos de idade, o índice para a oferta de ajuda ao outro foi inversamente 

proporcional. Essa primeira faixa de idade apresenta certa preocupação em 

manter-se pessoalmente ‘bem’ para então conseguir ajudar outras pessoas, 

conforme, por exemplo, o relato de W. E. S., 29 anos: 

 

“Quando descobri o câncer eu quis ser forte. Quer dizer, eu sou forte, 
tenho que pensar isso. Mas vendo minha filha e minha mãe, eu 
‘dasabei’. Foi então que comecei a pensar na minha necessidade de 
ficar bem em primeiro lugar, porque isso é o fundamental agora”. 

 

 O próximo fator com relevância estatística refere-se ao “Posicionamento 

positivo frente a Deus”, que seriam atitudes como contar, colaborar, suplicar, 

apoiar-se em Deus, etc. O índice Alpha de Cronbach indicou que, da mesma 

forma, as mulheres mais velhas representavam maior índice, e as mais jovens, 

menor indicação. 

 S. P. V., de 63 anos, afirma: 

 

“Eu acredito que Deus tem um plano pra todos nós. O irmão vai à igreja 
orar, ele pede, ele chora, mas Deus fica contrito, fica em silêncio. Por 
quê? Porque depende de todos nós alcançarmos a vitória. Deus não 
me deu o câncer, mas permitiu que eu tivesse esse câncer, só para 
que eu também fizesse a minha parte, que é lutar junto do Senhor para 
alcançar a minha vitória”. 

 

 R. C. P., de 60 anos comenta que; 

 

“... na Bíblia a palavra de Deus é muito clara. Se Deus é por nós, quem 
será contra nós? Só que muitas pessoas param aqui. Deus está em 
nosso favor, mas o que eu tenho que fazer para merecer ficar ao lado 
Dele? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu rezo. Eu digo: ai meu 
Deus, é só dizer o caminho, que eu vou. Só continua comigo, por 
favor!”. 

 

 Também o fator “Busca pessoal de crescimento espiritual”, entendido 

como a procura pessoal por Deus ou por uma espiritualidade, aparece nas 

entrevistas realizadas. D. A. S., de 67 anos, comenta: 
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“Antigamente eu pensava que Deus era um homem velho, barbudo. Eu 
tinha medo dele (risos...). Tem até uma música do Raul Seixas que fala 
isso6. Depois percebi que esse Deus também podia ter outra forma, 
mais bonito, de olhos claros, simpático. Aí eu cresci, saí de casa, fui 
trabalhar. E Deus estava em todos os lugares. Fui lendo que Deus era 
uma energia, que Deus era o amor, etc. Hoje, enquanto faço a 
quimioterapia, eu procuro pensar em Deus e o simples fato de fazer 
isso já me dá uma tranquilidade, porque se eu estou pensando num 
entendimento do que seja Deus, então Deus já está lá comigo!”. 

 

 Outra paciente, F. R. S., de 60 anos comenta: 

 

“Eu nunca parava pra pensar na minha vida. Só agora, com quase 61 
anos é que eu fui fazer isso. Nunca pensei num monte de coisas tão 
simples. Por exemplo? Por exemplo: quem sou eu? Aqui, agora 
conversando com o senhor, eu sei que sou a F. Só que quando eu 
comecei a tratar dessa doença, parece que eu já não era só a F. [...] 
porque se eu fosse só a F. acho que não ia conseguir continuar. Então, 
sentada em casa, num dia que estava sozinha, sozinha eu comecei a 
pensar isso, e acabei chorando de ALEGRIA (dizendo com ênfase), 
sabe por quê? Uai, porque eu consegui sentir, pela primeira vez na 
minha vida, que eu não estava sozinha. Deus estava comigo, doutor. 
Deus!”. 

 

 O conjunto de respostas que compõem o fator “Ações em busca do 

outro institucional” (as ações de aproximação com o institucional, sejam estas 

os locais, membros, representantes religiosos ou mesmo manifestações 

formais e institucionalizadas das religiões) aparece como outro fator positivo 

em que as mulheres com mais de sessenta anos obtiveram índices mais 

expressivos. 

 G. C. L., 62 anos comenta que 

 

“... o médico disse que eu não deveria ficar em lugares com muita 
gente junto, por causa da minha imunidade. Na hora eu até nem liguei 
muito, mas depois lembrei de uma coisa: e a minha missa? Acho que 
essa é uma das coisas que mais sinto falta...”. 

 

 De maneira semelhante, R.T., 60 anos dizia: 

 

                                                     
6
 O nome da canção é ‘Para Nóia’, escrita por Raul Seixas em 1975. Seu refrão diz: “Tinha tanto medo de sair da cama 

à noite pro banheiro / Medo de saber que não estava ali sozinho porque sempre... / Sempre... sempre... / Eu estava 
com Deus! / Eu estava com Deus! / Eu estava com Deus! / Eu tava sempre com Deus! 
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“depois que fiquei doente, muita gente veio na minha casa só para 
saber se eu tinha piorado. Ninguém nunca chegava e falava: Olha R., 
passei aqui para perguntar se posso te ajudar com alguma coisa, lavar 
uma louça, arrumar alguma coisa... nunca! Parece que vinham pra 
saber se eu já tinha morrido. Claro que isso acontecia no começo, 
quando a gente ainda está meia tonta com a notícia. Mas depois nós 
começamos a filtrar as visitas. Hoje recebo poucas pessoas, mais 
gente da igreja mesmo, que vai lá levar a comunhão e acaba rezando 
comigo. Também o padre passa uma vez por semana e é uma alegria 
quando ele está lá. Se eu não posso ir na igreja, o padre vai lá em 
casa!”. 

 

 A representação do institucional também aparece na fala de T. P. S., de 

67 anos: 

 

“Tenho o meu altarzinho em casa, dedicado á Nossa Senhora 
Desatadora de Nós e ao Santo Expedito, que é o santo das causas 
urgentes. Sempre deixo uma vela acesa para Deus iluminar o meu 
caminho e pra que a minha casa também seja um lugar para Deus”. 

 

 O último fator positivo (aquele relacionado entre a oração e resultados 

positivos) associado à comparação com a idade seria os itens da escala 

relacionados à “Busca pessoal de conhecimento espiritual” (visando o 

fortalecimento espiritual em relação ao problema, ao mundo e/ou aos desígnios 

de Deus). 

 A senhora W. R. M., de 61 anos apresenta um comentário relacionado a 

esse fator: 

 

“Eu acho que a nossa humanidade é muito fraca. Tanto é que a vida 
religiosa está cheia de exemplos, mas a gente teima em ficar chorando 
e se lamentando. Olha a vida dos santos, por exemplo. Veja como foi 
sofrida e que exemplo eles nos dão. Pega um livro, uma revista que 
fale de um ensinamento de Deus, que comente uma passagem da 
bíblia. Leia. É reconfortante saber quantas pessoas passaram por 
dificuldades e venceram! Acho que a gente deve estudar mais as 
coisas da religião. Principalmente os católicos. Eu sou católica, por isso 
posso falar isso. Nós não lemos nada da nossa religião, e depois só 
falamos bobagens”. 

 

 O último fator com significância estatística na comparação com a faixa 

etária foi a “Insatisfação com o outro institucional”, que é o único fator negativo 

presente nessa comparação em que as mulheres com mais de sessenta anos 
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alcançaram maiores índices Alpha. É chamado negativo em seu apelo para 

modificar a vontade divina de acordo com um desejo pessoal (Panzini, 2004). 

Esse fator denota sentimentos de insatisfação, desgosto ou mágoa com 

qualquer representante institucional ou perante o conjunto de crenças da 

pessoa. Sobre isso, T. M. L., de 60 anos relata: 

 

“Eu moro numa cidade bem pequena. Lá todo mundo se conhece. Eu 
vivo numa casa que está localizada a vinte metros da igreja e eu moro 
nessa casa desde que me casei há quarenta e um anos. Antes de ficar 
doente, eu ia à missa pelo menos quatro vezes por semana. Todo 
mundo me conhece na igreja. Agora eu te pergunto: sabe quantas 
vezes o padre me visitou, desde que eu fiquei doente há sete meses? 
Nenhuma vez!”. 

 

 M. F. T., também de 60 anos apresenta a seguinte ponderação: 

 

“eu sei que não se deve esperar muito das pessoas, nem querer que 
os outros façam aquilo que a gente secretamente espera. Mas, 
erradamente, eu achava que a turma do meu grupo de oração estaria 
mais presente, com algumas ajudas do dia a dia, caso eu precisasse. 
Mas não aconteceu isso não. De vez em quando alguém liga. E só. 
Esquisito para um grupo de oração”. 

 

 Os demais fatores negativos da Escala CRE (Reavaliação negativa de 

Deus, Posicionamento negativo frente a Deus e Reavaliação negativa do 

significado) estiveram evidenciados entre aquelas que contavam até trinta anos 

de idade. 

 Assim, a população mais jovem da amostra apresentou alguns 

questionamentos frente à ideia que faziam de Deus e seus desígnios 

(Reavaliação negativa de Deus). Exemplo disso pode ser encontrado na fala de 

J. S. T., de trinta anos, que dizia: 

 

“A gente luta para estudar, preocupa-se com nossa formação 
acadêmica, batalha por um emprego melhor e depois disso tudo, vem a 
doença. Pode ser um grande pecado o que eu vou dizer, mas será que 
Deus deixou que eu fizesse isso tudo à toa?” 

 

 Também o fator que mede a maneira como a pessoa pede ou espera 

simplesmente que Deus tome o controle da situação e se responsabilize para 
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resolvê-la (Posicionamento negativo frente a Deus) acompanha essa faixa 

etária. F. P. B., de 19 anos entende o adoecimento como uma situação em 

que: 

“Deus vai resolver isso para a minha vida. Eu acredito sim, sendo que 
Ele é bondade eterna, a hora que quiser pode mudar tudo. Tenho fé e 
espero essa obra Dele em mim, pois ele faz todas as coisas”. 

 

 As mulheres mais novas obtiveram, ainda, níveis de destaque para o 

fator “Reavaliação Negativa do Significado”, que representa a revisão da 

situação como um ato e/ou consequência do mal praticado. A paciente F. P. L., 

de 28 anos relata: 

 

“Eu acho que Deus pune quando a gente foge do caminho das suas 
palavras. Não sei o que eu fiz, ou deixei de fazer. Mas acho que, 
depois dessa purgação, estarei em condições de seguir minha vida 
com mais dignidade. Deus pune para transformar nossos caminhos”.  

 

 B. D., paciente de 29 anos relatou a seguinte consideração sobre seu 

tratamento: 

  

“O câncer é tipo um túnel que você entra e vai cada vez mais se 
aprofundando numa escuridão e continua seguindo, até que o 
desespero toma conta. Mas esse túnel é uma passagem, um caminho 
que eu tenho que seguir, porque fui eu mesma que construí, de alguma 
forma. É como se fosse um tipo de lugar que Deus me colocou para eu 
ver que pela minha vontade, pelos meus desejos eu só me perderia. 
Quando a pessoa tem mais clareza dessa situação, aí Deus vai lá e 
abre uma passagem pra saída. Se não tiver clareza, se não tiver 
pensado em tudo que eu fiz e refletido bastante, acho que Deus não 
facilita não!”. 

 

2 Por escolaridade 

 

 O cruzamento dos dados obtidos na análise fatorial, considerando-se a 

escolaridade das participantes como critério comparativo, os resultados 

encontrados indicaram seis fatores com bons níveis de significância estatística, 

conforme apresentado na Parte I deste estudo (tabelas 30 a 36). 

 Tal comparação apontou que as mulheres que possuíam o ensino 

superior incompleto apresentavam menores índices em quatro desses seis 
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fatores (oferta de ajuda ao outro, busca pessoal de crescimento espiritual, 

ações de busca do outro institucional, busca pessoal de conhecimento 

espiritual), o que importa dizer que suas respostas à Escala CRE, embora 

alcançassem níveis de validade, entre todas as participantes eram as que 

menos ações características desse fator para o enfrentamento 

religioso/espiritual envidavam. Nos dois últimos fatores (posicionamento 

negativo frente a Deus e insatisfação com o outro institucional), são elas que 

maiores índices apresentaram, o que não deixa de reforçar seu posicionamento 

diante das ações de enfrentamento religioso pontuadas pelo cruzamento 

dessas informações. Sobre o fator “oferta de ajuda ao outro”, a paciente H. L. 

S., de 32 anos, estudante do curso de pedagogia afirma: 

  

“Acho que as pessoas precisam entender que quem tem câncer é um 
ser humano como todos os outros. Às vezes percebo que tem muita 
gente me olhando e pensando como proceder. Gente, todo mundo é 
igual! Não é porque uma mulher está careca que deve ser vista como 
uma condenada. Onde estão minhas qualidades? Ficaram doentes 
também? Acho que é por isso que principalmente as mulheres que tem 
câncer se fecham tanto”. 

 

  Em relação às ações que configuram o enfrentamento religioso espiritual 

voltadas à “busca pessoal de crescimento espiritual” (como orar 

individualmente, atentar-se para a escuta de um eu interior, etc.) a estudante 

do curso de Farmácia, I. N. P, de 22 anos diz: 

 

“O câncer exige uma resposta rápida. Biologicamente ele é inteligente, 
é estratégico. Eu não penso que ficar chorando vai resolver, eu procuro 
seguir as ações elaboradas pelo médico, porque é um jogo de xadrez, 
e nesse jogo, eu tenho muito menos peças do que o câncer. Seria 
como se o câncer tivesse 30 peões e eu só dez”. 

 

 As “ações em busca do outro institucional”, fator configurado por ações 

como a participação em práticas religiosas/espirituais, busca por locais 

religiosos, busca de apoio espiritual com membros religiosos, etc.) também é 

menos considerado, entre aquelas com ensino superior incompleto. A esse 

respeito, J. L. P., de 20 anos e estudante do curso de psicologia faz a seguinte 

observação: 
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“Eu cresci numa família evangélica, em que todo mundo seguia os 
ensinamentos da igreja direitinho. Mas chegou um momento na minha 
vida que eu comecei a ver que tudo era de acordo com o pensamento 
do pastor. Tudo que a gente ia fazer era de acordo com o pensamento 
dele. Comecei a me sentir incomodada, que igreja que é essa? Se 
Deus é amor, porque que a vida tem que seguir um caminho cheio de 
impedimentos? Eu não estou dizendo que Deus é ruim, mas me 
desencantei com o fato de pertencer a uma igreja. Eu pertenço à 
Deus”. 

 

 O último fator positivo apresentado nessa comparação representa as 

ações realizadas para a “busca pessoal de conhecimento espiritual” (leituras de 

revistas, livros, periódicos que abordavam o tema ‘Deus’, filmes, programas 

dedicados à espiritualidade, etc.). V. P. M., 31 anos, cursando o último ano de 

enfermagem, parece comparar o tratamento do câncer (por ela considerado 

assustador) com a ideia (ou imagem) de Deus, supostamente sendo análogas: 

 

“Na minha cabeça, as imagens que eu criei de Deus, nem sempre 
coincidiam com as imagens de Deus que se formava depois que eu 
descobri o câncer. Depois do câncer eu não conseguia rezar, não 
conseguia pedir... Fiquei triste, desanimada, mas acho que não 
deprimi. De vez em quando gosto de ver algum filme, ou assistir uma 
missa pela televisão. Ainda não consegui encontrar um senso comum 
para essa imagem de Deus, mas agora tenho conseguido pensar com 
mais calma. Acho que estou ficando menos assustada, vendo que o 
tratamento não é tão assustador quanto eu pensava que fosse”. 

 

 Outro fator que surgiu após a comparação com o nível de escolaridade 

das participantes foi o “posicionamento negativo frente a Deus”, que revela o 

comportamento de enfrentamento religioso espiritual em que existe uma mera 

espera para que Deus tome o controle da situação. O sentido ‘negativo’ indica 

a não aceitação da situação vivida. E. P. C., 29 anos, estudante do curso de 

Assistência Social em suas considerações diz que: 

 

“Eu não tenho dúvida que Deus, assim como criou todas as coisas, 
pode acabar com tudo. Não que Deus seja um ser destruidor, cruel, 
ruim, mas ele tem o poder de fazer tudo, e Ele sabe de mim. Então, 
sendo Deus muito maior que qualquer um, para ele é simples tirar essa 
doença. É simples e eu espero isso, porque tenho fé e ele há de querer 
isso para a minha vida”. 

 

 O último fator negativo que aparece com força estatística quando 
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comparada a escolaridade da amostra seria a “insatisfação com o outro 

institucional” (sentimentos de insatisfação ou mágoa com qualquer 

representante institucional ou a representação do conjunto de crenças 

religiosas ou espirituais que a pessoa possa ter). A. L. G., de 33 anos, relata 

que: 

 

“O sofrimento faz parte de um caminho pelo qual a gente deve passar. 
Não adianta se comportar como se o padre, o pastor, o pai-de-santo, o 
médium fosse o responsável pela nossa vida. A gente deve entender 
que a mudança está em nós, esperando uma atitude nossa”. 

 

3 Pela situação laboral 

 

 No cruzamento dos dados obtidos na análise fatorial, considerando-se a 

situação laboral da amostra analisada como critério comparativo, os resultados 

encontrados indicaram cinco fatores positivos e os quatro fatores negativos 

com bons níveis de significância estatística, conforme apresentado na Parte I 

deste estudo (tabelas 38 a 46). 

 As mulheres aposentadas apresentaram maiores índices de Alpha de 

Cronbach em cinco deles (quatro fatores positivos e um fator negativo). 

Também foi delas o grupo que menos demonstrou avaliação negativa de Deus. 

Para muitas delas, passar pelo tratamento durante o período de vida em que 

não existe mais a exigência de horários mais delimitados facilitou pensar a 

própria existência. Exemplo disso é o relato de C. C. M., de 59 anos, 

professora aposentada: 

 

“O senhor até vai achar que eu estou louca, mas ter que vir aqui para 
fazer o tratamento acabou se transformando para mim num momento 
de descontração. Parece que eu venho para um passeio. Aqui eu 
converso com as meninas da recepção, com o pessoal do cafezinho, 
eu revejo a turma que também está fazendo o tratamento. Não penso 
que isso aqui seja uma tristeza não. Tirando o fato de que eu tenho os 
horários para começar a quimio, eu acabo até chegando antes para 
bater papo. Eu me sinto muito bem. Depois, em casa, eu tenho um 
pouco de náusea, passo um pouco mal sim. Mas aí eu deito e me 
lembro que a minha única obrigação é cuidar de mim.” 

 

 De maneira semelhante, R. C. B., de 59 anos, bancária aposentada 
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afirma: 

 

“A minha maior tristeza foi quando eu precisei me aposentar por Dort7. 
Eu adorava a vida de bancária. Só que aos pouquinhos eu notei que 
era mais gostoso pensar nas coisas que eu poderia fazer para mim, do 
que as minhas obrigações profissionais. O tratamento aqui faz parte 
dessas coisas que eu posso fazer para mim. Agora estou livre dos 
horários, dos compromissos. Isso tudo era, na verdade, uma grande 
chatice!” 

 

 As mulheres aposentadas, enquadrando-se nos maiores índices de 

“oferta de ajuda ao outro” traziam, na maioria das vezes, a ideia de que a ajuda 

realizada é sempre feita por satisfação em ajudar. K. S. P., de 68 anos, 

enfermeira aposentada confirma isso, dizendo que: 

 

“Sempre gostei do meu trabalho. Trabalhei até quando me aceitaram lá 
e depois fui para casa feliz da vida, com a sensação de um dever 
realizado. Nunca fiquei triste em ter parado de trabalhar, mas nunca 
deixo de ajudar alguém que está próximo de mim. Tenho uma amiga 
que é cuidadora e que descobriu uma hérnia de disco há três anos. 
Quando ela foi operada, eu corri pra casa dela. Ajudava no banho, 
ajudava com a comida. Ela até brinca comigo dizendo que ser 
enfermeira era o de menos, o que eu fazia e ainda faço é cuidar. Bonito 
ouvir isso, né?”.  

 

 O “posicionamento positivo perante” Deus, também é percebido nos 

relatos das aposentadas. A senhora L. S. A., de 63 anos, cozinheira 

aposentada, ainda mantém suas atividades, num contexto diferente: 

 

“No ano que eu me aposentei meu marido faleceu. Moço, você já 
pensou o que é deixar de fazer a coisa que mais gosta na vida pra ficar 
em casa e depois descobrir que vai ficar sozinha, porque o 
companheiro se foi? Nessa época eu comecei a fazer marmitex pra 
vender, pra ocupar minha cabeça. Mas era muito compromisso. A 
doutora do PSF me disse que se eu continuasse assim ia entrar em 
depressão. Eu gostava de cozinhar, mas já não estava gostando do 
horário. Um dia na igreja o padre falou que estava pensando em dar 
uma força para um grupo que queria ajudar as pessoas de rua e quem 
quisesse ajudar também era pra procurar ele. Eu fiquei pensando o que 
eu podia fazer, mas não achei jeito. Ainda fazia marmitex... Chegando 
em casa uma colega bateu na minha porta pra devolver um tacho 
grande que eu tinha emprestado pra ela. Olhei aquilo e veio um 

                                                     
7
 Dort: Distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. São movimentos repetidos que podem provocar lesões em 

tendões, músculos e articulações, principalmente em membros superiores. 
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pensamento na minha cabeça: sopão! Vou fazer sopão pra essa gente! 
Não é todo dia que eu tenho que fazer, só tenho o horário de deixar 
pronto pra eles pegarem em casa. É a sensação mais boa ajudar 
assim.” 

 

 Considerando-se o tempo disponível que as mulheres aposentadas 

dispõem, é de se considerar que a “busca pessoal de crescimento espiritual” 

ganhe força. V. R. S., de 59 anos, secretária escolar aposentada assim relata: 

 

“Sempre trabalhei em escola. Primeiro era concursada do município, 
depois prestei concurso público para o estado e fui aprovada. Mas a 
vida de secretária parece que fica muito misturada com a vida de 
esposa e de mãe. Quanto tempo eu saía do trabalho e era ‘secretária’ 
do meu marido. Volta e meia ele me perguntava onde estava tal 
camisa, onde que tinha colocado a chave de casa, se eu sabia que 
horas meu filho iria passar em casa... e eu era muito eficiente. Eu me 
antecipava para cuidar de tudo, eu fazia de tudo e dava conta sozinha. 
Aí quando eu me aposentei, começou a sobrar tempo, porque eu 
continuei fazendo tudo rapidinho. Meus familiares saíam cedo e eu 
ficava sozinha. Comecei a me ver ali, em silêncio, o tempo parece que 
me enchia os ouvidos... Então comecei a pensar na vida, no sentido da 
vida, na função da vida. Logo Deus apareceu nos meus pensamentos, 
porque Deus está nessas considerações. Então passei a pensar e ler 
mais, peguei uns livros de filosofia, de teologia e comecei a estudar. 
Isso tem feito muito bem pra mim até hoje”. 

 

 As mulheres cuja ocupação era o trabalho em casa (do lar) foram 

aquelas que mais índice apresentou no fator “ações em busca do outro 

institucional”. Tal fator revela estratégias de enfrentamento religioso voltadas 

para a aproximação com o institucional, ou mesmo manifestações 

institucionalizadas das religiões. O relato de M. C. N., 46 anos se aproxima 

dessa ideia: 

 

“... com o tempo eu acebei sentindo falta de participar de alguma coisa. 
Achava que era falta de estudar, de fazer algum curso, mas não era 
não. Um dia, na igreja, a gente foi convidado para ser festeiro na 
paróquia. Meu marido, que é muito animado, gostou da ideia. [...] Com 
o tempo, começamos a participar dos movimentos da igreja (Mãe 
Rainha, encontro de casais, curso de noivos) e hoje virou uma 
extensão das minhas atividades. Cuido da casa, mas também participo 
da igreja. Me sinto bem. É bom para o C. também (marido). Isso está 
me ajudando muito agora, que estou tratando desse tumor, porque eu 
recebo da igreja muita força, eu tenho alcançado muitas graças por 
conta dessa convivência que a gente tem lá na igreja”. 
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 As mulheres aposentadas estão entre aquelas que mais se aproximaram 

do fator “busca pessoal de conhecimento espiritual” e que mais se distanciaram 

do fator “reavaliação negativa de Deus”. Sobre esse último fator, M. L. R. S., de 

67 anos, vendedora aposentada, comenta: 

 

“A gente não deve se desesperar com doença. Sempre pensei isso e 
agora com esse câncer o meu pensamento não tá diferente, mesmo 
quando a gente acha que não vai ter uma saída. Se a gente pensar 
isso, é porque não tem a quantidade de fé que precisa pra enfrentar a 
situação. E quando não tem fé a gente começa a pôr a culpa em Deus, 
e isso é muito perigoso”. 

 

 Mulheres desempregadas obtiveram maiores índices em três fatores 

negativos da Escala CRE: “reavaliação negativa de Deus”, “posicionamento 

negativo frente a Deus” e “reavaliação negativa do significado”. Ainda que não 

se possa afirmar peremptoriamente, é viável considerar a situação de 

desemprego como um suposto elemento para a formação de uma ideia 

negativa do conceito de Deus (conforme os itens da escala: “pensei que Deus 

não existia”, “questionei o amor de Deus por mim”, etc.), além da passividade 

frente aos problemas esperando de Deus uma ação (“não fiz muito, apenas 

esperei que Deus resolvesse meus problemas por mim”), ou, então, como uma 

ideia de punição, de castigo (“imaginei o teria feito para Deus me punir”). 

 O último item refere-se à “insatisfação com o outro institucional”. As 

mulheres aposentadas obtiveram índices mais altos nesse fator, assim como 

as mulheres mais velhas também apresentaram. A interação idade e ocupação 

parecem estar intimamente relacionadas por meio de elementos como a 

experiência de vida e conhecimentos práticos. Tais interações serão adiante 

consideradas.  

 

4 Pela religião que pratica 

 

 Analisando-se a intersecção dos dados obtidos na análise fatorial e a 

religião que a amostra relatou professar, os resultados encontrados indicaram 

três fatores positivos com bons níveis de significância estatística, conforme 

apresentado na Parte I deste estudo (tabelas 48 a 50). 

 As comparações anteriores não haviam encontrado índices de 
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significância estatística para os fatores P1- Transformação de si e/ou de sua 

vida e P2- Ações em busca de ajuda espiritual. Somente quando comparados 

com a religião esses agrupamentos apareceram com embasamento fatorial, 

diferentemente do fator P6- Ações em busca do outro institucional, que se 

manteve em todas as comparações. 

 A paciente Y. R. S. de 34 anos, espírita, comentando sobre a 

transformação pessoal ocorrida a partir da descoberta da doença, diz: 

 

“Chegou uma hora que eu pensei: Putz, tá na hora de praticar tudo isso 
que eu acredito. Eu tô tentando fazer isso, e acho que tem sido 
bastante interessante, principalmente porque tudo que eu achava que 
era pros outros na verdade é pra mim também. Esse processo tem me 
aproximado de mim e me ajudado a pensar melhor sobre a minha vida, 
o meu papel no mundo.” 

 

 Outra paciente, H. S. M., de 47 anos, educada na religião católica, mas 

espírita desde a morte de seu avô, há 19 anos considera que: 

 

“A morte sempre foi um problema pra mim, porque eu nunca consegui 
pensar numa maneira que me deixasse tranquila pensando que ela 
está vindo. Meu avô por parte de pai sempre foi um verdadeiro pai para 
mim, eu amava aquele homem, e ainda amo. Quando ele morreu eu 
fiquei desesperada, pensei que fosse morrer junto. Acho que só não 
morri de tanto medo que eu sentia da morte. Precisei tomar calmantes, 
tive insônia, apareceu um monte de doença em mim... foi uma fase 
difícil. Demorou um tempo, até que eu percebi que esse pavor da morte 
não ia resolver meus problemas se eu não pensasse o que era isso. 
Nessa época eu tinha uma vizinha que era espírita, ela sempre foi 
muito tranquila, muito legal e um dia eu encontrei ela de frente a minha 
casa e a gente começou a conversar, eu contando da saudade do meu 
avô e do sofrimento que nunca acabava por causa disso e aí ela me 
falou que eu precisava deixar a planta da saudade crescer, porque se 
eu ficasse tentando arrancar os primeiros raminhos que nascessem ela 
nunca ia me deixar em paz. Eu concordei mesmo sem ter entendido 
isso. Depois de um tempo, a gente se encontrou novamente, e eu tive 
a liberdade de chegar nela e falar que eu pensava muito naquilo que 
ela tinha falado, mas que não tinha entendido direito, porque se eu 
deixasse a planta da saudade crescer, eu não ia sofrer cada vez mais? 
Quando falei isso ela riu e me disse que essa planta poderia produzir 
muitos frutos e que esses frutos poderiam me ajudar a viver. Depois 
disso, comecei a ler algumas coisas espíritas mais por curiosidade e 
devagarinho muita coisa passou a fazer sentido. A minha dor ficou 
mais controlada, apesar de sentir muita saudade, mas hoje eu entendo 
que a vida tem que seguir pra frente e que se a gente está vivo é 
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porque tem que viver. Esse pensamento ficou maior ainda depois que 
eu descobri o tumor no meu seio. Eu sempre digo pra mim mesma que 
é necessário acreditar na bondade de Deus e pensar na nossa vida 
com mais cuidado, com mais amor, porque tudo o que acontece tem o 
propósito de transformar a gente em seres humanos melhores”. 

 

 O discurso de que o câncer poderia ser algo que permitisse uma 

transformação da vida foi encontrado em grande parte da amostra pesquisada. 

Em pelo menos 73 relatos essa afirmação está presente, sendo mais constante 

nas mulheres espíritas e menos frequente entre as evangélicas. I. S. Q., de 47 

anos, evangélica de origem católica, diz: 

 

“Eu fiquei doente, precisei ser operada, todo mundo naquela falação, 
veio vizinho, veio parente tudo me olhando como se eu estivesse 
morta. Um dia veio o pastor me visitar e disse que aquilo era a minha 
parte no baquete que Deus preparou para nós. E é mesmo, é o preço 
do convite para o banquete. Daí eu comecei a me preocupar como é 
que eu vou chegar nesse banquete, não posso ir desarrumada, tenho 
que chegar lá bem, tenho que olhar pra mim e ver o que posso fazer 
para melhorar, para merecer abraçar meus parentes, meus amigos, 
para abraçar Jesus! Desse dia em diante tenho pensado mais nessa 
pessoa que eu sou.” 

 

 O outro agrupamento que apareceu somente na comparação com a 

religião professada foi o fator P2 - Ações em busca de ajuda espiritual, descrito 

como uma busca cujo objetivo seria a aproximação com essa mesma 

espiritualidade.  

 Assim relata M. J. A., 32 anos, católica: 

 

“Sempre que saio de casa rezo para o meu anjo da guarda me 
acompanhar. Quando chego aqui, rezo por todos nós. Gosto de pedir 
aos santos que intercedam pela gente aqui junto de Deus, porque eles 
já passaram pela vida e sofreram tantas coisas... Peço a Nossa 
Senhora, que sofreu tanta coisa por amor, peço a Jesus para me dar 
forças para carregar a minha cruz”. 

 

 De acordo com T. T. S., 55 anos, espírita, 

 

“nós precisamos vencer as batalhas, não só do corpo, como do 
espírito. Muitas coisas a gente não vê, mas sente, como a raiva, a 
inveja, a indiferença, que é uma espécie de desprezo. Isso tudo é muito 
ruim, inclusive para a nossa saúde física. Eu procuro a ajuda dos meus 
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mestres, daqueles espíritos que são revestidos de muita luz e energia 
para conseguir reestabelecer minha vida. Nem sei se vou vencer o 
câncer, mas preciso de ajuda para vencer meus medos, meu 
desespero. A melhor maneira de entrar num lugar desconhecido e 
escuro é entrar acompanhada”. 

 

 O último fator que apareceu na comparação com a religião professada 

pelas mulheres da amostra pesquisada foi o Fator P6 – Ações em busca do 

outro institucional (ações de coping religioso que buscam aproximações com 

locais, pessoas ou manifestações institucionalizadas das religiões), 

apresentadas na Parte I (tabela 50). A religião protestante foi a que se 

destacou na comparação, aparecendo com clareza nas entrevistas. M. L. C. de 

50 anos, frequentadora da Igreja Presbiteriana do Brasil, diz: 

 

“Eu já ouvi dizer que ninguém é uma ilha, que ninguém consegue viver 
sozinho. É verdade, de certa forma todo mundo depende dos outros 
para muitas coisas, e todas as pessoas dependem de Deus, até para 
respirar! Eu tenho procurado Deus, nesse meu caminho que agora está 
difícil. Quando o médico me liberou o primeiro lugar que voltei foi a 
casa de Deus. Precisava dessa visita, queria muito ver meus irmãos, 
cantar, louvar a Deus, agradecer. Isso para mim é uma benção e uma 
vitória”. 

 

 De maneira semelhante, O. P. S., de 54 anos, fiel da Igreja Universal do 

Reino de Deus, afirma que: 

 

“É pela mão de Deus que eu me levanto, por ela que eu avanço. As 
doenças, a fome, a depressão não tem força quando estou na igreja, é 
lá que eu sinto que Deus me sustenta, que me faz caminhar. Me sinto 
bem na presença dos amigos que estão lá, gosto de ouvir a palavra do 
pastor”. 

 

Dados excluídos da análise fatorial 

 

 Durante a apuração dos dados foi verificada uma uniformidade de 

respostas em dez itens da escala e em um item do questionário sócio-

demográfico, ou seja, todas essas respostas foram assinaladas com a mesma 

opção. Disso decorre a retirada do item do conjunto de dados da análise 

estatística e fatorial, porque essa uniformidade impossibilita a verificação de 

sua validade, ainda que não invalide a análise qualitativa. 
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 Diante da pergunta “Você acredita em Deus?” todas as participantes 

responderam “sim”, verificando-se, ainda, que as respostas vinham 

acompanhadas de comentários como “Ele é o pai”, “é Ele quem cuida de mim”, 

“Ele que permite ou proíbe qualquer coisa na minha vida”, “foi ele que me criou, 

ele sabe mais de mim que eu mesma”, “claro!”, “seria possível não acreditar?”, 

etc. Foi percebido um posicionamento filial ante a ideia de Deus, qual fosse a 

formação, instrução ou nível econômico. 

 Também foi constatada como a suposta contradição entre o amor de 

Deus e a descoberta da doença é vencida, na medida em que a prevalência da 

ideia de pertencimento ou afiliação a Deus ganha força entre a maioria delas. É 

o que relata E.S., 47 anos, comerciante, casada, 2 filhos, ensino médio 

completo, católica praticante, ao ser perguntada se acreditaria em Deus: 

 

Muito. Eu não tenho o direito de duvidar de Deus, porque ele é pai, e 
eu sei que ele está cuidando de mim, assim como está cuidando de 
todas as pessoas que estão aqui fazendo o tratamento. Teve uma 
época que eu fiquei ‘encucada’ se Deus queria me testar, ou se ele 
queria me pôr à prova de alguma coisa. Depois imaginava se era 
alguma coisa ruim que eu fiz, mas sempre que pensava isso eu 
pensava também que isso não podia ser, senão Deus era vingativo. 
Pensa bem, Deus me castigando? Mas Deus é amor! Como é que isso 
pode acontecer? 

 

 Tal forma de pensar Deus parece favorecer uma maior conexão com sua 

religiosidade, a partir do adoecimento. Assim relata M. R. S. P., 63 anos, 

aposentada, viúva, 5 filhos, do lar, evangélica: 

 
Com certeza. Porque a gente precisa entender que tudo tem um lado 
bom e outro ruim. Então se a doença é o lado ruim, qual que é o lado 
bom? Acho que é ser cuidada por Deus, ser fortalecida por Deus. Eu 
não posso só reclamar, tenho que agradecer. E quando a gente faz 
isso, acaba entendendo que a doença pode manter a gente mais 
pertinho de Deus. 

 

 O sistema de respostas da escala CRE é do tipo Likert8 de 5 pontos, ou 

seja, apresenta 5 opções de respostas (Anexo A). A questão “Assisti cultos ou 

                                                     
8
 A escala Likert ou escala de Likert é um tipo de escala de resposta psicométrica usada habitualmente em 

questionários ou pesquisas de opinião. Ao responderem a um questionário baseado nesta escala, os perguntados 
especificam seu nível de concordância com uma afirmação. Esta escala tem seu nome devido à publicação de um 
relatório explicando seu uso por Rensis Likert, conforme: http//pt.wikipedia.org/wiki/Escala_Likert, recuperado em 20 
abril 2016. 
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sessões religiosas/espirituais” que compõe o conjunto de questões do fator P2 

– Ações em busca de Deus, recebeu a resposta unânime “bastante”, o que 

permite inferir um movimento, ou pelo menos uma intencionalidade para buscar 

no outro alguma espécie de ajuda espiritual. Disso resulta maiores chances 

para um dinamismo interior, uma resposta diante do adoecimento. 

 Dois itens ligados ao fator P4 – posicionamento positivo frente a Deus 

receberam a resposta “nem um pouco”: a questão 69 “Tentei lidar com a 

situação do meu jeito, sem a ajuda de Deus” e a questão 76 “Tentei lidar com 

meus sentimentos sem pedir a ajuda de Deus”. Esses itens compõem o 

conjunto de ações que representam a maneira do posicionamento pessoal 

frente a Deus. Encontra-se nessa forma de resposta a confirmação à crença de 

Deus. Crer em Deus representaria voltar para Deus, diante de algum problema. 

 Das dez questões da escala com respostas unânimes, sete pertencem à 

categoria dos fatores negativos que, segundo Pargament (1997), indicam um 

apelo direcionado à modificação da vontade divina, buscando a prevalência do 

desejo pessoal. 

 As questões 32 (Fiquei imaginando se Deus tinha me abandonado), 50 

(Pensei que Deus não existia) e 51 (Questionei se até Deus tem limites) 

receberam a resposta “nem um pouco”. Elas pertencem ao conjunto de 

assertivas que formam o fator N1 – Reavaliação negativa de Deus, passando a 

considerar a doença e a transitoriedade do tratamento com um propósito maior 

do que o sofrimento em si, conforme relatos apresentados por, pelo menos, 37 

entrevistadas, como por exemplo: “eu não posso colocar a culpa em Deus. Ele 

me deu a vida. Agora que estou doente, ele me dá a oportunidade de pensar 

em mim” (R. L. A., 39 anos), “Deus não fez isso pra mim, eu acho que a vida 

inteira eu coloquei nos outros a culpa dos meus problemas. Não vou fazer isso 

de novo, principalmente responsabilizando Deus” (P. M., 51 anos), “Não. Não 

foi Deus que fez isso acontecer. Isso aconteceu para que eu enxergasse mais 

Deus em mim”, (M. A. B., 49 anos), “Se eu colocar a culpa em Deus, em quem 

eu coloco a minha esperança?” (I. B. S., 60 anos). 

 O fator N3- Reavaliação negativa do significado contém três questões 

cujas respostas foram idênticas na amostra (“Convenci-me que forças do Mal 

atuaram para tudo isso acontecer”, “Imaginei se Deus permitiu que isso me 

acontecesse por causa dos meus erros”, e “senti que o mal estava tentando me 
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afastar de Deus”). Todas as mulheres escolheram, nas três questões, a 

alternativa “nem um pouco”. A avaliação negativa do significado aconteceria 

caso as respostas indicassem que a existência da doença seria uma 

consequência do Mal, ou uma punição pelos atos, estilo de vida, erros, 

pecados, etc., o que parece não ter ocorrido. 

 A última questão que teve de ser descartada da análise, pertencente ao 

fator N4 (Insatisfação com o outro institucional), foi “Imaginei se minha 

instituição religiosa tinha me abandonado”. a unanimidade constatada foi a 

escolha da alternativa “Nem um pouco”. 

 Em três dos quatro fatores negativos da Escala CRE as participantes 

responderam “nem um pouco”. Considerando-se tal escolha e o tipo de fator 

(negativo), compreende-se que tais sujeitos de pesquisa continham recursos 

intrapsíquicos suficientes para assumirem a responsabilidade pela vida e por 

seus cuidados.  
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Considerações Finais 

 

 A pesquisa sobre existência de estratégias de enfrentamento religioso 

espiritual em mulheres em tratamento de câncer de mama no sul de Minas 

Gerais apontou a existência dos chamados ‘recursos’ de enfrentamento 

religioso espiritual, além de alguns caminhos comuns curiosamente formados. 

Mulheres acima dos 60 anos demonstraram maior disponibilidade para ajudar 

outras pessoas, melhores recursos para formação de laços institucionais, maior 

propensão para envidar esforços para o crescimento pessoal e espiritual, além 

de pensarem em Deus com mais otimismo e mais proximidade, qualquer que 

fosse sua imagem. Também foi essa faixa etária que melhor aceitou a situação 

da doença ao considera-la como uma prerrogativa de Deus, sendo aquelas que 

maior senso crítico apresentaram em relação aos representantes institucionais 

de suas religiões. 

 Esses dados são semelhantes quando a comparação se dá por meio da 

situação laboral, visto que as mulheres aposentadas também são aquelas de 

maior idade, na amostra pesquisada. 

 De acordo com Cohen e Koenig, a religião é algo bastante importante 

para 77% dos idosos, enquanto que para os jovens representaria certa 

importância em apenas 44%, num estudo realizado por esses dois autores 

(1994). Isso porque, de maneira geral, o envelhecimento estreita a relação com 

a espiritualidade, podendo-se notar que a ansiedade trazida pelo temor do 

sofrimento causado pelas doenças e pela morte parece diminuir na medida em 

que o envelhecimento ocorre acompanhado dessa mesma espiritualidade 

(Koenig, 2001). 

 As experiências da idade permitem o uso da religiosidade no 

enfrentamento não como um instrumento de defesa, ou uma maneira de atacar 

os sentimentos pessimistas, mas como uma espécie de fonte que passa a 

fornecer umidade e depois água, a fim de dar à aridez da situação melhores 

condições para viver (Pargament, 1997). 

 Nos muitos estudos sobre religiosidade, quase todos os resultados 

indicaram que o envolvimento religioso esteve relacionado ao volume de apoio 

social e também à qualidade desse apoio. E isso se aplica principalmente aos 

idosos (Koenig, 2012). 
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 Quando o recorte da amostra pesquisada foi a escolaridade, as 

estratégias de enfrentamento religioso espiritual sinalizaram que a oferta de 

ajuda ao outro estava mais disponível entre aquelas que haviam cursado 

apenas o ensino fundamental. As ações de enfrentamento que descrevem 

atitudes relacionadas às buscas de crescimento e de conhecimento espiritual e 

busca de apoio institucional estavam mais disponíveis entre aquelas que 

tinham o ensino médio incompleto. A ideia de que a solução para os problemas 

deveria ficar a cargo de Deus apenas encontra respaldo nas mulheres que 

tinham o curso superior incompleto. 

 As mulheres que haviam concluído o curso superior mantiveram-se entre 

aquelas com menor mobilização de recursos para o enfrentamento religioso, 

nos fatores relatados acima.  

 Considerando-se que o modelo de enfrentamento possa ser baseado 

numa avaliação pessoal quanto sua natureza estressora e que a mediação 

cognitiva influenciaria esse mesmo processo (Antoniazzi, Dell’Aglio & Bandeira, 

1998), não caberia aqui nenhuma inferência que relacionasse o nível de 

escolaridade com o aumento dos processos de enfrentamento. Os resultados 

encontrados evidenciam tal afirmação. 

 Comparando-se a escala à religião praticada, as mulheres que 

declararam seguir o espiritismo tinham mais recursos para a transformação da 

vida e para a busca de ajuda espiritual. Suas falas colocam em evidência uma 

ideia de espiritualidade livre para o caminho do crescimento e do conhecimento 

da bondade de Deus. As mulheres protestantes apresentaram melhores ações 

que as aproximassem de formas institucionalizadas da religião. Nesse sentido, 

Koenig (2012, p. 54) chega a afirmar que “a religião é um comportamento de 

enfrentamento em todo o mundo”.  

 Pargament (1997) sugere que a existência de uma relação entre a 

orientação religiosa e a maneira de compreensão dos acontecimentos da vida 

pode se traduzir em formas específicas de enfrentamento, trazendo, inclusive, 

implicações diretas para a saúde. 

 A amostra, que era aleatória, continha uma pequena representatividade 

de pacientes cujo grau de instrução era o ensino fundamental. Entretanto, a 

análise fatorial apresentou índices favoráveis, o que não invalidou o estudo. 

Outra dificuldade percebida foi o tamanho da escala, que tem 87 questões, 
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dificultando sua aplicação em uma amostragem de maior vulto.  

 Os resultados fatoriais apresentaram consistência e validade. Assim, por 

meio de tabelas constatou-se que tal amostra fazia uso desse recurso para a 

superação do momento vivido. O uso dos dados da amostra comparados a 

elementos sociodemográficos confirmou isso em pelo menos quatro quesitos: 

idade, escolaridade, situação laboral e religião praticada, relacionados a fatores 

positivos (quando a fé promove uma adaptação considerada saudável. Em 

geral, este tipo de enfrentamento está apoiado em crenças de amor e 

acolhimento relacionados a Deus, associado à melhor adaptação psicológica 

frente ao estresse de doenças graves) e negativos (quando gera uma crise 

existencial geralmente relacionada a crenças da doença como culpa ou 

punição).  

 Tais resultados também indicam que a religiosidade e a espiritualidade 

podem ser fatores importantes nas reações de enfrentamento e ajustamento de 

pacientes frente a doenças oncológicas, respondendo aos objetivos 

específicos, que era a compreensão simbólica e real do enfrentamento 

religioso, na medida em que eram narrados ações e entendimentos particulares 

sobre a vivência religiosa. 

 Espera-se que outros estudos sejam realizados, envolvendo amostras 

cuja amplitude avance quantitativa e geograficamente, a fim de alcançar melhor 

aproximação da religiosidade popular brasileira e suas manifestações aos 

recursos de enfrentamento religioso espiritual aqui considerados. 
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ANEXO A 

ESCALA DE COPING RELIGIOSO-ESPIRITUAL 
PANZINI E BANDEIRA (2005) - VERSÃO BRASILEIRA DA RCOPE SCALE 

(PARGAMENT, KOENIG & PEREZ, 2000) DESENVOLVIDA NA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL INSTITUTO DE PSICOLOGIA - CURSO DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 

 

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. Pedi a ajuda de Deus para perdoar outras pessoas 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 
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4. Revoltei-me contra Deus e seus desígnios 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

5. Procurei uma ligação maior com Deus 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

6. Questionei o amor de Deus por mim 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

7. 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 

8. Procurei uma casa religiosa ou de oração 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

9. Imaginei se o mal tinha algo a ver com essa situação 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

10.Procurei trabalhar pelo bem-estar social 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

11.Supliquei a Deus para fazer tudo dar certo 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

12.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 

13.Procurei em Deus força, apoio e orientação 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

14. Tentei me juntar com outros que tivessem a mesma fé que eu 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

15. Senti insatisfação com os representantes religiosos de minha instituição 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

16. Li livros de ensinamentos espirituais/religiosos para entender e lidar com a situação 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

17. 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 

18. Tive dificuldades para receber conforto de minhas crenças religiosas 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

19. Procurei por amor e cuidado com os membros de minha instituição religiosa 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

20. Tentei parar de pensar em meus problemas, pensando em Deus 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

21. Fui a um templo religioso 
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(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

22. 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 

23. Fiquei imaginando se Deus estava me castigando pela minha falta de fé 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

24. Pratiquei atos de caridade moral e/ou material 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

25. Senti que Deus estava atuando junto comigo 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

26. Roguei a Deus para que as coisas ficassem bem 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

27. Pensei em questões espirituais para desviar minha atenção dos meus problemas 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

28.Através da religião entendi porque sofria e procurei modificar meus atos para 

melhorar a situação 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

29.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 

30.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 

31.Tentei proporcionar conforto espiritual a outras pessoas 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

32.Fiquei imaginando se Deus tinha me abandonado 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

33.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 

34.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 

35.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 

36.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 

37.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 
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38. Orei para descobrir o objetivo de minha vida 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

39. Realizei atos ou ritos espirituais (qualquer acão 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 

40. Agi em colaboração com Deus para resolver meus problemas 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

41. Imaginei se minha instituição religiosa tinha me abandonado 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

42. Focalizei meu pensamento na religião para parar de me preocupar com meus 

problemas 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

43.Procurei por um total re-despertar espiritual 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

44. Procurei apoio espiritual com os dirigentes de minha comunidade religiosa 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

45. Rezei por um milagre 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

46. Segui conselhos espirituais com vistas a melhorar física ou psicologicamente 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

47. Confiei que Deus estava comigo 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

48.Busquei ajuda espiritual para superar meus ressentimentos e mágoas 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

49.Procurei a misericórdia de Deus 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

50.Pensei que Deus não existia 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

51.Questionei se até Deus tem limites 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

52.Assisti a programas ou filmes religiosos ou dedicados à espiritualidade 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

53.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 

54.Busquei ajuda ou conforto na literatura religiosa 
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(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

55.Ofereci apoio espiritual a minha família, amigos... 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

56.Pedi perdão pelos meus erros 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

57.Participei de sessões de cura espiritual 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

58.Agi em parceria com Deus, colaborando com Ele 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

59.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 

60.Assisti cultos ou sessões religiosas/espirituais 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

61. 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 

62. Envolvi-me voluntariamente em atividades pelo bem do próximo 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

63. Ouvi e/ou cantei músicas religiosas 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

64.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 

65. Avaliei meus atos, pensamentos e sentimentos tentando melhorá-los segundo os 

ensinamentos religiosos 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

66.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 

67.Procurei auxílio através da meditação 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

68.Procurei ou realizei tratamentos espirituais 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

69. 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 

70. Tentei encontrar um ensinamento de Deus no que aconteceu 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 
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71. Tentei construir uma forte relação com um poder superior 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

72. 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 

73. 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 

74. Participei de práticas, atividades ou festividades religiosas ou espirituais 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

75. Montei um local de oração em minha casa 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

76. 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 

77. Procurei auxílio nos livros sagrados 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

78. Imaginei o que teria feito para Deus me punir 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

79. 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 

80. Procurei conversar com meu eu superior 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

81. Voltei-me para a espiritualidade 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

82. Busquei ajuda de Deus para livrar-me de meus sentimentos ruins/negativos 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

83. Culpei Deus pela situação, por ter deixado acontecer 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

84. Questionei se Deus realmente se importava 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

85. Orei individualmente e fiz aquilo com que mais me identificava espiritualmente 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 

86. 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 

87. Busquei uma casa de Deus 

(1) nem um pouco   (2) um pouco   (3) mais ou menos   (4) bastante   (5) muitíssimo 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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APÊNDICE A 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

A doença e a fé: um estudo do enfrentamento religioso em mulheres com câncer de 
mama 

 
Eu, ____________________________________________, abaixo assinado, 
dou meu consentimento livre e esclarecido para participar de forma voluntária 
da pesquisa acima mencionada, sob responsabilidade do pesquisador Fábio 
Rezeck, do programa de mestrado em Ciências da Religião, da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, sob orientação do professor Doutor João 
Edênio Reis Valle. 
 
Assinando este Termo de Consentimento estou ciente de que: 
 
1- O objetivo da pesquisa é um estudo sobre a religiosidade como forma de 
enfrentamento do câncer; 
 
2- Não há riscos conhecidos em participar deste trabalho; 
 
3- Durante o estudo será aplicado um questionário e realizada uma entrevista 
que será gravada e, após sua transcrição, deverá ser apagada; 
 
4 – Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 
conscientemente sobre minha participação na referida pesquisa e estou livre 
para retirar a qualquer momento meu consentimento de participação na 
mesma; 
 
5- Meu nome será mantido em sigilo e os resultados gerais obtidos serão 
utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, 
incluída sua publicação na literatura científica especializada; 
 
6- Poderei entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo para apresentar recursos ou reclamações 
em relação à pesquisa através do telefone (011) 3670-8644. 
 
7- Poderei contatar o professor Dr. João Edênio Reis Valle ou o pesquisador 
Fábio Rezeck sempre que julgar necessário pelo telefone (011) 3670-8529. 
 
8- Este Termo de Consentimento é feito em duas vias, sendo que uma 
permanecerá em meu poder e outra ficará com o pesquisador responsável. 
 
Local: Pouso Alegre/MG 
 
Data: ________________ 
 
Assinatura: ___________________________________ 
 
 
Fábio Rezeck – Pesquisador  Dr. João Edênio Reis Valle - Orientador 
      fabio.rezeck@uol.com.br         edeniovalle@uol.com.br 
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APÊNDICE B 
Roteiro de entrevista semiestruturada 

 
Nº da entrevista: ______________ Data de nascimento: ___________ 
 
Cidade onde mora:________________________UF:__________________ 
 
Estado civil : _________   Filhos: (    ) Não  (    ) Sim. Se tem filhos, 
quantos?_____ 
 
1. Escolaridade: 
 
(    ) Nenhuma     (    ) Ensino fundamental incompleto 
(    ) Ensino fundamental completo   (    ) Ensino médio incompleto 
(    ) Ensino médio completo  (    ) Ensino superior incompleto 
(    ) Ensino superior completo  (    ) Cursando pós-graduação 
(    ) Pós-graduação completa 
 
2. Profissão: __________________________ 
 
(    ) Empregada (    ) Desempregada (    ) Autônoma  
(    ) Temporária (    ) Do lar   (    ) Aposentada 
 
3. Metástase: (     ) Não (     ) Sim. Localização:_______________________ 
 
4. Tempo do diagnóstico da doença: __________anos ___________meses 
 
5. Cirurgia: (     ) Não (     ) Sim 
 
6. Tipo de cirurgia: 
 
(     ) Mastectomia  (     ) Direita  (     ) Esquerda  (     ) 
Bilateral 
(     ) Quadrantectomia (     ) Direita  (     ) Esquerda 
 
7. Estadiamento do câncer: 
 
(     ) I  (     ) II  (     ) III (     ) IV 
 
8. Tratamento adjuvante 
 
(     ) Radioterapia: _______ sessões 
 
(     ) Pré-operatório (     ) Pós-operatório 
 
(     ) Quimioterapia: _____ ciclos  Periodicidade ciclo: __________ 
 
9. O que você achou da forma como foi informada sobre o seu diagnóstico? 
 
10. Alguém lhe acompanha durante o tratamento? 
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11. Em qual religião você foi educada por seus pais ou cuidadores? 
 
(    ) Nenhuma (    ) Católica  (    ) Judaica  (    ) Evangélica 
(    ) Evangélica (    ) Espírita  (    ) Umbandista (    ) Candomblé 
(    ) Budista  (    ) Protestante (    ) Muçulmana/Islamica 
(    ) Outra. Especifique: ____________________________ 
 
12. Qual religião professa atualmente? 
 
(    ) Nenhuma (    ) Católica  (    ) Judaica  (    ) Evangélica 
(    ) Evangélica (    ) Espírita  (    ) Umbandista (    ) Candomblé 
(    ) Budista  (    ) Protestante (    ) Muçulmana/Islamica 
(    ) Outra. Especifique: ____________________________ 
 
13. Se você respondeu “sim” à pergunta anterior, indique a frequência: 
 
(    ) Uma vez por dia 
(    ) Mais de uma vez por dia 
(    ) Uma vez por semana 
(    ) Uma vez por mês 
(    ) Uma vez por ano, ou menos 
 
14. O que mais tem ajuda você a enfrentar a doença? 
 
(    ) Minha família 
(    ) Médicos 
(    ) Amigos 
(    ) Minhas crenças espirituais 
(    ) Outros. Explique: _____________________________________________ 
(    ) Nada 
 
15. Você acredita em Deus? 
 
16. Depois que ficou sabendo da doença, você leu livros de ensinamentos 
religiosos para entender e tentar lidar com a doença? 
 
17. Acha que sua religiosidade ajuda você a enfrentar a doença? 
 
18. Você acha que a doença levou a uma maior conexão com sua 
religiosidade? 
 
19. Você procurou se filiar a algum grupo, seita, igreja ou qualquer instituição 
de caráter religioso/espiritual? 

 
20. Você faz orações, reza, medita, conversa com Deus, ou realiza qualquer 
prática espiritual, SEM ESTAR na igreja, templo, sinagoga, etc.? 
 
21. Você faz parte de alguma instituição religiosa? 
 


