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INTRODUÇÃO: 

O aumento da prevalência de ansiedade, 

estresse e depressão, com suas consequências por 

vezes trágicas e até fatais, como o uso de drogas, o 

abuso de álcool e a ideação suicida, entre jovens 

adultos, tem gerado um elevado grau de 

preocupação com o bem-estar mental de 

universitários1. 

Alguns estudos demonstram que o 

exercício da religiosidade pode reduzir a 

mortalidade em geral e afirmam a influência desta 

variável sobre a saúde mental, doenças 

cardiovasculares e neoplasias1,2,3. Além disso, a 

religiosidade é um dos elementos que oferece 

melhores formas de ajustamento frente às 

adversidades da vida e é considerado um dos 

fatores protetivos que diminuem a probabilidade de 

suicídio4,5,6 . 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), 

em 1988, incluiu a dimensão espiritual no conceito 

multidimensional de saúde, referindo a questão 

como significado e sentido da vida, e não se 

limitando a qualquer tipo específico de crença ou 

prática religiosa. Para a OMS, a religiosidade é o 

conjunto de todas as emoções e convicções de 

natureza não material, com a suposição de que há  

 

mais no viver do que pode ser percebido ou 

plenamente compreendido7. 

Existe uma distinção nos conceitos de 

religiosidade e religião. A religião refere-se ao 

sistema organizado de crenças, práticas, rituais e 

símbolos, que têm por função propiciar a relação 

com o que se acredita ser sagrado (Deus, por 

exemplo). A religiosidade, por sua vez, diz respeito 

ao quanto o indivíduo crê e pratica uma determinada 

religião8,9. 

São descritos dois tipos de religiosidade: a 

intrínseca e a extrínseca. Na intrínseca, a religião 

ocupa um lugar central na vida da pessoa e é 

através dela que o indivíduo agrega seus 

parâmetros culturais, seus conceitos morais e ideais 

de vida, que oferecem significado à sua existência. 

Na extrínseca, a religião é sentida como um meio 

utilizado para obter outros fins, tais como encontros 

sociais, distração e status, mas também serve como 

consolo9,10,11,12,13. 

A relação entre juventude e religião, não 

apenas no contexto brasileiro, mas também no 

latino-americano, ressalta um aumento do número 

de sujeitos que se afastam do pertencimento 

institucional religioso, apesar disso sem deixar de 

assumir e ressignificar crenças e religiosidades 

imbricadas em sua identidade14. Atualmente, os 
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jovens possuem maior liberdade para questionar e 

se desvincular de doutrinas religiosas 

institucionalizadas e, ainda, valer-se de seu próprio 

alicerce de crenças15. 

Em relação ao desempenho educacional, a 

religião não foi considerada capaz de fornecer 

contribuições relevantes. No entanto, a socialização 

religiosa pode reforçar valores que conduzem a um 

melhor desempenho16. 

A religião pode influenciar no controle social 

na adolescência, ajudando os jovens a não fazer 

algo que em outra situação fariam. Além disso, em 

relação aos comportamentos de risco como 

consumo excessivo de bebidas alcoólicas, uso de 

drogas e violência na escola, jovens religiosos 

adotam atitudes diferentes dos não religiosos. 

Participação em grupos religiosos é notada como 

capaz de desenvolver valores convencionais, que 

facilitam a interação e estabelecem fortes limites 

sociais que estimulam a competência acadêmica e 

emocional. A religião pode ser considerada a 

segunda maior influência social nos adolescentes 

(sendo a família a primeira), podendo ser capaz de 

afetar as crenças, atitudes e comportamento 

através de mecanismos como controle social, 

suporte social e valores17. 

A religiosidade exerce, também, uma 

influência positiva e significativa na satisfação com 

a vida e na adoção de estratégias de enfrentamento, 

o que pode aliviar o estresse acadêmico18,19,20. 

Neste contexto, este estudo investigou o 

nível de religiosidade entre jovens com vida 

universitária, na intenção de avaliar se esses 

indivíduos podem contar com esta variável protetiva 

contra estresse, depressão ou desajustes sociais. 

 

METODOLOGIA: 

Foram convidados a participar deste estudo 

todos os alunos do curso de graduação em 

odontologia da FOP-Unicamp, matriculados no 

segundo semestre de 2021. Diversos estudos 

demonstram uma baixa adesão em pesquisas 

conduzidas de forma remota e que as taxas de 

respostas obtidas online tem sido inferior a 50% 

(Manfreda et al., 2008; Fulton, 2018; De Boni, 

2020)21,22,23, logo a previsão do número de 

participantes era de 200 alunos, sem distinção de 

gênero e com idade entre 18 e 40 anos de idade. 

 

Forma de coleta de dados: 

A coleta de dados foi realizada de forma 

online, através da plataforma Google Forms. Um 

convite explicativo com os objetivos da pesquisa e 

forma de participação foi enviado juntamente com o 

link do questionário através do WhatsApp, em que 

os participantes acessaram o TCLE, o questionário 

socioeconômico e demográfico e de religiosidade. 

 

Instrumentos de coleta de dados: 

1. Avaliação socioeconômica e demográfica 

Foi utilizado um questionário elaborado 

para este estudo, a fim de identificar idade do aluno, 

idade e instrução do pai e da mãe, renda mensal 

(dicotomizados pela mediana), sexo (feminino ou 

masculino) e período do curso (1º ao 5º ano). 

 

2. Escala de Religiosidade de Duke (Durel) 

O Índice de Religiosidade de Duke (Durel) é 

uma escala que contém 5 itens, com 4 ou 5 opções 

de resposta. Foi desenvolvida por Koenig et al. 

(1997) e validada para a população brasileira por 

Taunay et al. (2012). Segundo estes autores, a 

Durel mensura as três principais dimensões do 

envolvimento religioso relacionadas a desfechos em 

saúde: 

a) Religiosidade Organizacional (Item 1): frequência 

a encontros religiosos, tais como missas, cultos, 

cerimônias, grupos de estudos ou oração; 

b) Religiosidade Não Organizacional (Item 2): 

frequência de atividades religiosas privadas, que 

podem ser feitas na privacidade do lar, 

independentes da interação com outras pessoas, 

por exemplo, orações, meditação, leitura de textos 
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religiosos, ouvir/assistir programas religiosos na 

TV/rádio etc.; 

c) Religiosidade Intrínseca (Itens 3, 4 e 5): refere-se 

à busca de internalização e vivência plena da 

religiosidade como principal objetivo do indivíduo; 

fins imediatos são considerados secundários e 

alcançados em harmonia como princípios religiosos 

básicos. Estes itens avaliam o quanto a religião 

pode motivar ou influenciar comportamentos, 

decisões e, de forma geral, a vida da pessoa. 

 

Forma de análise dos resultados: 

Foi realizada a análise descritiva das 

variáveis religiosidade, socioeconômicas e 

demográficas.  

Para o cálculo do escore de religiosidade, é 

recomendado que os três domínios não sejam 

somados em um escore total, mas que sejam 

analisados separadamente. Logo, para as 

dimensões Organizacional e Não Organizacional 

(RO e RNO) a pontuação é individual, ou seja, é a 

resposta ao item 1 e 2 respectivamente, sem serem 

somados; para a dimensão Intrínseca (RI), os itens 

3, 4 e 5 são somados e analisados em um só 

conjunto. A escala de Durel é invertida, então 

quanto menor o escore mensurado, maior é a 

religiosidade. 

 

Aspectos éticos:  

O estudo original, do qual este projeto foi 

extraído, foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Odontologia de 

Piracicaba - Unicamp (CAAE: 

19111313.9.0000.5418). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Participaram deste estudo 203 alunos, 

sendo predominantemente do sexo feminino, com 

até 32 anos de idade e com renda média mensal 

entre 5 e 7,5 salários-mínimos vigente na época da 

coleta dos dados. 

Tabela 1: Distribuição da amostra de acordo com as 

variáveis socioeconômicas, demográficas e o nível 

de religiosidade. 

 VARIÁVEL CATEGORIA N  

 
Idade 

≤ 21 104 (51,23%)  

 > 21 99 (48,77%)  

 
Gênero 

Feminino 149 (73,40%)  

 Masculino 54 (26,60%)  

 

Ano do curso 

1º 22 (10,84%)  

 2º 39 (19,21%)  

 3º 44 (21,67%)  

 4º 50 (24,63%)  

 5º 48 (23,65%)  

 
Idade mãe 

≤ 49 93 (46,27%)  

 > 49 108 (53,73%)  

 

Instrução mãe 

Segundo grau completo 105 (51,72%)  

 

Ensino superior incompleto 

ou completo 
98 (48,28%)  

 
Idade pai 

≤ 53 110 (55,28%)  

 > 53 89 (44,72%)  

 

Instrução pai 

Segundo grau completo 110 (54,73%)  

 

Ensino superior incompleto 

ou completo 
91 (45,27%)  

 
Renda mensal 

≤ Entre 5 e 7,5 SM* 138 (67,98%)  

 > 2 Entre 5 e 7,5 SM 65 (32,02%)  

 Religiosidade  

Organizacional 

Menor 142 (69,95%)  

 Maior 61 (30,05%)  

 Religiosidade 

Não-

Organizacional 

Menor 109 (53,69%)  

 Maior 94 (46,31%)  

 Religiosidade 

Intrínseca 

Menor 97 (47,78%)  

 Maior 106 (52,22%)  

     

Conforme apresentado na tabela 1, mais da 

metade dos alunos participantes deste estudo 

tinham até 21 anos. Dados recentes mostram que 
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cerca da metade dos estudantes de ensino superior 

possuem mais de 20 anos de idade24.  

Atualmente, o curso de odontologia é 

predominantemente feminino, sendo isto reafirmado 

com a própria amostra deste estudo, em que quase 

três quartos dos estudantes participantes são 

mulheres25. No Brasil, e não apenas nos cursos de 

odontologia, as mulheres têm sido a maioria dos 

estudantes de nível superior26.  

O nível de escolaridade dos pais com 

ensino superior deixou de ser um requisito 

indispensável para o ingresso na faculdade e há 

uma diminuição gradativa de filhos de pais com 

escolaridade superior24, assim como demonstra 

nossa amostra, em que pouco menos da metade 

dos pais tinha nível superior.  

Além deste novo perfil universitário, com 

pais com nível de escolaridade sem ensino superior, 

houve mudança na renda mensal. Um número cada 

vez menor de estudantes com renda mensal 

elevada ingressa na educação superior, mesmo em 

cursos de alta demanda financeira, como 

odontologia, em que exige listas de materiais com 

alto custo, além dos gastos com residência, 

alimentação, transporte, entre outros24. 

Os jovens, ao ingressarem no ensino 

superior, necessitam se adaptar a um novo 

ambiente e à uma nova rotina, com demandas 

acadêmicas e sociais, com novas responsabilidades 

e tendo que lidar com a saudade da família. Com 

isso, são criadas expectativas acadêmicas e 

pessoais que podem gerar riscos à saúde física e 

mental dos estudantes. Os estudos, as 

preocupações financeiras e a adaptação na vida 

universitária podem colocar uma pressão extra 

sobre os alunos, influenciando nos riscos de 

morbidade psiquiátrica27.  

A influência da religiosidade sobre a saúde 

mental tem sido estudada como resultante de vários 

fatores e esta variável exerce uma influência 

positiva e significativa na satisfação com a vida e na 

adoção de estratégias de enfrentamento, o que 

pode aliviar o estresse acadêmico18,19,20. Alguns 

estudos demonstram que o exercício da 

religiosidade pode reduzir a mortalidade em geral e 

afirmam a sua influência sobre a saúde mental, 

doenças cardiovasculares e neoplasias1,2,3. Além 

disso, a religiosidade é um dos elementos que 

oferece melhores formas de ajustamento frente às 

adversidades da vida e é considerado um dos 

fatores protetivos que diminuem a probabilidade de 

suicídio4,5,6 . 

A religiosidade pode ser considerada um 

fator primordial para diminuição do adoecimento e 

aumento da saúde28. Com isso, podemos destacar 

a religiosidade como fator relevante e favorecedor 

do bem-estar psicológico29. Nesse contexto, este 

estudo apurou o nível de religiosidade dos alunos 

em três dimensões. Em relação à Religiosidade 

Organizacional (RO), que se refere à frequência a 

encontros religiosos, tais como missas, cultos, 

cerimônias, grupos de estudos ou de oração, os 

pouco mais de dois terços dos alunos 

demonstraram não eram assíduos. Sobre a 

Religiosidade Não Organizacional, relativa à 

frequência de atividades religiosas privadas, que 

podem ser feitas na privacidade do lar, 

independentes da interação com outras pessoas, 

por exemplo, orações, meditação, leitura de textos 

religiosos, ouvir/assistir programas religiosos na 

TV/rádio, etc, foi observado uma maior adesão dos 

alunos à estas práticas do que suas idas à cultos 

(RO). Porém, acerca da Religiosidade Intrínseca, 

que refere-se à busca de internalização e vivência 

plena da religiosidade como principal objetivo do 

indivíduo e, julgam que fins imediatos são 

considerados secundários e alcançados em 

harmonia como princípios religiosos básicos, houve 

a manifestação de mais da metade da amostra. Esta 

dimensão se relaciona com o quanto a religião pode 
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motivar ou influenciar comportamentos, decisões e, 

de forma geral, a vida dos estudantes. 

Maiores níveis de religiosidade estão 

associados positivamente a indicadores de bem-

estar psicológico, como felicidade e moral elevado, 

melhor saúde física e mental, sendo que o nível de 

religiosidade tende a ser inversamente relacionado 

à depressão, ideação suicida e uso e abuso de 

álcool e outras drogas30. 

 

CONCLUSÕES: 

Os alunos universitários participantes deste 

estudo apresentaram maior nível de religiosidade 

intrínseca, quando comparado à religiosidade 

organizacional e não organizacional, mostrando 

que, mesmo não praticando sua religiosidade, seja 

em cultos externos ou internos, o aluno parece 

contar com a motivação oriunda da fé.  
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