
Ayahuasca, Autoconsciência e Bem-Estar Psicológico                                                                  i 

 

 

 

Universidade Federal de Pernambuco 

Departamento de Psicologia 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayahuasca, Autoconsciência e Bem-Estar Psicológico:  

Um Estudo Sobre a (In)Congruência Religiosa 
 

 

 

 

 

 

 

Francisco Santos Pereira Júnior 

 

 

 

 

 

 

 

Recife 

2014 



Ayahuasca, Autoconsciência e Bem-Estar Psicológico                                                                  ii 

 

 

 

Francisco Santos Pereira Júnior 

 

 

 

 

Ayahuasca, Autoconsciência e Bem-Estar Psicológico: Um Estudo 

Sobre a (In)Congruência Religiosa 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Psicologia 
Cognitiva da Universidade Federal de 

Pernambuco como exigência parcial 

para obtenção do título de Mestre, sob 
a orientação do Prof. Dr. Alexsandro 

Medeiros do Nascimento. 
  

 

 

 

 

Recife 

2014 



Ayahuasca, Autoconsciência e Bem-Estar Psicológico                                                                  iii 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

A minha esposa e a minha filha querida, pelas horas de compreensão e dedicação, tornando 

possível a concretização desse sonho.  

Ao meu pai Francisco (in memoriam) por seus conselhos e orientações para uma vida 

saudável. 

A minha mãe Lucy, pela paciência, amor, dedicação e auxílios constantes. 

Aos meus queridos irmãos e familiares, pela presença e apoio.  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ayahuasca, Autoconsciência e Bem-Estar Psicológico                                                                  iv 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

Primeiramente ao Deus Universal que com seu infinito amor deu- me o amparo necessário em 

momentos difíceis, fazendo-me superá-los, concedendo-me conhecimento e alegria de viver. 

Ao meu orientador Prof. Dr. Alexsandro Medeiros do Nascimento, pelo apoio didático e 

pelas preciosas lições de epistemologia e método científico em Psicologia, pela dedicação, 

cordialidade, carinho e paciência. 

Ao Prof. Dr. Antônio Roazzi, pelos conselhos e apoio nos momentos em que precisei.                 

Ao Prof. Dr. Bruno Campello, por seu auxílio na apreensão do sentido e utilidade da 

Estatística no estudo de fenômenos subjetivos de ordem psicológica.  

Ao Prof. Dr. Arturo Escobar, pelo incentivo e apoio didático. Agradeço de coração. 

Ao Prof. Dr. David Paul O’Brien, pelo incentivo e suporte, tanto emocional quanto didático 

durante o percurso  de todo o processo de construção deste trabalho. 

Aos demais Professores do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva, por terem 

me proporcionado um novo olhar para o conhecimento dentro da Psicologia. 

A todos os funcionários que compõem o Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

Cognitiva. Em especial, às secretárias Vera Amélia, Vera Lúcia e Elaine pela carinhosa dedicação 

e atenção durante todo o tempo que estive vinculado a este Programa.   

A CAPES, nos anos em que estive produzindo esse trabalho, por ter financiado meus estudos 

com a concessão de bolsa à pesquisa, tornando assim possível  concretizar  a minha meta. 

Às Instituições vinculadas à Convenção Batista Brasileira que foram pesquisadas, 

representadas aqui pelos Pastores e responsáveis, Pastor Alberto Freitas, um especial 

agradecimento, a Vice-Diretora do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, Maria Betânia 

Araújo, pela maneira terna e prestimosa com que se prontificou  a me auxiliar.  

 



Ayahuasca, Autoconsciência e Bem-Estar Psicológico                                                                  v 

 

 

 

Aos Núcleos do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal que foram pesquisados, 

representados aqui pelos seus dirigentes Representantes, Daniel Azevedo Rodrigues, Tuluá 

Caratingui Ferrão e Erick Albuquerque de Medeiros.   

A diretora do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de 

Pernambuco, Prof.ª Dra. Ana Catarina Ramos. A todos os departamentos desse Centro e aos 

professores, que carinhosamente me permitiram adentrar as salas de aula para coleta de dados 

referentes à pesquisa. 

A todos os colegas da Pós-Graduação, pelo apoio, companheirismo e pelo tanto que aprendi 

com cada um. Em especial, ao colega Mussa Abacar, pelas horas de dedicação dispensadas a 

minha pessoa, tirando as dúvidas que apareciam durante a construção desse trabalho. 

Aos amigos que estiveram ao meu lado dando-me apoio. Em especial, a Maria da Conceição 

Ferreira. 

Enfim, a todos que de alguma forma me auxiliaram para a realização desse sonho e que por 

falha da lembrança, permaneceram anônimos. Peço-lhes sinceras desculpas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ayahuasca, Autoconsciência e Bem-Estar Psicológico                                                                  vi 

 

 

 

 

RESUMO 

Pereira-Júnior, F. S. Ayahuasca, Autoconsciência e Bem-Estar Psicológico: Um estudo Sobre a 

(In)Congruência Religiosa. 149 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia Cognitiva, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014 .  

 

A ayahuasca é um chá de efeitos psicoativos, usado em contexto ritual e religioso. Estudos têm 

apontado seu possível uso para fins terapêuticos, como no tratamento de depressão e abuso drogas, 

etc. O estudo do tipo ex-post-facto investigou se o uso do psicoativo e enteógeno ayahuasca em 

contexto religioso e ritual tem um efeito sobre a mente, no sentido de propiciar maiores níveis de 

autoconsciência do tipo reflexivo, além de melhores índices de bem-estar psicológico e espiritual. 

Assim, buscou-se mapear as relações entre os processos relacionados ao Self como, autoconsciência 

e o bem-estar psicológico e espiritual na dependência da congruência religiosa nos grupos de 

distintas orientações religiosas (bebedores de ayahuasca, evangélicos tradicionais batistas e pessoas 

não religiosas e não usuárias de ayahuasca). Também foram verificadas as propriedades 

psicométricas das escalas utilizadas na pesquisa. Participaram da pesquisa indivíduos maiores de 18 

anos, com ensino médio completo e/ou universitários, residentes em Recife e Região Metropolitana. 

Foram  utilizadas escalas psicométricas para mensurar os construtos de interesse, a saber, a Escala 

de Autoconsciência Situacional – EAS (Nascimento, 2008), Escala de Congruência Religiosa – 

ECR (Nascimento, 2013), Escala de Religiosidade Global – ERG (Nascimento, 2008), Escala de 

Felicidade Subjetiva - EFS (Lyubomirsky & Lepper, 1999; versão em língua portuguesa do Brasil 

de Rodrigues & Silva, 2010) e Escala de Bem-Estar Espiritual - EBE (Paloutzian & Ellison, 1982; 

versão em língua portuguesa do Brasil de Marques, Sarriera & Dell‟Aglio, 2009), além de um 

questionário sociodemográfico, com as variáveis independentes. Os dados gerados receberam 

tratamento quantitativo a partir de procedimentos da psicometria e análise fatorial, coadjuvados por 

exame das interrelações entre as variáveis com o coeficiente de correlação de Spearman. As escalas 

apresentaram propriedades psicométricas satisfatórias, replicando a estrutura fatorial das mesmas 

nos estudos originais, e com excelente fidedignidade mensurada pelo Alfa de Cronbach. O grupo da 

UDV apresentou  níveis  de autoconsciência de tipo reflexivo, e Bem-estar psicológico. Os batistas 

apresentaram uma correlação positiva com a congruência religiosa e os sem religião não 

apresentaram índices significativos de autoconsciência do tipo reflexivo e nem de Bem-Estar. Assim 

como em outros estudos, a  religiosidade demostrou uma forte ligação com o bem-estar. Em linhas 

gerais o estudo corroborou achados da literatura sobre Autoconsciência e Bem-Estar psicológico. 

Além de evidenciar uma estreita relação entre religiosidade e Bem-estar. Futuras pesquisas são 

necessárias para um maior aprofundamento sobre o tema. 

Palavras-Chave: ayahuasca; autoconsciência; religiosidade; congruência religiosa; bem-estar 

psicológico e espiritual. 
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ABSTRACT 

 

Pereira-Júnior, F. S. Ayahuasca, Self-consciousness and Psychologiacal Well-Being: an Study 

about Religious (In)Congruence. 149 f. Dissertation (Master) – Graduate Program on Cognitive 

Psychology, Federal University of Pernambuco, Recife, 2014 .  

 

Ayahuasca is a psychoactive tea used in ritual and religious contexts. Studies have shown its 

possible use for therapeutic purposes, as in the treatment of depression and drug abuse, etc. This is 

ex-post-facto study which investigated whether the use of psychoactive ayahuasca entheogen in 

religious context has an effect on the mind, in order to provide higher levels of self-reflective self-

consciousness, and higher levels of psychological and spiritual well-being. Thus, we mapped the 

relationships between the processes related to the self as self-consciousness and the psychological 

and spiritual well-being in the dependence of religious congruence in the distinct groups (ayahuasca 

drinkers, traditional evangelical Baptists and non-religious people non-users of ayahuasca). The 

psychometric properties of the scales used in the research were also checked. Participated in the 

study people over 18 years with median or superior educational level, living in the Recife 

Metropolitan Region. Psychometric scales were used to measure the constructs of interest, namely 

the Situational Self-Awareness Scale - EAS (Nascimento, 2008), Religious Congruence Scale - 

ECR (Nascimento, 2013) Global Religiosity Scale - ERG (Nascimento, 2008), Subjective 

Happiness Scale - EFS (Lyubomirsky & Lepper, 1999; Portuguese version in Brazil by Rodrigues 

and Silva, 2010) and Spiritual Well-Being Scale - EBE (Paloutzian & Ellison, 1982; Portuguese 

version of Brazil Marques, Sarriera & Dell'Aglio, 2009), and a demographic questionnaire, with the 

independent variables. The generated data received quantitative treatment procedures of 

psychometrics and factor analysis, aided by examination of the interrelationships among variables 

with the Spearman correlation coefficient. The scales showed satisfactory psychometric properties, 

factorial structure was replicate as found in the original studies with excellent reliability measured 

by Cronbach's alpha. The UDV group showed significant levels of self-consciousness (reflection), 

and psychological Well-being. The Baptists had a positive correlation with the religious congruence 

and agnostics showed no significant levels of self-consciousness or Well-being. As observed in 

other studies, religiosity has shown a strong link with well-being. In general, the study corroborated 

findings from the literature, in addition, demonstrated a close relationship between religiosity and 

Well-being. Future research need to be further developed on the subject. 

 

Keywords: Ayahuasca, Self-Consciousness, Religiosity, Religious Congruence, Psychological and 

Spiritual Well-being. 
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Ayahuasca, Autoconsciência e Bem-Estar Psicológico: 

Um Estudo Sobre a (In)Congruência Religiosa 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A psicologia tem compreendido o fenômeno da autoconsciência, como sendo um traço de 

personalidade que determina uma tendência natural humana focar a atenção para dentro de si 

mesmo. A autoconciência refere-se à capacidade de tornar-se objeto de sua própria atenção (Duval 

& Wicklund, 1972). Algumas noções, estreitamente relacionadas às variações de autoconsciência 

podem ser encontradas na literatura: autoconsciência, metaconsciência, metacognição, o 

pensamento de ordem superior autonoética ou consciência ampliada, consciência reflexiva 

(Gallagher 2000; Schooler, 2002). 

Vale salientar que uma das teorias mais recentes e de grande relevo a respeito do Self é a da 

autoconsciência objetiva (objective self-awareness- OSA) (Duval e Wicklund 1972), que tem como   

foco principal a qualidade reflexiva da autoconsciência, justamente como as pessoas podem 

apreender a existência através do estímulo ambiental. As pessoas podem estar conscientes da 

própria existência “quando a atenção do indivíduo é focalizada para ele mesmo, ele passa a ser 

objeto da própria consciência” (Duval & Wicklund, 1972, p. 2).  Em um primeiro momento, essa 

teoria considera  a  orientação da atenção da consciência ser a essência da autoavaliação, o que 

implica que, toda vez que se está autoconsciente o indivíduo automaticamente entra no processo de 

autoavaliação. A teoria aponta que ao focalizar a atenção no Self  trouxe à tona o tipo de 

autoconsciência objetiva. Esse estado objetivo ativa  o sistema psicológico de padrões de correção 

contra a qual se avaliará uma dimensão do Self que esteja sendo alvo da atenção no momento. Logo, 

ocorrerá  um confronto entre o Self e os padrões internalizados. Em havendo qualquer tipo de 

discrepância nesse sistema,  ocorre o surgimento de aspectos negativos. Importante esclarecer, que 

esse processo autoavaliativo é sustentado na  tríade: Self, padrões e no foco atencional. Em havendo 
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qualquer tipo de discrepância nesse sistema, haverá conflito. 

Duval e Wicklund (1972) assumiram que a autoconsciência objetiva poderia ser 

considerada, de uma maneira geral, um estado aversivo – a probabilidade de pelo menos uma 

discrepância entre os padrões e o Self existir é muito alta. Esta foi a primeira suposição a ser 

revisada, e que posteriormente ficou evidenciado que a autoconsciência pode, também, ser um 

estado positivo, desde que as pessoas estejam congruentes com seus padrões. Estes mesmos autores  

propõem como estratégias, duas rotas comportamentais, as pessoas poderiam mudar ativamente as 

suas ações, atitudes ou traços (standard) para que, assim, se tornassem  congruentes com as 

representações dos padrões. Sendo assim, o trabalho consiste em diminuir a discrepância entre o 

estado ideal e o atual para que se torne benéfico; ou poderiam, simplesmente, evitar os estímulos 

autofocalizadores e as suas circunstâncias;  só que com isso o indíviduo deixa de entrar em contato 

com os próprios afetos. Isto fará com que seja  interrompido o  processo de comparação,  portanto,  

toda a autoavaliação. Pesquisas preliminares encontraram um sólido suporte para essas ideias 

basilares (Carver, 1975; Gibbons & Wicklund, 1976; Wicklund e Duval 1971).  

Nascimento (2010), afirma que nos os últimos 30 anos tem surgido, gradativamente, um 

corpo teórico sobre autoconsciência, o que promove alguns efeitos de curto prazo, como no caso da 

autoavaliação e também de longo prazo, a formação de autoconceito.  Um modelo sócioecológico e 

neurocognitivo de autoconsciência tem sido proposto recentemente (Morin 2004). O modelo 

considera os mecanismos conhecidos e processos que conduzem à autoconsciência e analisa suas 

múltiplas e complexas interações. Nesse modelo, vários elementos de cunho neurológico, do mundo 

físico e do social podem servir como disparadores da autoconsciência. Ou seja, no mundo social, 

por exemplo, algumas influências emergem do feedback dos outros indivíduos. Já  objetos do 

mundo (físico) são recursos externos que podem funcionar como dispositivo disparador da 

autoconsciência, podendo-se citar como exemplos, o espelho e a audiência.  Entretanto, um 

elemento imprescindível, é o discurso interior (fala interna), reconhecido como sendo o ponto chave 

nesse modelo, o qual procura estabelecer conexões importantes entre muitos dos elementos 
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envolvidos no fenômeno e sem a sua presença, problemas na consistência do modelo proposto 

seriam inevitáveis.  

Afirma Nascimento (2010), consoante com outros autores, que o fenômeno da 

autoconsciência promove um estado em que o indivíduo passa a participar de maneira ativa no 

processo de identificar, elaborar e armazenar informações sobre o Self, tanto em seu caráter privado 

como público. Isto inclue, o conhecimento que o sujeito possui sobre si mesmo, ou seja, no que diz 

respeito aos aspectos privados do Self  (pensamento, opinião, objetivos, sensações etc...), como 

também, o conhecimento de aspectos públicos do Self (características visíveis como aparência física 

e comportamentos) (Feningstein, Scheir & Buss, 1975). Esse conjunto de elementos, de certa forma, 

propicia ao indivíduo munir-se de informações advindas de si mesmo, e  que lhe dá condições para 

desenvolver autoconhecimento e o autoconceito. O aparecimento desse conceito teve grandes 

contribuições dos trabalhos de Mead (1934/1962) e seu interesse na dimensão social. Para este 

autor, a autoconsciência relaciona-se ao fato de tornar-se objeto de si mesmo em vitude das relações 

do sujeito com os outros.   

 Nascimento (2010), consoante com alguns autores, argumenta que a escolha dos sujeitos 

para a coleta de dados, com o foco em pesquisas sobre autoconsciência, geralmente são  de 

estudantes de pós-graduação ou universitários. Também faz menção que, ao longo de décadas de 

pesquisas apenas alguns métodos foram utilizados, um número restrito de instrumentos, como o 

Self-Consciousness Scale (SCS), de Fenigstein, Scheir e Buss (1975).  Ainda aponta para o fato, de 

que um número reduzido de pesquisadores se debruçou nos estudos aos níveis de consciência, em 

que apenas umas poucas variáveis circunscritas aos estados comuns da consciência receberam a 

devida atenção, sendo uma das poucas exceções a nível mundial um trabalho do próprio autor sobre 

a fenomenologia dos estados autoconscientes, durante estado alterado da consciência (ver 

Nascimento, 2008). O mesmo autor, diz que pesquisas relacionadas à autoconsciência, ainda são 

bastante conservadoras no que diz respeito às amostras selecionadas, isso torna legítimo o interesse  

a novas possibilidades para investigar diferentes aspectos desse fenômeno.   
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Segundo Nascimento (2008), uma das pesquisas mais recentes que discute questões 

relacionadas à autoconsciência, aponta para bases metodológicas limitadas à consciência dita de 

vigília. Diante disto, justifica-se um interesse urgente para a interrogação de como a  

autoconsciência se processa nos estados ampliados/alterados, ou não comuns da consciência, e qual 

o comportamento dos possíveis mediadores envolvidos nesse fenômeno o que possibilita uma maior 

clareza sobre o tema. Esse fato acaba por funcionar como incentivo para promoção de novos 

conhecimentos a respeito desse fenômeno.      

Uma vez que a Imaginação é um importante processo de sedimentação de um senso de self,  

(Mead, 1934/1962),  torna-se legítimo que se tenha como foco de observação os diferentes estados 

qualitativos da consciência. Valorizar uma gama imensa de experiências místicas, pode ampliar o 

horizonte do campo conceitual desse fenômeno, possibilitanto cunhar um conhecimento mais 

abrangente e significativo no que se refere ao fenômeno da autoconsciência e os mecanismos 

envolvidos no funcionamento de seus mediadores cognitivos, como a autofala e imagens mentais, 

nesses contextos de valores alterados dos parâmentros da consciência (Shanon, 2004).  

Devido à necessidade por aprofundar o estudo com  uma amostra  que pudesse superar 

algumas das  limitações anteriormente mencionadas, encontrou-se em extensa revisão da literatura, 

um terreno apropriado para tal intento. Diversas seitas sincréticas surgiram no Brasil no decorrer do 

século XX, miscigenando a cultura indígena original aos ideais cristãos e cultura afrobrasileira. Isso 

ocorre, principalmente devido a contatos interraciais através dos quais foram se agrupando vários 

elementos culturais  de tradição indígena e não indígenas como também elementos cristãos (Labate 

& Araújo, 2002). Consideradas religiões que utilizam uma bebida denominada “Ayahuasca” em 

seus rituais religiosos e dentre elas está a União do vegetal (UDV) que se tornou foco de interesse 

por parte de diversos pesquisadores. Essa instituição religiosa encontra-se entre as que fazem uso 

desse psicoativo, classificadas como religiões da ayahuasca ou do campo ayahuasqueiro brasileiro 

(Labate & Araújo, 2002; Goulart, 2004).  

 Labate, Rose e Santos (2008) apontam  para o fato da existência  de uma ampla bibliografia 
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de cunho antropológico e etnográfico sobre o uso religioso do  psicoativo, Ayahuasca  na atualidade, 

que comprova o crescimento do interesse dedicado a esse tema. São mais de 400 artigos científicos, 

capítulos de livros, teses de doutorado, dissertações de mestrado e artigos, em populares revistas 

escritas  em diversas línguas. No Brasil, observou-se um crescimento vertiginoso do número de 

trabalhos acadêmicos. Dissertações lideram o ranking sobre o tema. A expansão desse campo de 

estudo, se faz mais evidente na década de 90. 

 Em Grob (1999), com relação a um dos estudos realizados com adolescentes usuários do 

chá Ayahuasca, que, os resultados da pesquisa  apontaram na direção de que estes foram 

considerados mais propensos a sentirem-se mais otimistas, autoconfiantes dispostos, determinados, 

extrovertidos, assim como mais reflexivos. O que intensificou  o interesse pela busca de novos 

conhecimentos a respeito do efeito do psicoativo no organismo humano. Vale ressaltar também que 

esses mesmos sujeitos obtiveram escores superiores em itens de atratividade social e de maturidade 

emocional do que os participantes do grupo controle.  

Vale salientar que, a escolha dos Evangélicos Batistas tradicionais para comporem a amostra 

deste estudo, foi devido ao fato de que os adeptos desta religião terem a sua busca de evolução 

espiritual focada na vivência do sagrado, nos contornos da consciência de vigília. De acordo com os 

princípios batistas (2013), são arrependimento e fé os meios de se ligar diretamente a Deus, não 

sendo necessário para isso de nenhum outro indivíduo, nem mesmo da igreja. Jesus cristo é o único 

mediador entre Deus e os homens,  e é imperativo  servir de sacerdote de Jesus em benefício de 

outras pessoas. Os batistas acreditam  na  liberdade e competência, de cada um, para  tomarem as 

próprias decisões e tomam para si a responsabilidade de assegurar a cada ser humano meios para 

que tomem a decisão certa e é através do evangelismo, que é básico no ministério da igreja e na 

vocação do crente, que isso ocorre. As escrituras revelam a mente de Cristo e ensinam o significado 

de seu domínio e só através da Bíblia, que é autoridade final, que atrai as pessoas a Cristo, é que se 

consegue a salvação.  

Ante o exposto, é possível perceber a estreita relação que existe nessa passagem com os 
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achados na literatura a respeito do bem-estar espiritual que é definido como um sentimento de 

encontro com um propósito maior para com a vida, dando-lhe novo sentido (Ellison,1983). 

Não menos importante, é narrar a respeito dos Ateus e agnósticos, já que existem muitas 

especulações e interpretações, muitas vezes errôneas, a respeito deste grupo específico. É possível 

constatar este fato em  Zuckerman (2009) que afirma ser  comum se  assumir  a ideia que alguém 

que não acredita em Deus, não tem crença em nada. Ainda, que uma pessoa que não tem religião 

não deve ter valores, suposições simplesmente distorcidas. Advoga este autor, que o fato das 

pessoas não desejarem fazer parte de nenhuma religião, não têm, necessariamente, de deixar de 

possuir fortes crenças; nesse sentido, ser ateu não significa ser uma pessoa sem valores. Advoga 

ainda que,  os ateus e pessoas seculares de certa maneira tendem a manter fortes valores, crenças e 

opiniões. Entretanto, mais importante do que fazer comparações, muitas vezes indevidas, a respeito 

dos  valores e crenças dos ateus em relação aos religiosos, é identificar que as pessoas que pertecem 

a esse primeiro grupo são nítidadamente menos nacionalistas, menos preconceituosas, menos 

racistas, menos dogmáticas, menos etnocêntricas, menos close-minded (tacanho) e menos 

autoritárias. Consequentemente, ateus e pessoas seculares, são menos propensas a abrigarem 

atitudes etnocêntricas, racistas ou nacionalistas.  

Autores como Trapnell e Campbell (1999) apontaram a importância de se estabelecer uma 

diferença no âmbito da consciência privada, identificando os possíveis aspectos referentes ao 

funcionamento da mesma. A Reflexão, que estaria mais relacionado a um processo de pensar sobre 

si mesmo, em que estariam mais evidentes características mais epistêmicas, como autoexploração, 

diretamente ligado à curiosidade, com o intuito de ampliar o conhecimento; e Ruminação, que teria 

como foco de atenção sentimentos ou eventos considerados ameaçadores ou desagradáveis ao 

próprio self.  Ainda sugerem que o aspecto ruminação, em sendo uma disposição individual, tornar-

se-ia fator de risco para o desajustamento psicológico; já com relação à reflexão, poderia atuar no 

duplo sentido, ou seja, tanto favorecer quanto ser obstáculo ao ajustamento, o que dependeria 

fortemente do contexto no qual a pessoa estiver inserida.   
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É inegável a importância do bem-estar e como ele tem influência nos mais diversos aspectos 

da vida, sejam eles emocionais, psicológicos e/ou sociais, motivo suficiente para que diversos 

autores tenham dedicado grande interesse por esse tema  (ver Diener, 1984; Diener, Suh & 

Smith,1999; Diener & Bisnas-Diener, 2000).  A atenção a esse construto por parte dos estudiosos é 

na tentativa  de obter um maior e mais profundo entendimento de quais  fatores  são responsáveis 

por sua ocorrência e é fato que grandes contribuições já têm sido dadas para uma melhor 

compreensão dessa vasta e complexa área de estudo (ver Albuquerque & Trócoli, 2004; Diener & 

Seligman, 2004; Lucas, Clark, Georgelliz, Diener, Wirtz, Lucas & Oishi, 2002). 

Em revisão da literatura a respeito de bem-estar subjetivo, é com grande frequência que se 

observa o termo Felicidade para designar esse construto, o que revela um consenso entre os 

pesquisadores de que este refere-se ao modo com que comumente os indivíduos tendem a avaliar 

suas vidas, ainda que não exista uma definição consensual de bem-estar subjetivo, o mais comum é 

concebê-lo relacionado com a satisfação com a vida, vista por uma perspectiva mais global e/ou 

sobre domínios específicos (Diener & Cols, 2003). Os dois componentes que integram a visão 

contemporânea de BES – satisfação com a vida e afetos positivo e negativo, tiveram origem nos 

trabalhos inovadores de Campbell e cols. (1976) e de Bradburn (1969).  Alguns autores concebem 

felicidade, bem-estar, bem-estar subjetivo, bem-estar psicológico, satisfação com a vida e qualidade 

de vida, como tendo cada um  significados específicos, enquanto outros, utilizam  

indiscriminadamente  para designar o mesmo construto.  Foi no final da década de 1950, que sugiu 

o conceito de bem-estar subjetivo (BES), momento em que havia grande preocupação por se 

investigar os indicadores de qualidade de vida, devido às constantes mudanças que estavam 

ocorrendo no cenário social e implatação de políticas sociais (Land, 1975). 

Entretanto, torna-se imperativo ressaltar o papel da religiosidade na vida das pessoas já que 

é uma importante dimensão do bem-estar. Tem sido  significativo, o número de trabalhos em torno 

do desenvolvimento da espiritualidade e o papel da religiosidade na vida das pessoas (e.g., 

Nascimento 2008; Escobar 2013), demonstrando quão importantes são esses aspectos, para o 
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enfrentamento das situações de dificuldades. Em se tratando  das crenças religiosas, essas podem 

ser uma das grandes influências, talvez a mais poderosa da vida, podendo até mesmo, permitir uma 

profunda transformação na experiência subjetiva e no comportamento social. Existem registros na 

literatura no que se refere à religiosidade, como sendo um fator que influencia o bem-estar subjetivo 

e que pode favorecer a integração e o suporte social, como também promove maior significado à 

vida das pessoas, dando uma maior coerência à existência (Ellison, 1991).  

É bastante comum perceber no discurso de pessoas que estão bem, gozando saúde e bem-

estar, referências a sentimentos de valores e espiritualidade e uma estreita e forte ligação com o que 

se entende por divino. Assim como, as pessoas acometidas de alguma doença, dos mais diferentes 

tipos de enfermidade, usualmente costumam falar desses aspectos, sejam como sentimento de 

abandono por Deus, seja como uma força latente de cura e de saúde durante o processo de doença 

pela qual  atravessam. Outro aspecto digno de menção é a religiosidade ser um forte estímulo a 

visões negativas do uso do álcool e caso suas necessidades espirituais não sejam satisfeitas as 

pessoas terão algum tipo de comprometimento na qualidade de vida (Hampton et al., 2007).  

   De acordo com  Snyder (2002), a esperança está fortemente relacionada com a questão da 

felicidade.  A esperança pode servir como um agente que impulsiona o aparecimento do otimismo  

serve como um agente transformador e tende a  propiciar  grandes mudanças na vida de cada ser 

humano, concebida como um intenso estado motivacional. Ela pode também ser um excelente 

aliado no enfrentamento das dificuldades e atribulações nos mais diversos setores da vida humana e  

pode-se dizer que a mesma constitui-se a partir de três pontos principais: um objetivo, em que a 

pessoa deve ter algo em foco a ser atingido, um caminho a trilhar para atingi-lo, e uma forma de 

agenciamento, uma motivação para a conquista de uma determinada meta almejada.  

 É possível afirmar que, a felicidade é um fator relevante para uma vida saudável (Diener, 

Scallon & Lucas 2003).  Existe um número significativo de pesquisadores em diferentes países, 

com um firme propósito em descobrir o quanto as pessoas, de alguma forma, se percebem  

envolvidas por um sentimento de satisfação que as façam se sentirem felizes e que as tornam 
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capazes de realizarem seus objetivos. Para tanto os estudiosos do assunto investigam um tema 

complexo denominado bem-estar. (e.g., Lyubomirsky, S. & Lepper, H. S., 1999; Sheldon & King, 

2001; Seligman,2004). 

  Larson (1999) sustenta, no que se refere a importantes dimensões do desenvolvimento 

humano, a exemplo do social e o emocional, uma forte tendência das pessoas se sentirem mais 

ligadas em  coisas negativas, ou seja, as que não produzem resultados satisfatórios do que as que 

promovem resultados positivos. Inúmeros estudos focados em uso de substâncias entorpecentes, 

gravidez precoce, diversos problemas relacionados ao comportamento humano etc., coexistindo 

com uma carência significativa de estudos aplicados, rigorosos, que encaminhem a promoção de um 

desenvolvimento positivo.  

O fato da psicologia atual ter se dedicado mais aos estudos dos problemas humanos,   gerou    

uma  distorção  no seu campo de estudo e provavelmente uma má interpretação no que diz respeito 

a este construto.  E é cada vez mais evidente que o funcionamento dos seres humanos, não deve ser 

visto apenas por uma perspectiva, ou seja, a partir de aspectos negativos, em outras palavras, com o 

foco apenas nos problemas (Seligman 2004). 

 Lyubormirsky, King e Diener (2005) concluiram que a felicidade está positivamente 

correlacionada com indicadores de maior saúde física e mental. A felicidade, vivenciada 

concomitantemente e com certa frequência com acontecimentos positivos, proporciona efeitos 

benéficos na saúde em geral e pode contribuir consideravelmente nas relações sociais, nos 

comportamentos saudáveis, e na evitação do estress; bem como, ter  efeitos positivos na imunidade 

do indivíduo e favorecer no enfrentamento de diversos tipos de enfermidades.   

A partir desses achados, apresentou-se nesse estudo, um especial interesse em investigar 

aspectos relacionados à autoconsciência como possíveis aliados a melhores índices de bem-estar 

psicológico. Nesse sentido, esse trabalho investigou as possíveis relações existentes entre os estados 

incomuns da consciência em indivíduos tomadores da Ayahuasca em contexto religioso e ritual, e 

seus efeitos no que se referem aos níveis de autoconsciência do tipo reflexivo, e as possíveis 
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contribuições para melhores índices de bem-estar psicológico.  

A escolha do tema veio na sequência da inquietação por parte do pesquisador, acreditando na 

necessidade da verticalização de estudos dessa natureza por uma perspectiva da psicologia 

cognitiva. Isso se deve principalmente ao fato da existência de inúmeras questões cognitivo-

psicológicas no que refere à experiência com a ayahuasca e que devem ser devidamente mapeadas 

(Shanon, 2008). Como  evidenciado em importante trabalho de Mead (1934/1962), a mente é um 

sistema aberto, que está em constante contato direto com o meio. Notadamente, percebe-se que, a 

consciência de si, em especial, a que tem como foco principal os aspectos privados da experiência 

pessoal, é uma variável que deve ser levada em consideração, já que denota ter repercurções 

significativas sobre o bem-estar psicológico (Zanon & Teixeira, 2006).  

De acordo com Shanon (1998), é possível observar que, a psicologia cognitiva pouco tem se 

debruçado sobre esse tema e afirma que a ayahuasca tem a possibilidade de abrir  novas janelas para 

o estudo da mente em geral e da consciência em particular. Isto se torna viável pelos fenômenos 

incomuns que o chá provoca ao ser ingerido. Não se pode negar a importância da interlocução entre 

diversas ciências, entretanto, deve-se ressaltar que o psicólogo cognitivo estuda a mente humana, o 

que o torna apto a explorar o terreno da consciência. Além disso, para este autor, o estudo sobre esse 

psicoativo, por uma perspectiva psicológica e cognitiva, pode promover uma maior clareza sobre os 

fenômenos que estão na esfera de ação de outras disciplinas científicas, destacando a antropologia e 

a filosofia.  

Ainda segundo o mesmo autor, torna-se importante esclarecer que assim como o fisiologista 

estuda a função do fígado, mesmo tendo a ciência de que figados diferentes se comportam de 

maneira diferente, cabe ao psicólogo cognitivo um especial interesse na pesquisa sobre a mente, por 

ser um estudioso da mente humana. Embora sabendo que mentes de pessoas diferentes podem ser 

diferentes, deve-se levar em consideração, principalmente, é que se trata da mente de membros de 

uma mesma espécie, o que torna legítima a investigação dos mais variados fenômenos envolvidos 

nesse sistema. Nas palavras do autor, “Ao dizer que a disciplina mais pertinente para o estudo da 
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ayahuasca é a psicologia cognitiva, estou também estabelecendo uma comparação com outras 

subdisciplinas da psicologia, principalmente a psicologia médica, a psicologia clínica e a 

psiquiatria.” ( Shanon, p.200).  

Em função do que foi exposto, foram formuladas as seguintes perguntas de Pesquisa:  

 O uso continuado do psicoativo e enteógeno Ayahuasca em contexto religioso 

e ritual, mais que religiosidades não calcadas em tomada deste enteógeno e/ou a ausência de 

cultivo de religiosidade, tem um efeito sobre a mente no sentido de propiciar maiores níveis 

de autoconsciência de tipo reflexivo, e de bem-estar psicológico?  

 O Self em congruência com os padrões religiosos está mais relacionado a 

maiores níveis de autoconsciência de tipo reflexivo, e de bem-estar psicológico (Felicidade e 

Bem-Estar Religioso-Espiritual)? 

Neste estudo, investigou-se se o uso do psicoativo e enteógeno ayahuasca em contexto 

religioso e ritual tem efeito sobre a mente no sentido de propiciar maiores níveis de autoconsciência 

do tipo reflexivo, além de melhores índices de bem-estar psicológico e espiritual; assim como, 

mapeou, as relações entre os processos relacionados ao Self, como Autoconsciência e o Bem-Estar 

Psicológico Religioso e Espiritual, levando em consideração quetais fatos ocorrecem na 

dependência da congruência religiosa, em grupos de distintas orientações religiosas (tomadores de 

ayahuasca, evangélicos tradicionais batistas não tomadores de ayahuasca e não religiosos não 

tomadores de ayahuasca). Esperou-se encontrar evidências de que o uso do psicoativo, ayahuasca, 

se apresentasse como  um aliado para o desenvolvimento de tipo (benigno) de autoconsciência 

reflexiva, bem como no bem-estar psicológico nos usuários da ayahuasca, em contexto religioso e 

ritual.  

O trabalho comporta três partes. A primeira parte tratou do referencial teórico que serviu de 

suporte para a realização da pesquisa. Nela foram abordados sucessivamente aspectos relativos aos 

aspectos farmacológicos, um breve Panorama do uso ritualístico da Ayahuasca e a instituição que 

faz uso desse psicoativo em seus rituais e que foi selecionada para participar deste estudo, o Centro 
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Espírita União do Vegetal. Um breve histórico da Igreja  Batistas no Brasil  e seus princípios, 

noções relativas ao Ateísmo e agnosticismo, foram aprofundados aspectos referentes a 

Autoconsciência e ao Bem-estar Psicológico e dimensões desse construto como, Bem-Estar 

Religioso e Espiritual, satisfação, felicidade. 

 A segunda parte foi dedicada a apresetação do método, no qual se visualizou os 

procedimentos norteadores do design da pesquisa, detalhados a seguir. O estudo foi do tipo ex-post-

facto, o qual se caracteriza pela investigação rigorosa, sistemática e empírica de um fenômeno sem 

o controle direto ou a manipulação das variáveis independentes a ele associadas, ou porque o 

fenômeno já aconteceu, ou porque tais variáveis são difíceis ou impossíveis de metodológica ou 

eticamente de serem manipuladas ( Kerlinger, 2003). Por se tratar de um estudo quantitativo (ex-

post-facto), a partir de medidas de autorelato (escalas psicométricas)  não se  usou entrevistas para 

gerar os dados;  foram utilizadas  escalas psicométricas por serem suficientes e adequadas para a 

resposta à  questão de pesquisa.  

A amostra de pesquisa foi composta num total de 300 participantes, adultos entre 18 e 65 

anos, residentes em Recife - PE, na Região Metropolitana, que tiveraam disponibilidade para 

participar da pesquisa, e que possuiam escolaridade a partir do ensino médio completo. Os 

participantes foram selecionados a partir das seguintes indicações: um grupo de 100 frequentadores 

da UDV (União do Vegetal), os quais utilizam, o psicoativo Ayahuasca em seus rituas religiosos, um 

 grupo foi composto de 100 frequentadores de uma religião evangélica tradicional, a dos 

Evangélicos Batistas, cujas igrejas são filiadas à Convenção Batista Brasileira, que tem a sua busca 

de evolução espiritual, focada na vivência do sagrado nos contornos da consciência de vigília, com 

foco na oração, estudo e pregação da Palavra de Deus (Bíblia Sagrada), e que não fazem uso de 

nenhum agente psicoativo e por fim, um grupo de 100 indivíduos não religiosos (agnósticos ou 

ateus) que também não fazem, ou fizeram, uso desse agente psicoativo que produz estados 

incomuns da consciência. 

Após aprovação do Projeto no exame de qualificação da Pós-Graduação em Psicologia 
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Cognitiva da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e tendo sido liberado, pelo Comitê de 

ética para a execução pela verificação do cuidado teórico-metodológico e ético com que a pesquisa 

foi desenhada, foram feitas as visitas às instituições religiosas e a Diretoria do Centro de Filosofia e  

Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco (CFCH), onde seriam encontradas parte 

de uma  população “específica” da pesquisa (não religiosos) para apresentação breve dos objetivos 

da pesquisa e solicitação de permissão para coleta nas dependências das mesmas, através de suas 

Anuências 

Após aprovada pela Comissão  avaliadora da instituição religiosa que utiliza o psicoativo 

ayahuasca, para assuntos referentes às pesquisas relacionadas ao mesmo,  o consentimento da outra 

instituição Envagélica Batista tradicional que faria parte da pesquisa, da Diretoria da referida 

Universidade, foi agendado os dias mais propícios para aplicação do protocolo. Depois dos 

respondentes assinarem devidamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foram 

convidados a responder, de forma individual ou coletiva, um protocolo contendo um questionário 

sóciodemográfico e os instrumentos escolhidos para esta pesquisa. Em seguida, aconteceu a 

aplicação dos instrumentos no âmbito das próprias instituições religiosas, a maioria de forma 

coletiva, salvo algumas exceções que responderam em local apropriado, respeitando os requisitos 

necessários para aplicação de testes dessa natureza. A aplicação ao grupo dos não religiosos, 

aconteceu no âmbito da Instituição de ensino superior “Universidade Federal de Pernambuco” 

(UFPE), com alunos dos cursos de graduação, em diferentes departamentos com a devida permissão 

(Ciências Sociais, História, Filosofia, Ciências Políticas, Psicologia etc.) em lugar adequado para 

aplicação do teste com a permissão do corpo docente responsável por cada grupo.  

 Importante salientar que, os grupos, responderam a um mesmo protocolo. Sendo que este foi  

montado em formato  randomizado, através do Quadrado Latino, gerando-se,  04 protocolos em ordens 

distintas dos instrumentos, com 04 blocos distintos, sendo randomizados, com o critério de haver dentro 

de cada bloco 01 instrumento de caráter cognitivo, 01 instrumento de caráter afetivo (bem-estar), e 01 

escala de curta extensão. Os instrumentos que fizeram parte dessa pesquisa foram respondidos por 300  
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Respondentes com uma ligeira predominância dos de sexo masculino, 57,8%. 

Como ponto de partida das análises, levantou-se, com auxílio do pacote informático estatístico 

SPSS (versão 25), as principais estatísticas descritivas (medidas de tendência central, dispersão e 

freqüência), após o que encaminharam-se as análises de Componentes Principais (CP) e a análise de 

consistência interna (Alfa de Cronbach) dos fatores encontrados para cada medida do estudo. Com a 

finalidade de se conhecer a fatorabilidade da matriz de correlação dos itens das escalas psicométricas em 

análise, foram utilizados o índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o Teste de Esfericidade de Bartlett. Para 

determinação do número de fatores a serem retidos, usou-se os critérios da Raiz Latente (Autovalores) e 

do Gráfico de Declive (o Teste Scree), também conhecidos como critérios de Kaiser e de Cattell, 

respectivamente. Para definição da estrutura final das escalas, usou-se rotação ortogonal de tipo varimax 

com o cálculo dos alfas correspondentes, para verificação da consistência final (ver Hair et al., 2005; 

Nascimento, 2008; Reis, 2001; Loewenthal, 2004; Dawis, 1987; Artes, 1998; Pasquali, 1998; 2003; 

Bezerra, 2007; Fávero, Belfiore & Nélo, 2007; Aranha & Zambaldi, 2008).  

Foram também  usados testes como os coeficientes de correlação  de Spearman e Ponto Bisserial 

para ver as relações entre os fatores de cada escala entre si e entre estes e outras variáveis de interesse. 

Após essa etapa, utilizaram-se análises de regressão passo a passo, passos fixos e análises 

multidimensionais tipo SSA (Análise da Estrutura de Similaridade), para aprofundamento do 

entendimento das interrelações entre as variáveis do estudo. A terceira e última parte consta das 

considerações finais onde entrelaçamos os resultados com o aporte teórico que serviu de norteador 

para este estudo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. A União do Vegetal: aspectos farmacológicos e o uso ritualístico da Ayahuasca.  

      Segundo Bolsanello (1971), a ayahuasca é um chá feito de duas plantas consideradas 

sagradas por algumas tradições religiosas. Sua utilização não é recente, já vem sendo consumido 

ritualisticamente há séculos na America do Sul, sendo de origem amazônica. Entretanto, ao longo 

da história de seu uso, essa bebida sofreu algumas proibições em decorrência  de muitas 

controvérsias, o que suscitava inúmeras indagações por parte de diversos segmentos da sociedade.  

Devido ao total desconhecimento das autoridades e da população, como também por uma carência 

de estudos que deixava lacunas importantes sobre seus efeitos no organismo humano. Entretanto, na 

ausência de fatos concretos não foi possível coibir a sua utilização, o que propiciou que o seu uso 

fosse mantido, ainda que de forma extraoficial.   

Embora já exista resolução mais atual que mantém a legitimidade do uso ritualístico da 

ayahuasca, vale ressaltar, que foi a partir de 2004, precisamente no dia 04 de novembro, que o 

plenário do Conselho Nacional Anti-Drogas – CONAD aprovou o parecer da Câmara de 

Assessoramento Técnico-Científico, que reconhece em caráter definitivo, a legitimidade do uso da 

Ayahuasca em contexto religioso (Edição Número 214 de 08/11/2004, Diário Oficial da União; ver 

Anexo 8)  

“...CONSIDERANDO que o plenário do CONAD aprovou, em reunião 

realizada no dia 17 de agosto de 2004, o parecer da Câmara de 

Assessoramento Técnico-Científico que por seu turno, reconhece a 

legitimidade,  juridicamente do uso religioso da ayahuasca, e que o processo 

de legitimação iniciou-se, há mais de dezoito anos, com a suspensão 

provisória das espécies vegetais que a compõem, das listas da Divisão de 

Medicamentos DIMED, por resolução do Conselho Federal de 

Entorpecentes – CONFEN, nº 06, de 04 defevereiro de 1986, suspensão essa 

que tornou-se definitiva, com base em pareceres de 1987 e 1992, indicados 

em ata do CONFEN, publicada no D.O. de 24 de agosto de 1992, sendo os 

subseqüentes, considerandos baseados na já referida decisão do CONAD;...”  
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Essa deliberação, dentre outras coisas, otimizou, significativamente, o aparecimento de um 

terreno fértil para pesquisas desenvolvidas pelas mais diversas ciências sobre os efeitos da 

ayahuasca no organismo humano.  

 Escobar (2013), fazendo referência a alguns autores (e.g., Callaway et al., 1990;  McKenna, 

2004), esclarece que o preparo do chá é possível, a partir de duas espécies de plantas, sendo que na 

espécie Banisteriopsis Caapi (Malpighiaceae) encontram-se substâncias beta-carbolinas que atuam 

como inibidoras da MAO-A (monoamino oxidase-A) e as principais identificadas e que possuem 

efeitos psicoativos foram a Harmina, a Tetrahidroharmina e a Harmalina. Entretanto, faz-se 

pertinente e imprescindível, mencionar que o principal componente ativo da Ayahuasca, a DMT 

(dimetiltriptamina) encontra-se nas folhas da espécie Psicotria Viridis (Rubiacea), principal 

responsável pelos efeitos considerados psicodélicos induzidos pelo uso do chá. Tal substância é 

responsável pela alteração do fluxo de consciência e imprescindível para que os processos mentais 

ocorram. Isso se dá após a ingestão da bebida que é extraída da decocção dessas duas plantas.  

De acordo com Escobar (2013), consoante com outros pesquisadores (e.g., Geyer, Nichols, 

& Vollenweider, 2009; Mckenna, 2004; Nichols, 2004; Riba, 2003), é importante esclarecer que a 

DMT encontrada nas folhas da espécie Psicótria Viridis é facilmente degradada pela MAO-A 

gastrointestinal e perde seu efeito logo após ser ingerida. Com o acréscimo da outra planta rica em 

beta-carbolinas e que tem ação inibidora da MAO-A na preparação do chá, ocorre a potencialização 

dos efeitos da DMT, permitindo a promoção dos efeitos mentais da Ayahuasca. 

De conformidade com Labate e Araújo (2002), o  fenômeno  da utilização do chá ayahuasca 

por algumas religiões no Brasil passa a tomar um maior vulto a partir a década de 1930. Sendo a 

União do Vegetal uma das principais religiões que faz parte das conhecidas como religiões da 

ayahuasca ou do campo ayahuasqueiro brasileiro. Seu uso vem sendo intensificado por diversos 

contextos sincréticos, tanto nos considerados grupos pioneiros das comunidades ayahuasqueiras no 

Brasil, como também por novos grupos que se formam ao longo do tempo. Vale salientar que as 
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primeiras linhas (nomenclatura usada para a identificação dos diferentes seguimentos religiosos que 

utilizam a ayahuasca) a surgirem no cenário brasileiro foram o Santo Daime, fundada por 

Raimundo Irineu Serra, o Mestre Irineu, em 1930, em Rio Branco, no Estado do Acre; a Barquinha 

em 1945, sendo esta instituição fundada por Daniel Pereira de Matos, também conhecido pelos 

adeptos dessa vertente religiosa como o Mestre Daniel,  também localizada em Rio Branco e, entre 

elas, também se encontra a União do Vegetal (UDV), criada por José Gabriel da Costa, o Mestre 

Gabriel, assim reconhecido pelos seus seguidores, fundada em 22 de julho de 1961. A ayahuasca 

tem sido considerada como ponto central no xamanismo amazônico, e o seu uso tem sido bastante 

expressivo em contexto ritualístico por diversas religiões, o que proporcionou de certa maneira que 

tivesse popularidade, não só em território brasileiro, como no mundo todo (Labate & Araújo, 2002; 

Goulart, et al., 2004). 

De acordo com Labate, Rose e Santos (2008), a UDV possui núcleos fora do Brasil, nos 

Estados Unidos, em seis estados diferentes, com cerca de 140 membros e em Madri, na Espanha, 

além de núcleos incipientes na Itália, Portugal e Inglaterra. As autoras esclarecem que esse dado foi 

obtido  através de um depoimento pessoal do então coordenador das relações institucionais da 

instituição Edson Lodi, no ano de 2007.  Ainda, argumentam as autoras, atestando essa expansão, 

há uma abrangente bibliografia de cunho antropológico e etnográfico sobre o uso religioso do 

referido psicoativo na atualidade, que inclui mais de 400 artigos científicos, capítulos de livros, 

teses de doutorado, dissertações de mestrado e artigos, em populares revistas escritas em diversas 

línguas. Mas é na década de 90 que observamos uma maior proliferação deste campo de estudos, no 

Brasil, tornando-se evidente o crescimento  do número de trabalhos acadêmicos, dentre essas 

produções, há um número significativo de dissertações a respeito do tema. 

Afirma Fabiano (2011), fazendo referência a diversos autores (e.g., Schultes e Raffaut, 

1992; Villlavicencio, 1858; Spruce, 1908; Ott, 1994; McKenna & Towers, 1984), que foi através de 

um renomado botânico inglês, de nome Richard Spruce, que se desencadeou estudos científicos a 

respeito do psicoativo Hoasca. Foi devido a viagens realizadas pelo botânico que, em busca de 
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conhecer as espécies de plantas existentes na Amazônia brasileira, equatoriana e venezuelana, com 

objetivo de catalogar a variedade de espécies, que este pesquisador descobriu entre tantas espécies, 

um dos componentes da bebida sagrada ayahuasca utilizadas por índios, também conhecida, como, 

“vinho das almas” ou “vinho dos mortos”, em quechua. Posterirmente, esse cipó recebeu a 

denominação botânica formal Banisteriopsis caapi: 

“... Conforme identificado pelos primeiros observadores de campo do uso da 

Hoasca, outras misturas psicoativas eram frequentemente adicionadas ao 

cozimento das preparações do Banisteriopsis caapi, principalmente plantas 

contendo a altamente potente e alucinogênica triptamina, incluindo tais 

plantas indutoras de visões, como a Psicotria viridis...” (p. 207).  

 

  Afirma Shanon (1998), que é possível aprimorar o estudo da mente em geral e da 

consciência em particular, observando os efeitos da ayahuasca no organismo humano. É do 

entendimento  desse autor que a Ayahuasca tem a possibilidade de abrir novas janelas para um 

estudo mais aprofundado da mente humana e esclarece que isto se torna viável pelos 

fenômenos incomuns que ocorrem após a ingestão desse chá. Além disso, sustenta que o estudo 

sobre a ayahuasca por uma perspectiva psicológica cognitiva, pode trazer uma nova luz sobre 

os fenômenos que estão na esfera de ação de outras disciplinas científicas, destacando a 

antropologia, a sociologia e a filosofia: 

“...em essência, a tarefa da psicologia cognitiva consiste em uma tentativa de 

oferecer um mapa sistematizado da fenomenologia especial apresentada pela 

ayahuasca e conceitualizá-la em termos do atual conhecimento empírico e 

teórico sobre o funcionamento da mente humana” ( Shanon, p.202). 

 

Ainda de acordo com o referido autor, são inúmeras as questões cognitivo-psicológicas que 

devem ser levadas em consideração no que refere à experiência com a ayahuasca. Devido à 

magnitude das vivências, serão comentados apenas alguns aspectos relacionados à experiência com 

o psicoativo. Observam-se principalmente evidências de alterações perceptivas, ideacionais, 

emocionais e de efeitos corporais.  No que se refere a percepções são elas: alucinacões visuais com 



Ayahuasca, Autoconsciência e Bem-Estar Psicológico                                                                  19 

 

 

 

olhos fechados, alucinações auditivas, efeitos gustativos, olfativos, táteis etc. O campo da ideação 

inclui: insights sobre a personalidade, da vida da própria pessoa, insights intelectuais  e reflexões 

relacionadas com áreas específicas do interesse das pessoas, ideias filosóficas e metafísicas e ideias 

de caráter espiritual e religioso. Afirma ainda que, deve-se ter atenção aos conteúdos (tipos de 

visões e percepcões auditivas) que estão sendo experimentadas; e procurar conhecer  a estrutura, ou 

seja, além de perguntar sobre que conteúdos existem, deve-se investigar, também,  de que tipo de 

imagens, por exemplo, ela é composta. 

Segundo Pessoa (2011), além de todas as experiências vividas com a ayahuasca, é 

importante mencionar que o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal (CEBUDV), tendo sido 

criado por um serigueiro de nome José Gabriel da Costa, em 22 de julho de 1961, com a finalidade 

de ser um caminho para evolução espiritual, conta hoje com um número estimado de 20 mil sócios e 

está presente em todas as capitais brasileiras. Diante de tais informações, há fortes evidências de um 

crescimento vertiginoso desse seguimento religioso. Esse autor evidencia que assim como em 

alguns outros segmentos religiosos, no Centro Espírita Beneficente União do Vegetal (CEBUDV) 

comunga-se esse chá denominado “Hoasca” (nome utilizado pela instituição, ao se referir ao 

psicoativo conhecido científicamente como ayahuasca) considerado pelos seus adeptos, misterioso e 

sagrado. Sua composição é obtida, através da junção de dois vegetais amazônicos;  sendo um da 

espécie, Banisteriopsis caapi, mais conhecido como cipó mariri  (Figura 1), e  o outro componente, 

a folha de um arbusto (psicotria viridis), denominada chacrona, que ao passar por um processo de 

decocção, obtém-se como resultado uma bebida caracterizada como um psicoativo rico em 

dimetiltriptamina e beta-carbolinas; e que possui ação direta sobre o sistema serotonérgico. 

Entretanto, segundo evidencia o autor anteriormente citado, é pertinente dizer que a 

preparação desse chá, não ocorre apenas com a junção das plantas (mariri, chacrona), existe todo 

um ritual que precede o momento do cozimento do mesmo e a maioria das vezes para a realização 

de todo o processo, são necessários vários dias. Isso acontece desde a colheita dessas plantas, 

seguida de todo um cuidado especial, até chegar o momento da decocção (fervura), para que, assim, 
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o trabalho inteiro possa ser concluido. Evidencia ainda que diversas pesquisas estão sendo 

realizadas por cientistas nacionais e internacionais desenvolvidas por respeitadas instituições 

acadêmicas,  que paulatinamente vêm esclarecendo a sociedade a respeito dessa bebida considerada 

sagrada pelas religiões ayahuasqueiras, pondo fim às discriminações sofridas pelos seus adeptos. 

Também, este mesmo autor, menciona um importante trabalho que a União do Vegetal vem 

desenvolvendo desde o ano de 2002, conhecido como “Projeto Luz do Saber”, responsável pela 

alfabetização de mais de quatro mil jovens e adultos. Para ilustrar o trabalho realizado na 

preparação do chá, segue algumas fotos de autoria do autor do presente estudo; e a referente à Igreja 

Batista foi retirada do Site, http://missoesibbp.blogspot.com.br/2012/08/convencao-batista-

mineira.html  

 

 

Figura 1.  Mariri, espécie botânica Banisteiopsis caapi, usada no preparo da ayahuasca. Foto: 

Francisco Santos. 
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Figura 2. Chacrona, espécie botânica Psicotria viridis, usada no preparo da ayahuasca. Foto: 

Francisco Santos. 

 

 

Figura 3. Tratamento dado ao cipó Mariri antes de colocá-lo para  a decocção. Foto: Francisco 

Santos 
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Figura 4. Tratamento dado à folha da chacrona antes da decocção. Foto:  Francisco Santos 

 

 

Figura 5. Momento do ritual de preparação (decocção) do mariri com a  chacrona. Foto: Francisco 

Santos 
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Da mesma forma, Escobar (2013) traz evidências da importância de pesquisas a respeito da 

ayahuasca. Afirma  que  diversos estudos realizados por diferentes pesquisadores, (e.g., Grob, et al., 

1996; Labate, 2004; Mckenna, 2004; Santos, et al., 2012) apontam a evidência da utilização do 

psicoativo Ayahuasca em contexto religioso e ritual, ser inofensivo à saúde como um todo; não há 

comprovação de síndrome de abstinência, além de não haver relatos sobre efeitos de tolerância. 

Ainda sugerem significativas mudanças benéficas, nos mais diversos setores da vida humana, o que 

inclue aspectos sociais e psicológicos. Esse autor também explicita a importância da ciência 

cognitiva se debruçar nos estudos sobre os processos transformativos que devem ocorrer nos 

indivíduos que fazem  uso do referido psicoativo e que merecem ser melhor investigados, levando 

em consideração o fato de não terem sido ainda devidamente aprofundados. Esses aspectos são 

relevantes, devido a importantes mudanças que acontecem ao longo da vida desses sujeitos, 

mudanças essas, que devem acontecer por meio de diversos processos psicológicos:  

“... Cabe à ciência cognitiva descrever os processos transformativos que 

devem ocorrer nas pessoas, processos estes ainda não identificados ou 

parcialmente caracterizados, mas que permeiam entre reestruturações do 

ego, da autoconsciência, do self e da vontade (volição). Tais processos 

transitam em uma complexa relação de dimensões e níveis do objeto 

científico e que caracterizam o Ser no mundo. Entre estas, consideremos as 

relações neuroquímicas, sociais, psicológicas, culturais, individuais, 

comportamentais, linguísticas, semânticas e espirituais, no âmbito humano, 

orientadas filo e ontogeneticamente quanto à natureza de nossa espécie e em 

complexa interação no funcionamento humano como um todo...” (Escobar, 

p.36). 

 

O mesmo autor consoante com diversos estudiosos nesta área, afirma a  importância de se 

levar em consideração alguns aspectos singulares da experiência com a ayahuasca.  É comum o 

aparecimento das mais variadas e vívidas visões que se assemelham aos sonhos e que são 

carregadas de significado pessoal e representa um caminho de acesso às esferas espirituais, 

consideradas por muitos como uma experiência sobrenatural. Evidenciando que geralmente essas 
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vivências com o vegetal promovem bem-estar, entretanto, algumas vezes,  existe a possibilidade de  

algumas  situações desegradáveis serem vividas por aqueles que fazem uso do chá,  sendo que  os 

usuários costumam nomeá-las de  “limpeza espiritual.” Embora nesse  momento possam ocorrer 

vômitos, acompanhados muitas vezes de visões aterradoras e um mal-estar generalizado, além de 

diarréia, alteração dos batimentos cardiacos, temores súbitos etc., ao longo da experiência, todo esse 

processo vai se diluindo e o indivíduo vai sendo tomado por uma   espécie de imensa quietude. 

Nesse estado a pessoa passa a sentir-se banhado de um profundo sentimento de paz acompanhado 

das mais belas visões,  muitas vezes indescrítiveis, experiências diversas,  fenômenos sinestésicos, 

vivências carregadas de simbolismo que causam profundo impacto na vida da pessoa, podendo 

promover grandes transformações. Emergem sentimentos de  exaltação do amor, da amizade, da 

união, da harmonia, da adoração de elementos da natureza, a evolução espiritual.  (Escobar, 

2013). 

De acordo com Pereira (2011), o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal foi o 

idealizador de um projeto que acumulou importantes informações de cunho científico a respeito do 

uso da Ayahuasca, denominado “Projeto Hoasca.” Foi  através de  um consórcio de cientistas, 

pertencentes a instituições de três países (Brasil, Estados Unidos e Finlândia) que com um firme 

propósito, realizou um estudo aprofundado das interações da Ayahuasca com o organismo humano e 

os resultados desse estudo foram apresentados posteriormente na I conferência Internacional dos 

Estudos da Ayahuasca, na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1995, cujo teor demonstrava que os 

indivíduos avaliados tinham sua saúde física e mental preservada. No referido estudo, ficou 

evidente que todos os participantes eram detentores de boa saúde e também não foi constatado 

qualquer padrão sugestivo de abuso ou dependência de drogas. Também sugeriu que o fato de estar 

fazendo parte de uma instituição religiosa estava, temporariamente, associada à remissão de 

transtornos psiquiátricos (como ansiedade e relacionados ao álcool), e dando forte indício de que a 

experiência com a ayahuasca, considerada sagrada pelos seus adeptos, foi responsável por 

profundas mudanças  no curso da vida daquelas pessoas. 
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Mesmo que seu uso seja em contexto religioso, segmentos do governo e da população em 

geral indagavam a respeito dos efeitos daquela bebida e os possíveis prejuízos ao desenvolvimento 

da criança e adolescentes frequentadores da religião. É assim que de acordo com Pereira (2011), o 

professor Charles Grob, PhD. chefe da divisão de psiquiatria da infância e adolescência da 

Universidade da California – Los Angeles (UCLA), sugeriu posteriormente que fosse realizada uma 

pesquisa envolvendo uma outra população, pois embora o resultado do Projeto Hoasca 

demonstrasse fortes evidências da segurança do uso do vegetal em adultos, fazia-se necessário 

estudos com adolescentes, já que existiam muitas controvérsias sobre o uso do referido chá. A 

pesquisa foi realizada e os resultados encontrados mostraram que esses jovens evidenciaram um 

padrão semelhante ao de adolescentes de mesmo perfil socioeconômico que nunca utilizaram o 

psicoativo. Sugeriu também que a experiência com a ayahuasca pode ter influenciado positivamente 

no sentido de evitar que os adolescentes se envolvessem com o abuso de álcool e drogas. 

Importante dizer que a maioria dos jovens envolvidos na pesquisa tinha contato com o chá desde o 

nascimento. 

Os achados da pesquisa comentada, convergem, de certa forma, com o que é afirmado na 

literatura a respeito do bem-estar psicológico e bem-estar espiritual, em que é evidenciado que 

processos de saúde–adoecimento sofrem influência direta do estilo de vida que as pessoas adotam . 

Percebe-se que, espiritualidade e a religiosidade tendem a influenciar diretamente na manutenção, 

ou não, da saúde do sujeito. A religiosidade pode funcionar como um agente capaz de estimular 

visões negativas do uso do álcool (Jonhson, Sheets & Kritelles, 2008) e comprometer a qualidade 

de vida caso as necessidades espirituais não sejam satisfeitas (Hampton, Hollis, Lloyd,Taylor & 

Mcmillan, 2007 ).  

Ainda de acordo com Grob (1999), no que se refere a um dos estudos realizados com 

adolescentes, os indíviduos usuários do chá Ayahuasca demonstraram, através dos resultados, serem 

mais propensos a sentirem-se mais otimistas, autoconfiantes, dispostos, determinados, 

extrovertidos, assim como, mais reflexivos e obtiveram escores superiores nos itens, atividades 
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sociais e de maturidade, do que os participantes do grupo controle. O que indica o quão relevante é 

sentir-se parte integrante de uma comunidade religiosa de base bem estruturada e de princípios bem 

estabelecidos, o que corrobora a ideia de que esse fato é condição comumente considerada como um 

grande aliado na evitação de transtornos relacionados ao uso de substâncias. Ainda se constatou que 

o grupo dos indivíduos que consomem Ayahuasca sistematicamente em seus rituais, foram 

considerados mais reflexivos do que o grupo de controle, o que evidencia, de certa maneira, uma 

correspondência com os achados na literatura a respeito de autoconsciência, em que foi encontrado 

que todo o ser humano tende a refletir sobre si mesmo e o fazem com considerável frequência 

(Zanon, 2006). 

Da mesma forma, afirmam Seligman e Csikszentmihalyi (2000) que, a  psicologia não deve 

concentrar a sua atenção apenas no estudo da doença ou das perdas, ou seja, apenas em aspectos 

negativos da vida,  precisa também, dar maior enfoque  ao estudo  das  forças e virtudes humanas. 

Os estudos psicológicos não têm por finalidade apenas restaurar o que se considere desestabilizado, 

mas antes de tudo, buscar o cultivo do que existe de melhor na pessoa humana. A psicologia não 

deve se preocupar tão somente com a doença ou a saúde, precisa ter um olhar de maior amplitude, 

para os mais diversos aspectos da natureza humana que envolve trabalho, a educação, a 

introspecção, o amor e o crescimento. 

Fabiano (2012), prima por dizer que a União do Vegetal, assim como outras religiões,  

apresenta-se como um caminho, isto é, como um meio para chegar a Deus, o que possibilita, uma 

religação com o sagrado através de uma conduta reta, no sentido de ser fiel à prática do bem e ter 

constância nos deveres. Para este autor, além de vários benefícios do uso da Hoasca em contexto 

ritual e religioso esse chá promove um estado alterado de consciência que permite ligação com o 

espiritual, isso devido à concentração mental obtida após a sua utilização. 

Ainda afirma o mesmo autor, que o uso do chá Ayahuasca é inofensivo à saúde física e 

mental,  tendo como respaldo diversas pesquisas realizadas a respeito de seus efeitos no organismo 

humano. Afirma, também, que o objetivo de seu uso nos rituais do Centro Espírita Beneficente 
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União do Vegetal (CEBUDV) é para efeito de concentração mental, o que possibilita contato com o 

plano espiritual através do estado alterado do fluxo da consciência. Alerta ainda, o seu uso não deve 

estar de maneira alguma associado a qualquer tipo de droga ou álcool, assim procedendo,  é comum 

ao final da experiência os usuários sentirem bem-estar de uma forma geral: 

“... Seu uso nas sessões religiosas da UDV é de grande eficácia no 

esclarecimento da realidade espiritual, trabalhando com o sentir e a memória 

das pessoas, propiciando que gravem e compreendam os ensinos e as 

revelações que lhes são transmitidos. Não basta a razão para perceber  a 

realidade espiritual; o sentimento é essencial. Unidos, intelecto e coração 

clareiam a consciência. O vegetal promove essa unidade.” (p.146). 

Ante o exposto, é possível pensar a relação com os achados na literatura a respeito de bem-

estar espiritual, nos quais  encontra-se um consenso de alguns autores, de que o bem-estar espiritual 

é concebido como um sentimento de encontro com um propósito maior para com a vida, algo como 

tornar mais significativa à existência, ou ainda, um significado último para vida. Essa sensação é 

uma síntese de saúde, um sentimento de plena satisfação com a vida, sensação que pode ser 

concebida como uma integração total com o cosmo, uma espécie de ligação com algo que se 

considere como absoluto ou com a natureza (Ellison, 1983; Blomfeld, 1980). 

 

2.2. Breve hitórico da Igreja Batista no Brasil - Pricípios e Declaração Doutrinária.  

De acordo com Silva (2011), hipóteses a respeito da origem dos  batistas em terras 

brasileiras são as mais variadas possíveis.  A corrente da sucessão apostólica  prima por dizer que 

esse fato tem conexão com os tempos apostólicos, entretanto, alguns que a defendem não chegam a 

um consenso em relação à data exata para o começo da denominação: João Batista, o ministério de 

Cristo ou o dia de Pentecostes. Dois principais nomes fizeram parte desse movimento e atuaram 

como sistematizadores de tal corrente, o pastor G. H. Orchand, que publicou um trabalho cujo título 

traduzido para o português ficou conhecido como Breve história dos batistas estrangeiros, e J. M. 

Carol, com outro, não menos importante, também com a devida tradução, intitulado Rastro de 

sangue, sendo este o de maior repercurssão no Brasil, “foi o responsável pela difusão da corrente da 
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sucessão apostólica, ininterrupta, que tem pouca sustentação histórica” (p. 8).  

Assevera Silva (2011) que historicamente é mais coerente admitir que no século dezesseis é 

o momento que toma vulto uma tendência reformista mais radical, isto ocorre paralelamente às 

reformas luterana, calvinista e inglesa e que esta, tem como simpatizantes e seguidores populações 

de baixo poder aquisitivo, sendo rotuladas como anabatistas ou rebatizadores: “suas convicções e 

práticas têm uma estreita relação com o corpo doutrinário e aspectos da ética batista, a saber, 

batismo por imersão de adultos; igreja constituida de pessoas que são batizadas como convertidas; 

eleição dos pastores pela comunidade local; governo congregacional, e separação do estado” (p.8), 

o que leva inevitavelmente a conceber uma íntima ligação entre os anabatistas do século dezesseis e 

os batistas do século dezessete, pelo fato de ambos serem provenientes da Reforma Protestante. 

Os fatos antes narrados foram  motivo de preocupação à igreja oficial Católica Romana 

devido à numerosa quantidade de dissidentes plebeus que se opunham ao clero e que, atacavam 

veementemente a crença estabelecida. Em nome dos princípios protestantes tinham atitude análoga 

em relação às imagens da Igreja Católica, o que não era concebido na Inglaterra de então. Nas 

palavras do autor, “Em decorrência das turbulências políticas e da intolerância religiosa na 

Inglaterra, muitos dissidentes e puritanos decidiram emigrar para a colônia da nova Inglaterra, na 

América do Norte”  (Silva, 2011 p. 9). Isto ocorreu, mais precisamente, no começo da década de 

1630, momento também, do ápice da emigração dos puritanos.  

Ainda de acordo com o mesmo autor, um dos nomes de destaque entre os puritanos, que 

também comungava da ideia de conquistar liberdade religiosa, liberdade de comércio e progresso 

econômico era Roger Williams, organizador da primeira comunidade batista nos Estados Unidos. 

Especificamente foi quem fundou a colônia Providence, em Rhode Island, após discordar dos 

puritanos no que dizia respeito a tolerância religiosa. Ante o exposto, vale ressaltar que as 

experiências históricas vividas pelos batistas naquele momento e o grande empenho na defesa de 

suas ideias são fatos estreitamente associados. A defesa dessas doutrinas por parte dos batistas 

conecta-se diretamente às experiências históricas vividas por eles naquele momento. Nos dizeres do 
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autor,   

“...seguindo as tradições anabatistas de separação dos poderes civil e 

eclesiásticos a congregação batista de Williams passou a ser uma espécie de 

experimento vivo de liberdade de consciência. Em consequência disso, para 

Providence acorriam, batistas, quakers, católicos ou judeus, buscando e 

almejando a livre expressão da fé. Pela “doutrina das duas tábuas”  

distinguia-se, de forma muito nítida, a esfera do poder temporal da esfera do 

poder religioso.” ( p.10).    

Afirma Getão (2003) que forte crença por parte de alguns grupos chamados protestantes, 

que receberam diferentes denominações religiosas, era de que tinham uma missão no mundo. O que 

parece estar, de certa maneira, indo na direção de alguns achados na literatura a respeito do bem-

estar espiritual, em que é definido como um sentimento de encontro com um propósito maior para 

com a vida, dando-lhe novo sentido (Ellison,1983). Tendo suas raízes na reforma inglesa, o Brasil 

recebe o protestantismo missionário com influências dos Estados Unidos. Foi a partir do estado de 

Rhode Island na América do Norte que, os protestantes se espalharam para diversas regiões desse 

país, tornando-se líderes dos Batistas no sul e se distribuíram em todos os recantos do mundo 

através do projeto missão. Foi na cidade de Santa Bárbara, no Estado de São Paulo, em 10 de 

setembro de 1871, que os batistas organizaram uma Igreja. Entretanto, não ficou sedimentada nesse 

período.  

Como assevera o autor anteriormente citado, entre os anos, de 1881 e 1882, houve o envio 

de dois casais, de missionários estrangeiros, ao Brasil; e  neste momento ocorre, um novo 

movimento na história dos Batistas brasileiros, quando, juntamente, com uma pessoa de nome 

Antônio Teixeira de Albuquerque este casal organiza, exatamente em 15 de outubro de 1882, a 

primeia Igreja Batista na Bahia. Hoje, primeira Igreja Batista do Brasil. A autoridade das escrituras 

e a competência do indivíduo, são dois princípios fundamentais da crença dos batistas, princípios 

relacionados à Bíblia: “os Batistas entendem que sua fé é a aplicação da Bíblia na Igreja e na vida 

do indivíduo. As respostas para as perguntas dos fiéis são procuradas nas páginas da Bíblia, a qual é 

considerada autoridade em matéria de fé e prática” (Getão 2003, p. 96).   
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De acordo com Oliveira (2013), dentre os trabalhos realizados pelos batistas ao longo de sua 

centenária história, tem sido de grande relêvo a sua efetiva atuação nas áreas missionárias e de 

ensino teológico. Com o objetivo de expandir a obra de evangelização, através do empenho de um 

missionário vinculado à Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, o judeu-russo Salomão 

Ginsburg, foi transferido para Pernambuco no ano de 1900, com um firme propósito e desejando, 

dentre outras coisas, fundar um seminário. Assim, determinado a conseguir realizar o seu intento, 

terminou por dirigir a cerimônia de instalação do primeiro Seminário Batista da America Latina, a 

1º de Abril de 1902.  Nasce, então, o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil (STBNB)  

com a incumbência de continuar uma classe teológica para preparação de pastores o que na época 

aconteceu com apenas um número de quatro moços, e que já havia sido iniciada no ano de 1899, 

por W. E. Entzminger. Foi um período de grandes desafios, mas a obra prosseguiu, apesar das 

dificuldades iniciais, devido principalmente, à tenacidade de seus dirigentes. Segue foto ilustrativa 

que mostra um culto de uma das Igrejas  Batistas. 

 

  

Figura 6. Momento de realização de um culto em uma das  igrejas da Convenção Batista. Imagem 

retirada de http://missoesibbp.blogspot.com.br/2012/08/convencao-batista-mineira.html 
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De acordo com a Convenção Batista (2013), em seus princípios, são arrependimento e fé os 

meios de se ligar diretamente a Deus, não sendo necessário para isso de nenhum outro indivíduo, 

nem mesmo da Igreja. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Tendo cada 

indivíduo acesso direto a Deus através de Jesus Cristo, torna-se, então, seu próprio sacerdote e deve 

servir de sacerdote de Jesus em benefício de outras pessoas. Os batistas acreditam  na liberdade e 

competência de cada um para as próprias decisões e tomam para si a responsabilidade de assegurar 

a cada ser humano meios para que tomem a decisão certa; e é através do evangelismo, que é básico 

no ministério da igreja e na vocação do crente, que isso ocorre. As escrituras revelam a mente de 

Cristo e ensinam o significado de Seu domínio e só através da Bíblia, que é autoridade final que 

atrai as pessoas a Cristo, é que se consegue a salvação:  

“O evangelismo é a proclamação do juízo divino sobre o pecado, e das boas 

novas da graça divina em Jesus Cristo. É a resposta dos cristãos às pessoas 

na incidência do pecado, é a ordem de Cristo aos seus seguidores, a fim de 

que sejam suas testemunhas frente a todos os homens. O evangelismo 

declara que o evangelho, e unicamente o evangelho, é o poder de Deus para 

a salvação. A obra de evangelismo é básica na missão da igreja e no mister 

de cada cristão. 

O evangelismo, assim concebido, exige um fundamento teológico firme e 

uma ênfase perene nas doutrinas básicas da salvação. O evangelismo 

neotestamentário é a salvação por meio do evangelho e pelo poder do 

Espírito. Visa à salvação do homem  todo; confronta os perdidos com o 

preço do discipulado e as exigências da soberania de Cristo; exalta a graça 

divina, a fé voluntária e a realidade da experiência de conversão” (p.7).  

Esses achados têm forte relação com os achados na literatura de bem-estar, aonde é possível 

encontrar a proposta de um modelo de bem-estar psicológico contendo um conjunto de seis 

dimensões a saber: dimensões propósito de vida, relações positivas com outros, autonomia, 

crescimento, auto-aceitação e domínio sobre o ambiente (Ryff & Essex, 1991). 

 

 



Ayahuasca, Autoconsciência e Bem-Estar Psicológico                                                                  32 

 

 

 

2.3. Ateísmo e Agnosticismo: o viver sem religião. 

De acordo com Conte-Sponville (2009), os ateus não costumam ter preocupações acerca da 

morte ou a respeito de uma falada danação eterna, embora afirme que muitos cristãos deixaram de 

acreditar nela, eles se aceitam mortais e se esforçam para domar o nada, que representa, de alguma 

maneira, a angústia diante da morte e é comum perceber que ateus, nem mesmo se preocupam com 

esse fato. Esse autor prima por dizer que para eles, “A morte levará tudo, até as angústias que ela 

lhes inspira. A vida terrena lhes importa mais, e lhes basta” (p. 17). Ainda segundo este  autor, o fato 

de alguém deixar de acreditar na existência de Deus e passar a ser ateu não significa que passará a 

cometer atos danosos à sociedade, como, por exemplo, estuprar, assassinar, nem mesmo trair a um 

amigo. Afirma que a moral é autônoma ou não seria moral. Compreende-se, então, que subjacente 

às questões religiosas está a moral,  é ela, aliás, que funda a religião. É fato que, o ateu 

simplesmente nega a existência de Deus, diferentemente do agnóstico que prima por conceber 

incompreenssível ou incognoscível à natureza humana as questões propostas pela metafísica ou a 

religão acerca  da existência do Divino. 

Aainda, o autor anteriormente citado, advoga que, ninguém tem prova da existência de 

Deus. Na sua visão, o simples motivo de a pessoa não buscar saber da existência de Deus e, 

simplesmente, acreditar que ele não existe, pode levar alguns a pensar que a pessoa não seria ateu e 

sim, um agnóstico. O autor explica que “o agnóstico e o ateu têm em comum, com efeito, o fato de 

não acreditarem em Deus – por isso é tão frequente confundi-los.” (p. 71). A grande diferença, de 

acordo com esse autor, é que o agnóstico não se preocupa em saber se Deus existe ou não,  já o ateu 

acredita que Deus não existe. A visão daquele “é como um ateísmo negativo ou por falta de provas. 

Ele não nega a existência de Deus (como faz o ateu), mas deixa a questão em suspenso” (idem). 

Importa salientar que a ideia desse autor é que os que não têm fé, também são capazes de perceber a 

grandeza humana de valores tais como sinceridade, coragem, compaixão etc. 

De acordo com Zuckerman (2009) consoante com diversos autores (e. g., Hayes, 2000; 

Lambert, 2004;  Kosmin e Keysar, 2006;  Keysar, 2007; Voas e Day, 2007), é comum se encontrar 
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uma maior incidência de ateus em população jovem. Relata, ainda, que um terço dos ateus, 

americanos, têm idade inferior a 25 anos, e metade tem menos de 30 anos de idade; afirma que, 23 

por cento dos norte-americanos entre as idades de, 18 a 34 anos, descrevem-se como pessoas 

seculares, ou um pouco seculares, (condição de quem vive no século, entre as coisas do mundo, 

opõe-se ao estado religioso). Além disso, diz  que, apenas 10 por cento dos americanos com mais de 

65 anos assim se declaram; e 63 por cento, dos adultos jovens britânicos (18-24 anos de idade) 

afirmam não pertencer a nenhuma religião, enquanto apenas 22 por cento dos britânicos com mais 

de 65 anos identificam-se dessa maneira. 

  Ainda segundo o autor anteriormente mencionado, consoante com outros estudiosos da 

área (e. g., Johnson, 1997; Argyle & Beit-Hallahmi, 1975; Keyser, 2007; Kosmin, 2008; Baker, 

2008; Sherkat, 2008), o ensino superior está positivamente correlacionado com o ateísmo e o 

agnosticismo. Para exemplo, 42 por cento dos norte-americanos afirmam não pertencer a nenhuma 

religião, 32 por cento dos americanos, ateus, e 42 por cento dos agnósticos americanos, possuem 

formação universitária, um percentual bem maior que o percentual de indivíduos graduados. 

Zuckerman (2009) afirma, também, que muitas vezes, assume-se a ideia de que alguém que 

não acredita em Deus, não acredita em coisa alguma. Ou ainda, que uma pessoa que não tem 

religião não deve ter valores, suposições estas simplesmente errôneas. Considera este autor, que as 

pessoas podem rejeitar pertencer a qualquer a religião, sem que por esse motivo deixem de possuir 

fortes crenças; nesse sentido, ser ateu não significa ser uma pessoa sem valores. Entretanto, para o 

mesmo autor, mais importante do que comparar os valores e crenças dos ateus e pessoas seculares 

em relação aos religiosos é identificar que as pessoas que pertecem a esse primeiro grupo são 

nítidadamente menos nacionalistas, menos preconceituosas, racistas, dogmáticas, etnocêntricas, 

close-minded (tacanhas), e menos autoritárias. Estranho, então, que pessoas assumam que os ateus e 

pessoas não-religiosas não têm fortes valores ou crenças éticas - uma suposição infundada e 

verdadeiramente inconcebível.  
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2.4. Autoconsciência 

A psicologia tem compreendido o fenômeno da autoconsciência como sendo um traço de 

personalidade, que determina uma disposição ou tendência natural humana de focar os pensamentos 

para dentro de si mesmo (autoconsciência disposicional), Esta concepção propicia um entendimento 

de que a autoconsciência funciona como uma capacidade adaptativa do organismo. Todo ser 

humano tem como característica mais ou menos estável, o ato de refletir sobre si mesmo 

(autoconsciência situacional) e é fato, que os indivíduos dedicam boa parte do tempo a essa 

atividade. Mudam, apenas, a frequência e o tipo de reflexão, ou seja, alguns indivíduos são mais 

propensos a realizá-lo com uma maior  intensidade. Além disso, uns, tendem a focalizar mais os 

aspectos agradáveis das experiências pessoais, outros são mais propensos a terem como foco os 

desagradáveis (Zanon & Teixeira 2006; Nascimento, 2008; Nascimento & Roazzi, 2013). 

Algumas noções estreitamente relacionadas às variações de autoconsciência podem ser 

encontradas na literatura: autoconsciência, metaconsciência, metacognição, o pensamento de ordem 

superior autonoética ou consciência ampliada, consciência reflexiva (ver Gallagher 2000; Scooler, 

2002). Devido a uma variedade de opinões acerca desse fenômeno, deve-se levar em consideração 

alguns critérios para que se faça a devida distinção entre o que é consciência, o que é 

autoconsciência e o que é consciência reflexiva.  

De acordo com Merker (2006), a consciência  pode ser concebida como um estado de 

vigília. Envolve alguns dos sentidos (visão, audição, sensações) e também outros tipos de 

experiências, de forma tal que, abstrai de sua definição sobre consciência a questão da circustância 

reflexiva da autoconsciência, ou seja, o fato de estar consciente da experiência de ver, ouvir, sentir, 

no dado instante em que esses aspectos ocorrem. Diferentemente do referido autor, acredita-se que 

tais pressupostos levariam a uma conclusão precipitada, de que os mecanismos envolvidos na 

consciência resultam, única e exclusivamente, de mecanismos subcorticais, sem a atividade do 

neocórtex, portanto (Morin, 2004).  

Esse mesmo autor fazendo referência a Menzel e Shwartz (2005), afirma que a 
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autoconsciência não estaria atrelada só a comportamentos mínimos, apenas se refere a eles como 

atividades que envolvem a consciência. e exemplifica dizendo que, macacos por exemplo, podem 

mostrar comportamento que expressam consciência autonoética, isto é, são capazes de recordar o 

local onde encontraram comida, ou ainda outros acontecimentos passados, e que  mesmo nessa 

linha de raciocínio, tal comportamento pode  ser concebido apenas como atividade que implica 

vigília e responsividade ao ambiente e não uma autoconsciência com possibilidade tanto de refletir 

quanto de avaliar situações que emergem de circunstâncias onde o organismo se encontra. 

Como argumenta Nascimento (2010)  consoante com Morin  (2004), é quase que, totalmente 

possível  afirmar que,  o ato de reletir sobre si mesmo, seja um processo da cognição e  também a 

mais alta operação instanciada pelo sistema cognitivo. Isto faz com que o fenômeno da 

autoconsciência esteja atrelado a processos autorepresentacionais baseados em diferentes 

modalidades de codificação cognitiva, sendo esses responsáveis para que aja internamente a 

cognição e extensão no tempo de mecanismos sociais e ecológicos (físicos) de autofoco. Isso faz 

com que o próprio self torne-se fonte privilegiada de autoconhecimento, não sendo necessário que 

seja apenas por meio da interação social.   

O mesmo Autor envidencia que um modelo socioecológico de autoconsciência tem sido 

proposto recentemente (Morin 2004). Também, esclarece que este não nega o que já existe de 

cotejado a respeito do fenômeno, e sim, considera os mecanismos conhecidos e processos que 

conduzem à autoconsciência e analisa suas múltiplas e complexas interações. O mais importante, e 

que é amplamente reconhecido como sendo o ponto chave neste modelo, e sem o qual  estaria 

seriamente comprometido, é o discurso interior (Inner Speetch) que busca estabelecer conexões 

importantes entre muitos dos elementos envolvidos no fenômeno. 

 

2.4.1. Autoconsciência, o self enquanto reflexividade  

O debate acerca da reflexividade aparece nos construtos definidos para medidas psicológicas 

de autoconsciência. Segundo Nascimento (2008), a pergunta sobre a reflexividade não é recente, de 
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certa forma, podemos reportar o interesse pelo Self e o papel que este exerce sobre os processos 

autoreflexivos aos trabalhos de Wilhelm Wundt (1897) sobre o conteúdo da consciência e do acesso 

ao mesmo pela introspecção. Desde que apareceram os primeiros estudos da psicologia esse 

construto passou a fazer parte crucial para o estudo da mente humana, sendo que ganhou maior 

vulto no final do século XIX e início do século XX devido aos trabalhos seminais de importantes 

pesquisadores, ressaltando os de James. Pertinente lembrar que, para esse autor, o Self é tudo o que 

condideramos nosso (corpo, intelecto, trabalho, filhos, amigos, famíllia etc.). É através de tais 

trabalhos que ele sustenta um aspecto de extrema relevância e para o qual se deve dedicar bastante 

atenção, justo por entender a importância da dimensão subjetiva da experiência, ao asseverar que o 

sujeito não poderia ser tomado como ponto passivo à experiência. Indica o pensamento como eixo 

central da ciência psicológica (James, 1890/1952). 

Nascimento (2010), fazendo referência a Morin, (2004) vai dizer que surgiu um modelo de 

uma maior amplitude, mais global, que tenta integrar fatores neurológicos, sociais, ecológicos e 

fatores cognitivos que conduzem à autoconsciência. Nele é proposto a existência de três principais 

fontes de autoconsciência, em que o meio social compreende avaliações emitidas pelos outros ao 

Self e que o tornam autoconsciente (mecanismo de comparação social), salientando o quanto a 

presença de outras pessoas influencia o processo de autoconsciência; o mundo físico contendo 

fontes de informação que podem induzir à autoconsciência, e, finalmente, o Self tem a possíbilidade 

de aprender sobre si mesmo através de processos cognitivos internos (discurso interno e imagens 

mentais). Essa fonte de autoconhecimento exige a participação de estruturas específicas do cérebro, 

principalmente os lobos pré-frontais. Afirma o mesmo autor que um grande número de ligações é 

passíveil de acontecer entre todas essas fontes de autoinformação. Vale ressaltar que o modelo 

proposto, representa um sistema altamente dinâmico, em que vários dos elementos envolvidos 

afetam-se e estimulam-se mutuamente. Como afirmado anteriormente, apesar de todos os fatores 

envolvidos e concebidos como importantes, (ecológicos, neurológicos, sociais e cognitivos), no 

fenômeno da autoconsciência, o que é considerado como o mais relevante é a fala interna, pois sem 
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a presença desse elemento o modelo sofreria sérias consequências em sua consistência. 

É sabido que, nos últimos trinta anos, tem surgido gradativamente um corpo teórico sobre 

autoconsciência, o que promove alguns efeitos de curto prazo como no caso da autoavaliação e 

também de londo prazo, sendo pertinente citar a formação de autoconceito (ver Carver, 2002; Sílvia 

& Duval, 2001). Também durante esse período, foram desenvolvidas medidas de autoconsciência 

por pesquisadores como Feningnstein, Carver e Scheier (1975), Trapnell e Campbell (1999), e 

Grant (2002). Mais recentemente surge dois novos instrumentos, ambos em língua portuguesa do 

Brasil, desenvolvidos para mensurar os níveis de autoconsciência disposisional e autoconsciência 

situacional, utilizados em pesquisas anteriores e que têm se demonstrado eficazes, válidos e com 

boas qualidades psicométricas, o primeiro deles, a Escala de Autoconsciência Disposicional, que 

mensura a disposição ao autofoco, um traço estável da personalidade, e a Escala de Autoconsciência 

Situacional, que mensura os níveis e tipos de autoconsciência-estado, ou estados atuais, online, da 

atenção prestada ao Self (Nascimento, 2008), sendo esta a escala que foi usada no presente estudo.  

 

2.4.1.2. Autoconsciência, Self e a teoria OSA (Objective Self-Awareness Theory). 

As perspectivas psicológicas a respeito do Self possuem uma extensa história (e.g., Colley, 

1902; James, 1890; Mead, 1934). Entretanto, a ênfase em estudos de caráter experimental a respeito 

do Self, surge apenas nestes últimos 40 anos. Uma das teorias mais recentes a respeito do Self é a da 

Autoconsciência Objetiva (Objective Self-Awareness Theory - OSA) elaborada por Duval e 

Wicklund (1972). Essa teoria se preocupou com a qualidade reflexiva da autoconsciência; 

justamente como as pessoas podem apreender a existência através do estímulo ambiental. As 

pessoas podem estar conscientes da própria existência “quando a atenção do indivíduo é dirigida 

para ele mesmo, ele passa a ser objeto da própria consciência” (Duval & Wicklund, 1972, p. 2), ou 

seja, estão num estado de autoconsciência objetiva (self-awareness, ou autoconsciência situacional). 

Ainda, assinalam, que este fato é contrastado com a autoconsciência subjetiva em que a atenção 

autofocalizadora é dirigida para fora do Self e para o ambiente externo, ou seja, para o que estar ao 
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redor. Isto fez com que esses autores definissem a consciência de alguém, da sua própria existência 

em um nível organísmico, no qual tal existência é indiferenciada como objeto separado, distinto do 

mundo: “ela experiencia a si mesma como a fonte da percepção e da ação, mas ela mesma não é o 

objeto” (Duval & Wicklund, 1972, p. 2). 

Em sua origem, a teoria OSA empregou somente alguns poucos constructos, relações e 

processos. Assumiu que a orientação da atenção da consciência era a essência da autoavaliação. 

Toda vez que se está autoconsciente o indivíduo automaticamente entra no processo de 

autoavaliação.  Ao focalizar a atenção no Self  trouxe à tona o tipo de autoconsciência objetiva. Esse 

estado objetivo ativa o sistema psicológico de padrões de correção contra a qual se avaliará uma 

dimensão do Self que esteja sendo alvo da atenção no momento. Isto iniciou um confronto entre o 

Self e os padrões internalizados. É pertinente esclarecer, que um padrão (standard) foi definido 

como a representação mental de um comportamento correto, atitudes e traços (o que é certo/errado, 

ético/antiético, belo/feio, valoroso/sem valor etc.). Assim sendo, todos esses padrões de correção 

definem o que o sujeito concebe como sendo “correto” (Duval & Wicklund, 1972).  Dependendo da 

discrepância e o interjogo dos três elementos pode fazer surgir aspectos negativos como o temor, a 

angústia ou aspectos positivos,  como no caso do bem-estar, da satisfação, da felicidade etc. 

Este sistema simples que consiste do Self, padrões e no foco atencional, foi pensado operar 

de acordo com os princípios de consistência da Gestalt (Heider, 1960). Se for encontrada uma 

discrepância entre o Self e os padrões será motivo para o surgimento de aspectos negativos, como o 

afeto negativo (ansiedade, angústia). Este estado aversivo, então, motiva a reestruturação da 

consistência interna. Duas rotas comportamentais foram propostas: as pessoas poderiam mudar 

ativamente as suas ações, atitudes e comportamentos a fim de aproximarem o aspecto do self em 

avaliação do estado ótimo preconizado para o mesmo (standards), para que assim passassem a estar 

mais congruentes com as representações dos padrões. Sendo assim, o trabalho consiste em diminuir 

a discrepância entre o estado ideal e o atual para que o afeto resultante se torne benéfico. A segunda 

possibilidade de atuação subjetiva poderia ser simplesmente evitar os estímulos autofocalizadores e 
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as suas circunstâncias que os disponibilizam ao Self, só que com isso, o indíviduo deixa de entrar 

em contato com os aspectos de si mesmo deficitários e os próprios afetos a eles relacionados. A 

evitação, efetivamente, interrompe um processo de comparação e, portanto, com toda a 

autoavaliação. Pesquisas preliminares encontraram um sólido suporte para essas ideias basilares 

(Carver, 1975; Gibbons & Wicklund, 1976; Wicklund e Duval 1971).  

Duval e Wicklund (1972) assumiram que a autoconsciência objetiva poderia ser considerada 

de uma maneira geral um estado aversivo – a probabilidade de pelo menos a discrepânica entre os 

padrões e o Self existir é muito alta. Esta foi a primeira suposição a ser revisada na teoria em foco. 

Posteriormente, ficou evidenciado que a autoconsciência pode, também, ser um estado positivo, 

desde que as pessoas estejam congruentes com seus padrões. Ainda existem dois importantes 

aspectos relacionados ao fenômeno da autonsciência dignos de menção. A autoconsciência 

representa um estado em que o indivíduo potencialmente passa a prestar atenção, não ao que está ao 

seu entorno, ou seja, nos estímulos que advêm do ambiente externo, mas sim, ao meio interno 

quando o sujeito dirige a atenção sobre si mesmo e ativamente identifica, avalia, processa e 

armazena informações sobre o Self, ou seja, o conceito de autoconsciência inclui o conhecimento 

que o sujeito tem de seus aspectos privados do Self, uma tendência de autofocalizar eventos não 

observáveis (pensamento, opinião, objetivos, sensações etc.), como também, o conhecimento de 

aspectos públicos do self onde passa a focalizar o que seriam as características visíveis como 

aparência física, comportamentos, relacionamentos sociais, consciência de si como objeto social, 

opinião de outras pessoas etc. (Feningstein et al, 1975; Morin, 2006; Nascimento, 2008). 

De acordo com Nascimento (2010), esse conceito em parte tem seu início com os trabalhos 

de Mead (1934/1962) e seu interesse na dimensão social, em que há registros de que a 

autoconsciência relaciona-se ao fato de tornar-se objeto de si mesmo em vitude das relações do 

sujeito com os outros. Assim sendo, quando o indivíduo presta atenção (focaliza) em um objeto do 

meio onde está inserido, ele é o sujeito da consciência; diferentemente, quando ele presta atenção a 

si mesmo, tornando-se um objeto de apreciação para si mesmo, ele toma o ponto de vista de outros, 
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torna-se objeto para si mesmo, ou seja, objeto da consciência. 

De acordo com Nascimento e Roazzi (2013), consoante com outros autores (e. g., Duval, 

Silvia & Lawani, 2001; Govern & Marsch, 2001; Morin 1995; Silvia & Duval, 2001; O‟Brien, 

2004), estudos empíricos expressivos continuam a demonstrar que as bases que fundamentam a 

teoria OSA desde seu início, continuam  atuais.  Segundo Nascimento (2008), existem ainda lacunas 

a serem preenchidas nesse paradigma no que se refere à questão da natureza da autoconsciência, por 

exemplo, ainda não se sabe se sua estrutura é uni ou multidimensional. Outra dúvida existente está 

relacionada ao fato de não se saber como se dá a mediação cognitiva desses processos e como são 

estabelecidas as relações com outros sistemas cognitivos e explica que sendo autoconsciência 

concebida como “consciência de alta ordem”,  justifica-se a importância de se considerar tais 

aspectos referentes à consciência.  

Segundo Escobar, (2013), consoante com diversos autores (e. g., Corral-verdugo, 2003; 

Fenigstein et al., 1975; Govern & Marsch, 2001; Nascimento, 2008;  Trapnnel e Campbell, 1999), a 

consciência e a autoconsciência, têm sido alvo de estudos constantes no que se refere às suas 

dimensões situacional e disposicional, cada qual em suas especificidades.  

 “...A atribuição disposicional, ou atribuição causal interna é referente aos 

processos de atribuição de ações das pessoas às suas características pessoais, 

motivos e  intenções próprias, voltadas à  explanação do comportamento 

com base nos traços de personalidade. Desse modo, é o processo pelo qual o 

comportamento, do self  pessoal ou de outros selves, é assumido como 

dependente de causa ou fatores internos e que lhe são próprios que estão 

relacionados com quem e como se é, e como se sente em um determinado 

momento (traços de personalidade, humor, atitudes, capacidades, esforço 

etc.). Já a atribuição situacional ou atribuição causal externa, se refere às 

atribuições de ações das pessoas às demandas situacionais e as pressões 

ambientais, isto é, às condições externas ao self. Desse  modo, o 

comportamento, inerente ao self pessoal ou de outros selves, é assumido 

como dependente de causas ou fatores situacionais, ou transitórios, externos 

a pessoa capazes de influenciá-lo de acordo com determinadoa situação em 

um determinado momento (fatores físicos–temperaturado do ar, ruídos, cores 

etc., fatores sociais – relacionados com a presença real ou implícita de outras 
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pessoas, por exemplo).” (Escobar, 2013, p.75)   

 

 Ainda para este autor, a consciência é um fenômeno humano, é constituído e  construído na 

inter-relação do Self individual com outros Selves, sendo possível  se observar que esse se 

reestrutura continuadamente através de mecanismos semióticos. Em um plano da autorreflexão é 

que são possíveis a ocorrência desses mecanismos e a remodelação da ação o qual é chamado de 

autoconsciência, e que se caracteriza pela conscientização de elementos inerentes ao self pessoal 

(ver Duval & Wicklund, 1972; Mead, 1934). 

“...O self para Mead deve ser compreendido tanto filogeneticamente, 

resultado da evolução das espécies, como ontogeneticamente em termos do 

desenvolvimento de cada membro individualmente. A socialização é que  

promove o processo de individualização não sendo sua antíntese, é 

importante e necessário observar a historicidade do indivíduo como 

autoconsciência, ou seja, a anterioridade histórica da sociedade sobre cada 

indivíduo.” (p.36). 

De acordo com autores como Trapnell e Campbell (1999), a Escala de Autoconsciência - 

EAC de Fenigstein e cols. (1975), os aspectos motivacionais que podem de certa maneira tomar 

parte no processo da autoconsciência são distintos. Esses autores, advogam que a disposição a 

focalizar a atenção sobre si mesmo emerge de maneiras distintas, e pontuam que os indivíduos em 

processo de autoconsciência estariam predispostos à autoavaliação, enfatizando que esse processo 

pode ser motivado por nesessidades de teor neurótico (ansiedade), ou também por necessidades 

epistêmicas como no caso da curiosidade; ainda procuraram estabelecer uma diferença no âmbito da 

consciência privada, identificando os possíveis aspectos no que se refere ao funcionamento da 

mesma. A Reflexão estaria mais relacionada a um processo de pensar sobre si mesmo, em que 

estariam mais evidentes características mais epistêmicas como, a autoexploração, diretamente 

ligada a  um traço de personalidade conhecido como, Abertura à Experiência que faz parte do 

Modelo dos Cinco Fatores de personalidade (Big Five), um  traço fortemente  relacionado à 

intelectualidade por ter interesse em conhecer, imaginar, com o intuito de ampliar o conhecimento: 
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e Ruminação,  teria como foco de atenção sentimentos ou eventos considerados ameaçadores ou 

desagradáveis ao próprio Self e que esse movimento aconteceria de modo  automático, o que 

confirma a ideia de que esse processo esteja mais associado ao traço de personalidade 

Neuroticismo. 

  Ainda segundo os autores anteriormente mencionados, o aspecto ruminação em sendo uma 

disposição individual, torna-se fator de risco para o desajustamento psicológico. Com relação à 

reflexão, poderia atuar no duplo sentido, ou seja, tanto favorecer quanto ser obstáculo ao 

ajustamento, o que dependeria fortemente do contexto no qual a pessoa esteja inserida, isto é, o 

sujeito ao buscar através da reflexão uma manifestação mais própria de sua singularidade. Logo, o 

indivíduo pode sentir-se mais contente consigo mesmo em lugares onde se dê mais valor a 

individualidade. Entretanto, isso pode ser um problema e refletir negativamente na vida da pessoa 

em um contexto onde se prime por valorizar aspectos referentes à tradição e à conformidade.  

Ante o exposto, claramente percebe-se que a consciência de si, em especial, a voltada para 

os aspectos privados da experiência, é uma variável digna de consideração já que de alguma 

maneira pode gerar repercussões significativas sobre o bem-estar psicológico. Vale assinalar, que 

durante a vida, é muito comum que os indíviduos passem boa parte do tempo refletindo sobre si 

mesmo e é exatamente durante esse processo que pode existir, importantes e significativas 

ocorrências o que pode propiciar o aparecimento, tanto de aspectos negativos quanto positivos 

(Zanon & Teixeira, 2006). 

 

2.5.  Autoconsciência e sua relação com a complexidade do autoconceito.  

Autores diversos (Byrne, 1991; Faria & Fontaine, 1990; 1992; Lima & Seco, 1990; Marsh & 

Shevelson, 1985; Shevelson, Rubner & Stanton, 1976) afirmam que é inegável o interesse de 

filósofos e de investigadores sobre questões relacionanadas ao Self, devido a sua grande influência 

na vida do homem. Questionamentos sobre a sua definição, como se estrutura e se desenvolve, por 

exemplo, são preocupações antigas e continuam sendo foco de atenção em diversas pesquisas e o 
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grande interesse por questões relacionadas ao Self  é, em  grande parte, por este ser concebido como 

variável  intrínseca que afeta o comportamento do individuo. Assim, o autoconceito enquanto 

dimensão  do Self tem se constituido um polo de relevante  interesse. Logo, pesquisas referentes ao 

Self  tornaram-se bem mais evidentes a partir dos anos 70, quando se percebe uma maior tomada de 

consciência no que se refere a sua importância nos vários domínios e contextos da existência do 

indivíduo. O autoconceito surge como ponto chave e integrado da personalidade, como ferramenta 

indispensável para a realização e ajustamento acadêmico e vocacional, integração  social e bem-

estar psicológico dos indivíduos no decorrer da existência.  

Sendo por um lado, o autoconceito visto como fator de promoção de melhores resultados na 

área acadêmica, e também para uma maior e melhor  integração social, por outro, a sua promoção 

através de programas de intervenção, também passa a ser considerada um dos objetivos da 

Educação já que está estreitamente ligado com o bem-estar e a qualidade de vida dos indivíduos 

(Faria & Fontaine, 1990;  Fontaine , 1991;  Marsh & Richard, 1986; Marsh, Shevelson, Hubner & 

Stanton, 1976). Assim, é comum perceber maior competência e  melhor desempenho em individuos 

que gozam de um autoconceito  mais elevado.  

Dentro de uma pespectiva relacional, autores como Markus, Smith e Moreland (1985) e 

Markus e Kitayama  (1991)  concebem a natureza social e cultural do autoconceito. Para eles, esse 

fato propicia um esquema perceptivo e organizativo das próprias experiências de vida, sendo o 

autoconceito sistematicamente utilizado como esquema interpretativo na compreensão dos 

pensamentos, sentimentos e comportamentos dos outros. Essa pespectiva mostra também que 

existem diferenças culturais no que se refere ao autoconceito. Para esses autores,  embora se 

reconheça a existência de padrões universais acerca do autoconceito, esse tem sua aplicabilidade 

bastante limitada a culturas diferentes da ocidental.   

Ainda de acordo com os autores acima citados, os modelos relacionais aparecem 

demostrando a importância de se levar em consideração que a experiência humana é intersubjetiva e 

relacional.  No que se refere  à  definição da estrutura do autoconceito, existem dois momentos que 
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devem ser foco de atenção. Inicialmente os estudos sobre este tema concebiam sua 

unidimencionalidade; a partir da década de 70 viviencia-se o surgimento da pespectiva 

multidimencional surgerida anteriormente pelas teorias de William James. Os modelos 

multidimensionais diferem dos anteriores, principalmente, por defenderem a existência de um 

autoconceito global e facetas mais específicas e distintas entre si. Por esta pespectiva, é defendido 

por alguns autores que o autoconceito é composto por várias facetas independentes entre si, e recebe 

influência direta das experiências diárias do sujeito, das suas capacidades, como também das 

interações com os outros significativos. Outros pesquisadores compreendem as facetas específicas 

do autoconceito relacionadas entre si e com o autoconceito global. Vale evidenciar que o modelo 

multidimencional que tem se destacado e é o que recebe um maior apoio empírico, como também, o 

que reconhece facetas específicas e hierarquicamente organizadas, como no caso do modelo 

desenvolvido por Shavelson, Hubner e Stanton (1976). 

 De acordo com Tamaio et. al (2001), desde o seu início, a psicologia tem se debruçado com 

afinco nas questões relacionadas ao Self para obter um entendimento mais aprofundado a seu 

respeito. (Fiske, & Taylor, 1991). Ante o exposto, é importante ressaltar que, William James foi 

quem primeiro analisou sistematicamente a noção de autoconceito. A sua contribuição é relevante 

pois rompia com a abordagem filosófica, até então existente e foi a partir desse período que foi  

introduzida a dimensão social no autoconceito. Anos mais tarde, Baldwin apresentou o autoconceito 

numa pespectiva social e cultural. Esta abordagem do Self foi fortemente evidenciado e reforçado 

por Cooley (1902)  e Mead (1962). Com o desenvolvimento do behaviorismo os estudos 

relacionados ao Self, perdem força e há um desinteresse por parte dos estudiosos desse construto. 

Tornava-se inviável aceitar o estudo de um construto “mentalista” como o autoconceito, inserido 

nessa abordagem.  

Ainda de acordo com os mesmos autores, foi  durante a década de 1943 que Allport 

defendeu a volta do Self na Psicologia. Em seguida, a crescente influência das abordagens 

experimental e cognitivista na psicologia estimulou sobremaneira a pesquisa científica do 
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autoconceito e, desde então, o interesse pelos estudos sobre autoconceito passou a crescer 

progressivamente. O número de pesquisas publicadas, tem sido significativo nos últimos 30 anos 

(Tesser, 2000).  

Segundo Tamayo et al (2001), fazendo referência a diversos autores, (e.g., Wylie, 1986; 

1974., Rogers, Rogers & Kuipa, 1979; Bower & Gilligan, 1979; Greenwald  & Bamagi, 1989; 

Markus, 1977; Makus & Wurf, 1987), a  preocupação com a mensuração do autoconceito e com o 

desenvolvimento e validação de numerosos instrumentos de medida, teve grande destaque na 

década de 50 . Parelelamente às pesquisas impíricas, houve uma maior reflexão sobre a natureza do 

Self. Conceitos como protótipo, rede associativa de memória, esquema cognitivo e auto regulação, 

ou seja, a maneira pela qual as pessoas auto-regulam suas próprias ações, foram os de maior 

relevância e os que mais têm dado suporte às pesquisas empíricas.   

O autoconceito pode ter sua definição como sendo uma estrutura cognitiva que organiza as 

experiências passadas do indivíduo, reais ou imaginárias, controla o processo informativo 

relacionado consigo mesmo e exerce uma função de auto-regulação (Tamayo, 1993).  Segundo  este 

autor, fazendo referências a vários estudiosos ( e. g., Markus & kunda 1986; Markus & Nuriuz, 

1986; Markus & Wurf, 1987; Marsh, Barnes & Richards, 1986). Atualmente, o autoconceito tem 

sido definido como uma estrutura multifacetadas e maleável, composta por um agrupamento de 

auto-representações, isto é, um sistema que ordena e coordena a variedade de imagens, esquemas, 

teorias, conceitos, metas e ideais que as pessoas têm de si mesmas. 

Niedenthal e Beike (1997) descrevem o autoconceito como as representações mentais das 

características pessoais utilizadas pelo indivíduo para definir-se a si mesmo, como também para a 

regulação do seu comportamento. Essas representações mentais, têm sido denominadas “esquemas 

cognitivos ou autoesquemas.” Os esquemas,, sustenta  Cantor (1990), podem ser concebidos como 

moduladores das percepções que as pessoas têm, de experiências vividas,  de sentimentos sobre si 

mesmo e de outros. Os autoesquemas são uma síntese de experiências passadas que permitem que, 

os indivíduos compreendam suas próprias experiências sociais e que organizem uma imensa gama 
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de informações que possuem sobre si. Importante destacar  que os múltiplos autoesquemas de uma 

pessoa não podem ser processados ao mesmo tempo, em um dado momento, apenas um número 

limitado deles será processado. Esse conjunto de esquemas que é acessível em determinado 

momento é denominado autoconceito de trabalho. As infomações que o constituem tendem a sofrer 

influência de processos introspectivos internos e também do contexto externo no qual se encontra o 

individuo em um dado momento (Markus e Kunda, 1986; Markus & Wurf, 1987).  

Um subconjunto de autoesquemas refere-se às informações codificadas na memória sobre a 

dimensão da religiosidade do próprio indivíduo, sendo esta rede de self-schemata mais ou menos 

estruturada consoante a história altamente idiossincrática e pessoas que os indivíduos entretém com 

o fenômeno religioso em seu meio social. A partir dos self-schemata da religiosidade, o indivíduo 

situa-se no plano social e intersubjetivo, e também no meio interno privado e cognitivo, em relação 

à religião e sua dinâmica existencial, com resultados expressivos em termos de seu bem-estar 

subjetivo. Tal esquema cognitivo conforma a base representada pelos Standards de correção 

relacionados à religião, os quais emergirão no processo avaliativo da autoconsciência, servindo de 

base para um julgamento de congruência religiosa, sendo esta definida como a consistência entre o 

desempenho no exercício religioso alcançado pelo self no presente e o standard da religiosidade, 

resultando deste confronto um estado de mal estar psicológico se houver grande discrepância entre 

ambos, ou bem-estar psicológico quando as exigências dos Standards encontrarem-se atendidas pela 

religiosidade atual do self, estando o indivíduo em alto nível de consistência, ou congruência 

religiosa (Nascimento, 2013). 

 

2.6. Bem-Estar Psicológico  

É grande o interesse de pesquisadores em relação à importância do bem-estar e como este 

interfere nos mais diversos aspectos da vida, sejam eles emocionais, psicológicos e/ou sociais 

(Diener, 1984; Diener, Suh & Smith, 1999; Diener & Bisnas-Diener, 2000). A atenção a esse 

construto por parte dos estudiosos tem por finalidade desvendar quais os fatores responsáveis por 
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sua ocorrência. Existem vários estudiosos se debrução sobre estudos científicos que possam cunhar 

conhecimentos significativos a respeito desse construto ( e. g., Albuquerque; Trócoli, 2004; Diener; 

Seligman, 2004; Diener; Lucas; Oishi, 2002) que contribuem para uma melhor compreensão dessa 

vasta e complexa área de estudo. 

  

2.6.1 Perspectivas de Bem-Estar Psicológico 

Para Ryan e Deci (2001), existem duas perspectivas no que se refere ao bem-estar, duas 

tradições com perspectivas filosóficas distintas, a primeira é a do bem-estar eudemônico, que tem 

suas raízes em trabalhos de Maslow e Rogers e que trata de investigar o potencial humano e se 

fundamenta no pleno funcionamento das potencialidades de uma pessoa, em sua capacidade de 

pensar, usar o raciocínio, o bom senso, em que está presente um forte  sentido e propósito de vida, 

também conhecido como bem-estar psicológico de Ryff (1989), que, segundo esta autora é tido 

como a percepção pessoal sobre o ajustamento emocional e social em relação a desafios que a vida 

impõe. A outra é a do bem-estar hedônico, que corresponde à dimensão, tanto cognitiva como 

afetiva, satisfação com a vida, afetos positivos e negativos ou estado subjetivo de felicidade, 

também conhecido como bem-estar subjetivo de Diener (1984). De acordo com este autor, os afetos 

estão relacionados às avaliações de vida das pessoas.  As emoções são despertadas em função dos 

eventos em suas vidas e apenas elas são capazes, através de critérios próprios, interpretar e 

compreender tais eventos,  a ponto de decidirem se são indesejáveis, e vivenciam emoções 

negativas, as pessoas sentem os afetos como prazeirosos ou não.  

Em extensa revisão da literatura de estudos empíricos e na integração de teorias de saúde 

mental e clínicas com a perspectiva “Life Span” em desenvolvimento humano, é encontrado um 

modelo de bem-estar psicológico que abrange um conjunto de seis dimensões, a saber: dimensão 

propósito de vida, diretamente ligada à busca de um significado para a existência; a dimensão de 

autonomia,  relacionada à autodeterminação, à resistência a pressões sociais e a presença de um 

locus interno de avaliação com base nos próprios padrões; a  dimensão crescimento, que representa 
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um  senso de desenvolvimento contínuo de realização; a dimensão relações positivas com outros, 

definida  como uma relação satisfatória, de empatia, entedimento de dar e receber nas relações 

humanas; a dimensão autoaceitação, relacionada a ter reconhecimento e aceitação de diferentes 

aspectos de si mesmo, o que inclui, tanto as más qualidades quanto as boas; e, finalmente, 

a  dimensão domínio sobre o ambiente,  que refere-se à habilidade do indivíduo para o engajamento, 

para o manejo e exercício de ações em seu mundo (Ryff & Essex, 1991). 

Desde a antiguidade, a busca por desvendar os mistérios que envolvem a questão do bem-

estar é desejo de vários pensadores. Na Grécia antiga, filósofos como Aristóteles já se debruçavam 

em reflexões acerca da “existência feliz.” Este interesse tem sido uma preocupação central na 

história do pensamento filosófico e  da  própria humanidade (Bickhjouse & Smith, 1987). Para 

Sócrates a chave da felicidade se encontrava no âmago do “conhecer-se” a “si mesmo”, esse 

importante filósofo evidenciou a introspecção como o meio que viabiliza o indivíduo a tomar 

consciência de sua própria ignorância. Já Platão, discípulo de Sócrates, não menos importante que 

este, relacionou a felicidade à ação moral. Em suas reflexões ético-políticas presentes na 

“República”, definiu que a verdadeira felicidade estaria mais focada a uma existência consagrada ao 

conhecimento do Bem. Viver de forma a espelhar a natureza de Deus seria, então, o ideal humano 

(Santos, 2001). 

  

2.6.2.  A Felicidade Humana 

A essência do estado de felicidade, estando ainda, sob debates filosóficos, propiciou nas 

últimas três décadas, um grande empenho por parte dos mais diversos campos de pesquisa, na busca 

de construir conhecimento e trazer evidências científicas a respeito do bem-estar. Após inúmeros 

esforços e investigações, tornou-se possível formular um conceito de bem-estar no campo científico 

da psicologia. Fato que propiciou colocá-lo em evidência, ao ponto de torná-lo um dos temas mais 

discutidos atualmente, o que propicia um terreno fértil para a compreensão dos fatores psicológicos 

que integram uma vida saudável. A importância que o bem-estar tem na vida e na saúde dos 
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indivíduos foi estímulo suficiente para que pensadores de diversos domínios dedicassem grande 

interesse pelo tema “felicidade”, o que de certa forma levou também a psicologia a debruçar-se nos 

estudos sobre o tema. A psicologia não apenas desvendou, como vislumbrou esta dimensão 

essencial ao comportamento humano, que traduziu sob a forma de construtos tais como: satisfação 

com a vida, felicidade, bem-estar subjetivo ou psicológico (Ferreira & Simões, 1999). 

Os estudos empíricos que tratam do bem-estar subjetivo passam a ser, melhor delineados, no 

início do século XX.  A identificação das variáveis relacionadas ao bem-estar subjetivo integra os 

esforços para melhorar a qualidade de vida, já que se relaciona diretamente com percepções 

subjetivas de bem-estar, como, por exemplo, a felicidade e a satisfação (Segal & Schall, 1996; 

Wyller, Holmen, & Laake, 1998).  

Durante a revisão da literatura, o termo “felicidade” é o mais frequentemente encontrado 

quando se trata de bem-estar subjetivo (BES), o que revela um consenso entre os estudiosos, que 

esse construto refere-se à maneira pela qual as pessoas avaliam suas próprias vidas. Embora não 

haja uma definição consensual  para o bem-estar subjetivo, existe um grande número de 

pesquisadores que o concebe relacionado com a satisfação sentida pelo indivíduo sobre a sua vida 

em geral e/ou sobre domínios específicos. Alguns autores concebem felicidade, bem-estar, bem-

estar subjetivo, bem-estar psicológico, satisfação com a vida e qualidade de vida como tendo cada 

um dos termos, significados específicos; enquanto  outros, utilizam  indiscriminadamente os termos 

para designar o mesmo construto (Diener, 2000; Ryff, 1989). Foi no final da década de 1950, que 

surgiu o conceito de bem-estar subjetivo (BES), momento em que havia grande preocupação por se 

investigar os indicadores de qualidade de vida, com o intuito de monitorar as constantes mudanças 

que estavam ocorrendo no cenário social para a implantação de políticas sociais (Land, 1975). Os 

dois componentes que integram a visão contemporânea de BES – satisfação com a vida e afetos 

positivo e negativo tiveram origem nos trabalhos inovadores de Campbell e cols. (1976) e de 

Bradburn (1969).  

 Graziano (2005), fazendo referência a Delumeau (1997), esclarece, no que se refere à 
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felicidade que os séculos XIX e XX atravessaram um período onde imperava o pessimismo, tendo 

início através das obras de Schopenhauer, sendo propagada através das ideias de Nietzsche e Freud, 

o que acarretou forte influência no pensamento filosófico durante todo o século XX.  Ao longo da 

história é possível perceber que a maneira que as pessoas compreendem a felicidade esteve 

frequentemente fundamentada em dois tipos de premissas excludentes: uma de natureza extrínseca, 

que faz com que o indivíduo busque a felicidade além de si mesmo, almejando encontra-lá em fatos 

ou conquistas externas a sua pessoa. Uma vida pautada nesta pespectiva seria bastante 

desconfortável, já que estando imersos em situações consideradas catastróficas como guerras, 

epidemias, violência de toda ordem, a sociedade contemporânea não tem muito de positivo a 

oferecer, ao ponto de pensarmos a nossa felicidade na eliminação ou mesmo minimização desses 

aspectos. Isto inevitavelmente levaria-nos a pensar que estaríamos, de certa forma, fadados a abrir 

mão da mais remota possibilidade de uma vida feliz. A outra premissa, a de natureza intrínseca, 

vislumbra o próprio ser como sua fonte, ou seja todo o potencial de conquista de uma vida feliz 

estaria nas mãos de cada ser humano o que faz dele responsável pela própria conquista de uma vida 

feliz. 

Diener (1984) aponta para a existência de três aspectos importantes de serem apreciados: o 

primeiro é a subjetividade (experiência individual), ou seja, diferentes maneiras de ser e estar no 

mundo; o segundo não menos importante, é ter ciência de que bem-estar abrange tanto a presença 

de fatores positivos quanto a ausência de fatores negativos, não a simples inexistência dos 

negativos; o terceiro salienta que não se deve restringir o bem-estar a uma única medida limitada de 

um aspecto da vida, mas sim, concebê-lo por uma ótica mais global. A primeira revisão de BES foi 

realizada por Wilson em 1967 em um  estudo intitulado “Correlatos de Felicidade Declarada”.  

Atualmente, o interesse não é mais identificar correlações entre características demográficas e 

níveis de BES como ocorreu naquele estudo, nem tampouco, se limita à descrição dos atributos de 

pessoas felizes. O esforço atual dos pesquisadores está voltado para busca de compreensão do 

processo que sustenta a felicidade (Dinner, Suh, Lucas & Smith, 1999). 
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Autores, como Andrews e  Withey (1976) e Campbell, Converge e Rodgers (1976), 

considerados referências na literatura sobre bem-estar subjetivo, anunciaram que embora as pessoas  

respondem. Assim sendo, BES passou a ser um forte indicador de qualidade de vida. Foi 

durante a década de 1960 que o conceito transcendeu a dimensão de bem-estar econômico e passou 

a assumir uma dimensão global, de bem estar na vida como um todo, valorizando outras dimensões 

de vida dos indivíduos (Novo, 2003). 

Entre as décadas de 60 e 80, Andrews e Robinson (1991), reportaram 12 estudos nacionais 

americanos sobre o bem-estar subjetivo. Isto ocorreu exatamente após mudanças conceituais no 

bem-estar de um sentido material para um sentido global.  A satisfação com a vida é vista, mesmo 

no senso comum, associada à apreciação que fazemos de nossa vida de maneira global, bem como  

à uma avaliação sobre situação específica, algo previsto ou não, que nos aconteceu. Para retratar 

com maior clareza esse elemento subjetivo, os pesquisadores de BES examinaram suas próprias 

vidas e os processos pelo qual passavam. 

Segundo Seligman (2004), pessoas mais felizes costumam investir mais em relacionamentos 

amorosos, bem como ter uma vida social mais movimentada. Têm maior fluidez com os outros, o 

que facilita a promoção de um maior círculo de amizades, demonstram também maior empatia e 

tornam-se cada vez mais sociáveis. É, pois, de significativa importância fazer menção de que, além 

de tais características, esses indivíduos são mais religiosos, consequentemente, mais esperançosos. 

Também, apresentam maior longevidade, melhor saúde física e mental, são mais dinâmicos e ativos, 

o que de certa forma propicia um melhor e maior desempenho no âmbito profissional, melhor índice 

de satisfação.  o que termina por acarretar uma maior produtividade e, consequentemente, esse 

conjunto de aspectos promove uma grande autoestima, onde o sujeito percebe-se com uma maior 

capacidade de enfrentamento das adversidades que possam surgir no cotidiano (Diener & Suh, 

2000). 

Para Snyder (2002), é possivel conceber a esperança como um agente transformador ou  

potencial para grandes mudanças na vida de cada ser humano, um estado motivacional que funciona 
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como disparador de um forte otimismo. A esperança é um excelente aliado no enfrentamento das 

dificuldades que, porventura, apareçam nos mais diversos setores da vida humana e constitui-se a 

partir de três pontos principais: um objetivo, onde a pessoa deve ter algo em foco a ser atingido; um 

caminho a trilhar para atingi-lo; e, uma forma de agenciamento, uma motivação para a conquista 

do almejado. As pessoas buscam estratégias que estão convergentes com os objetivos a serem 

alcançados. Esse caminho ou rota é um componente cognitivo da esperança porque tem que se 

pensar como fazer para atingir tal objetivo. Assim sendo, a esperança passa a ser um estado 

emocional positivo que surge da interação entre rotas e agenciamento quando se tem um objetivo 

presente.  

Vários trabalhos foram realizados no Brasil a partir da década de 1993 e mais intensamente 

a partir do ano 2000. No entanto, na maioria das pesquisas realizadas, os autores partem dos 

conceitos previamente estabelecidos na apresentação de panoramas históricos-culturais como o 

trabalho de (Pereira, 1997), que menciona as subdimensões de qualidade de vida e do bem-estar 

subjetivo, ou avaliam o BES de alguns grupos específicos, como no caso dos professores 

universitários (Pereira, 1993) e outras contribuições que se referem aos instrumentos de medida do 

BES, como os de Albuquerque e Tróccoli (2004), Albuquerque (2004) e Costa e Pereira (2007). 

 

2.6.3. Psicologia Positiva 

De acordo com Sheldon e King (2001), a Psicologia Positiva dedica-se ao estudo científico 

das forças e virtudes próprias do indivíduo, que promove uma visão por parte dos psicólogos mais 

apreciativa no que se refere ao potencial, motivação e capacidades humanas, não se limitando a 

falar apenas da disposição individual em relação aos aspectos positivos, mas também das 

instituições positivas. A psicologia positiva não é simplesmente aquela que objetiva proporcionar 

bem-estar ao indivíduo; se fosse concebida desta forma, poder-se-ia dizer que, mesmo a psicologia 

pautada na doença cumpre de certa forma esse papel. Corresponde ao estado de sentimento, 

emoção, intituições e comportamentos positivos que objetiva, em última instância, promover o que 
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chamamos de felicidade humana (Seligman, 2004). 

Larson (1999)  sustenta, no que se refere a importantes dimensões do desenvolvimento 

humano, como o social e o emocional, que com frequência nos percebemos mais ligados em relação 

às coisas consideradas negativas, ou seja, as que não geram um resultado satisfatório do que às que 

promovem resultados positivos. Isto pode  ser confirmado em  inúmeros estudos  acerca do  uso de 

substâncias entorpecentes, gravidez precoce, diversos problemas relacionados ao comportamento 

humano, violência, suicídio, coexistindo com uma grande escassez de estudos aplicados, rigorosos, 

que encaminhem a promoção de um desenvolvimento positivo. Entretanto, este mesmo autor 

acredita que não é correto falar que em seu histórico, a psicologia, principalmente a psicologia do 

desenvolvimento, tenha deixado completamente de lado o caráter positivo de seu objeto de estudo, 

já que o desenvolvimento é, antes de mais nada, um processo de crescimento e ampliação das 

competências. 

 Ao dar maior ênfase ao estudo dos problemas humanos, a psicologia atual, gerou de alguma  

forma um desequilibrio no seu campo de estudo e provavelmente até mesmo uma distorção no 

entendimento desse construto. É cada vez mais evidente que o funcionamento normal dos seres 

humanos, não pode ser mensurado,  unicamente,  a partir de aspectos negativos, em outras palavras, 

com o foco apenas nos problemas (Seligman, 2004). 

É possível identificar o início da psicologia positiva, exemplificado nos trabalhos de autores 

como Terman, Jung e Watson, que nos anos 30 publicaram estudos de superdotados, sucesso no 

casamento e paternidade efetiva respectivamente. Além do que, já foi comentado anteriormente, o 

próprio trabalho de Jung sobre a procura e descoberta de significado da vida, constitui-se um bom 

exemplo (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Através dessas constatações, tanto é importante e 

necessário lembrar que, tais iniciativas devem ser reconhecidas, como também, coloca a psicologia 

como, não detentora do mérito de originalidade. 

Vale lembrar que, o movimento científico chamado de pisicologia positiva, surge nos 

Estados Unidos no mês de janeiro de 1998. Com a iniciativa de Martin Seligman, que junto a outros 
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renomados cientistas, Myhali Csikszentmihalyi, Ray Fowler, Chris Peterson, George Vaiclant e 

Diener, deu início a um traçado de pesquisas utilizando o método científico quantitativo, com o 

intuito de promover uma mudança de foco na pisicologia atual, ou seja, uma mudança de foco das 

coisas negativas para o estudo do que faz com que a vida tenha um significado mais positivo. 

(Seligman 2004). 

Os estudos empíricos que tratam do bem-estar subjetivo passam a ser melhor delineados no 

início do século XX  através de pesquisas como a de Flugel, que estudou os humores, pedindo às 

pessoas que recordassem seus eventos emocionais em diferentes momentos. Após a Segunda 

Guerra, outros pesquisadores como George Gallup, Gerald Gurin e Hadley Ceutul conduziram 

pesquisas de levantamento de larga escala que posibilitaram o estudo sobre felicidade e a satisfação 

em relação a vida, para isto fizeram uso de questionários de levantamento global (Diener, Lucas & 

Oishi, 2002), em outras palavras, que mensuravam a felicidade como um todo.  

 Peltzer e Pengpid (2013), fazendo referência a diversos autores (e.g., Diener, Oishi & Ryan, 

2013; Lyubomirsky, King & Diener, 2005), afirmam que pesquisas a respeito de bem-estar 

subjetivo, incluindo felicidade e sentimentos positivos, passam por um crescimento vertiginoso nas 

últimas três décadas. Os estudos apontam que felicidade vivida concomitantemente, e com uma 

certa frequência, a acontecimentos positivos, tende a propiciar uma série de benefícios nos mais 

diversos setores da vida humana, o que pode contribuir significativamente nas relações sociais e 

pode capacitar os indivíduos a se sentirem mais aptos ao enfrentamento de algumas enfermidades. 

Para Diener, Lucas e Oishi (2002), tal descoberta tem significativas implicações para o 

campo do bem-estar subjetivo, ao fazer perceber que, as tentativas da psicologia clínica em 

extinguir os estados negativos,, não a capacita, necessariamente, a gerar estados positivos, ou seja, 

uma psicologia que se volta a atenuar ou mesmo eliminar o sofrimento do indivíduo, ainda assim, 

não está apta a gerar a felicidade humana. Os sentimentos de prazer e desprazer são relativamente 

independentes (Bradburn, 1969). Mais recentemente, foi proposto que um índice nacional fosse 

criado com a finalidade de medir o bem-estar subjetivo através do tempo, para que com isto 
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permitisse o levantamento de dados que fossem suficientes para a implementação de políticas  

públicas com o objetivo de proporcionar felicidade à sociedade. Falar a respeito de prevenção e 

promoção de saúde, a tendência das  políticas públicas é  tentar resolver o que já está instaurado. A 

psicologia positiva busca a prevenção da saúde no propósito de, não evidenciar o que está errado; e 

sim, retomar a possibilidade de apontar o que existe de mais potente no ser humano, reforçar as 

forças e virtudes, assim o fazendo dar-se ao sujeito ferramentas para lidar com os seus aspectos 

mais frágeis (Diener, 2002). 

 

2.6.4. Bem-Estar Psicológico enquanto conceito 

 Diener, Scallon e Lucas (2003), afirmam que com o advento da psicologia positiva, surgem 

as concepções sobre bem-estar psicológico, em que a vida moderna sugere a necessidade de grande 

esforço por parte das pessoas para livrarem-se de hábitos não saudáveis, para que assim mantenham 

uma vida saudável já que o cotidiano envidencia um alto índice de violência, dificuldades para se 

manter o emprego, a falta de atitudes que favoreçam a integridade, tanto física como emocional, e 

social. Vários fatores que tendem a submetê-las a um grau elevado de estresse, o que provoca 

grande prejuízo à saúde em geral. Esses mesmos autores ressaltam que um componente 

reconhecidamente importante e que é parte integrante de uma vida saudável é a felicidade. Afirmam 

que existe uma gama imensa de pesquisadores em diferentes países, empenhados em descobrir o 

quanto as pessoas estão de alguma forma imbuídas de um sentimento de satisfação que as tornam 

felizes e que possibilita realizarem seus objetivos, motivos suficientes, para que os estudiosos do 

assunto investiguem um tema complexo denominado, bem-estar.  

Embora, a produção científica seja vasta em relação a aspectos mais relacionados a pessoas 

infelizes, ainda é bastante escassa no que se refere aos estados positivos das experiências humanas. 

Assim sendo, faz-se necessário a produção de um maior número de pesquisas científicas tendo 

como foco de  investigação  aspectos positivos do potencial humano, o que de certa forma estava 

sendo deixado de lado (Myers, 2000; Seligman, 2004). 
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De acordo com  Myers e Diener (1995), artigos psicológicos que tratam de assuntos 

relacionados aos estados negativos ultrapassam sobremaneira os relacionados aos estados  positivos, 

atingindo uma proporção de desessete para um. A revista científica  American Psychologist dedicou, 

no ano 2000, sua edição especial a um novo ramo de estudos da Psicologia, a Psicologia Positiva – 

o estudo da emoção positiva, do caráter positivo, e de instituições positivas (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000), devido ao  reconhecimento da  importância do desenvolvimento de 

pesquisas sobre esse tema. 

Segundo Seligman (2000), atendendo a um convite seu, Ray Fowler e Mihaly 

Csikszentmihalyi, participaram de uma reunião, cujo objetivo principal foi o de estimular e 

promover a dimensão positiva de saúde mental. Este evento se deu em numa praia de beleza 

indescritível situada no México e teve como saldo a organização da Primeira Conferência em 

Psicologia Positiva e, posteriormente, tornou-se um evento anual. Vale ressaltar a importância da  

fundação Templeton, para que houvesse mais investigações científicas nessa área, quando passou a 

contemplar com prêmios monetários os trabalhos realizados no campo da psicologia positiva. Esta 

atitude deu grande impulso ao aumento substancial nas investigações sobre felicidade, otimismo,  

emoções positivas e os traços de personalidade saudáveis que, até então, eram bastante 

tímidos. Seligman afirma que a saúde mental deveria ser concebida como algo mais do que 

simplesmente ausência de perturbação mental.  

De acordo com Seligman (2004), a psicologia não deve concentrar a sua atenção apenas ao 

estudo da doença ou das perdas,  precisa ir bem mais além dando maior enfoque  ao estudo das 

forças e virtudes humanas. Os estudos psicológicos devem, antes de tudo, buscar o cultivo do que 

existe de melhor na pessoa humana, ou seja, a psicologia não deve se preocupar tão somente com a 

doença ou a saúde, precisa ter um olhar de maior amplitude para os mais diversos aspectos da 

natureza humana que envolvem, o trabalho, a educação, a introspecção, o amor e o crescimento. 

Afirma, ainda, que em pesquisas na área de psicologia positiva os fatores abordados são as 

experiências subjetivas positivas, tais como: contentamento, satisfação, esperança, otimismo, 
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desenvolvimento, felicidade e no, nível individual, capacidade para amar, coragem, habilidades 

interpessoais, sensibilidade, perserverança, perdão, originalidade, espiritualidade, talento e 

sabedoria. 

No ano de 2004, foi traduzido para o português um livro de Seligman de grande relevância 

para os estudos da área da psicologia positiva “Authentic Happiness”, em que o autor faz reflexões 

acerca do tema em questão e sua relação com a felicidade; menciona ainda em seus escritos, que a 

psicologia positiva está sedimentada em três pilares, sendo o primeiro o estudo de emoção positiva,, 

seguido do estudo dos aspectos positivos como habilidades, inteligência e por fim o estudo das 

instituições positivas, como a democracia, a liberdade, que dão suporte, às virtudes que, por sua 

vez, apoiam as emoções positivas. (Seligman, 2004) 

 

2.6.5. Bem-Estar Espiritual 

Nas últimas décadas foi significativo o número de trabalhos em torno do desenvolvimento 

da espiritualidade e o papel da religiosidade na vida das pessoas, já que é notório o quanto esses 

aspectos são importantes para o enfrentamento das situações de dificuldades. Em se tratando das 

crenças religiosas, essas podem ser uma das grandes influências, talvez a mais poderosa da vida,  

podendo, até mesmo, permitir uma profunda transformação na experiência subjetiva e no 

comportamento social. Existem registros na literatura no que se refere à religiosidade, como sendo 

um fator que influencia o bem-estar subjetivo e que pode favorecer a integração e o suporte social, 

como também promove um maior significado à vida das pessoas, dando uma maior coerência à 

existência (Ellison, 1991).  

De acordo com Jonhson, Sheets e Kritelles (2008), o processo de saúde-adoecimento, sofre 

influência direta do estilo de vida que as pessoas adotam. Percebe-se que a espiritualidade e a 

religiosidade tendem a influenciar diretamente na manutenção, ou não, da saúde do sujeito. É 

bastante comum perceber no discurso de pessoas que estão bem, com saúde e bem-estar, referências 

a sentimentos de valores e espiritualidade, e uma estreita e forte ligação com o que se entende por 
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divino. Da mesma forma, as pessoas acometidas de alguma doença, dos mais diferentes tipos de 

enfermidade, também costumam frequentemente falar desses aspectos, sejam como sentimento de 

abandono por Deus, seja como uma força latente de cura e de saúde durante o processo de doença 

pela qual atravessam. Além do exposto, outro fato digno de menção é que a religiosidade pode 

estimular visões negativas do uso do álcool e comprometer a qualidade de vida caso as necessidades 

espirituais não sejam satisfeitas (Hampton et al., 2007).  

Os autores acima citados sugerem que a espiritualidade emerge em diferentes circustâncias, 

como um recurso interno que favorece a resignação diante da doença, é um grande incentivo para o 

restabelecimento com o convívio e a apreciação da ajuda das outras pessoas etc. Assim sendo, é de 

extrema importância nos processos de prevenção de patologias, como também na conservação da 

saúde física e mental. Entretanto, o que fica bem evidente, é que mesmo nas propostas mais 

holísticas, a espiritualidade vem sendo deixada de lado, de alguma forma vem sendo negligenciada, 

não se incluindo no biopsicossocial, o espiritual. A OMS (Organização Mundial de Saúde) deu 

sinais de uma mudança de filosofia no que se refere a práticas consideradas alternativas e atua 

dando ênfase a uma forma preventiva no intuito de promover a manutenção da saúde (Marím, 

1995). 

É fato que existem algumas escalas para mensuração da espiritualidade, como  a Spiritual 

Involvement and Beliefs Scale (Hacth, Beng, Naberhaus & Hellmich, 1998), a Mental, Phisical and 

Spiritual Well-Being Scale (Vella-Brodrick & White, 1997), a Spiritual Issues Assessment (Lawson, 

Drebing, Berg, Vincellette & Penk, 1998), a Spiritual Assessment Inventory (Hall & Edwards, 1996 

e 2002) e a escala de Coping religioso-espiritual (Panzine & Bandeira, 2005) entre tantas.  

Entretanto, vale rasaltar que a Escala de Bem-Estar Espiritual - EBE (Spiritual Well-Being Scale) de 

Paloutzian e Ellison (1982), é uma das pioneiras no que se refere ao tema espiritualidade e 

religiosidade, também é considerada como padrão de referência para os autores que delineiam 

instrumentos de mensuração da espiritualidade. 

Cabe, então, ressaltar Marques, Sarriera e Dell‟Aglio (2009), os quais afirmam que a 
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espiritualidade, de certa maneira, funciona como um fator positivo que estimula a pessoa a ter um 

olhar mais otimista diante da vida, o que pode servir de suporte para o enfrentamento das 

dificuldades e funcionar como defesa contra o estresse, também funciona como ajuda para transpor 

obstáculos que por ventura possam ocorrer e auxilia a superar eventos traumáticos. A pessoa 

munida de um bem-estar espiritual mais elevado proveria significados para tais experiências, dando 

novos rumos mais positivos e produtivos, tanto para si como para os outros. Estas mesmas autoras 

advogam que uma das fontes de onde se origina essa ação construtiva é o sentimento de suporte 

emocional proveniente da sua relação significativa com o Absoluto (que pode ser concebido como 

Deus). São muitos os teóricos que têm se aprofundado em estudos com a finalidade de explorar a 

relação da espiritualidade e a sua influência no crescimento humano devido a questionamentos 

como:  em que medida a saúde no geral estaria relacionada com a opção da pessoa por abraçar um 

estilo de vida direcionado a uma vivência pautada em uma pespectiva espiritual. 

 De acordo com os autores anteriormente mencionados, no trabalho de adaptação e 

validação da Escala de Bem-Estar Espiritual de Poulatzian & Ellison (1982), fica evidenciado que a 

EBE é uma escala resumida, limitada ao essencial, o que a torma de fácil compreensão e aplicável 

em diversos países, na maioria católicos (ou cristãos) como é o Brasil. Ainda (Marques, Sarriera & 

Dell‟Aglio, 2009) fazendo referência  a Bufford e colaboradores (1991), ressaltam que a escala se 

correlaciona positivamente com vários indicadores de padrões de bem-estar, o que inclui o 

autoconceito positivo, sentido de propósito de vida, alta assertividade, baixa agressividade, boa 

saúde física e bom ajustamento emocional. Da mesma forma, consoante com outros autores (e. g., 

Brinkman, 1989; Brinkman & Bufford, 1990; Moody, 1989; Nad, Marcinko, Vuksan-AEusa, 

Jacovljevic & Jacovljevic, 2008), está  correlacionada negativamente com indicadores de má saúde, 

desajuste emocional, descontentamento com a vida  e também com suicídio.  

 Marques; Sarriera e Dell‟Aglio (2009), fazendo referência a Paloutzian e Ellison (1982), 

afirma que as pessoas com altos escores na EBE são mais capazes de sentirem menos solidão, ter 

uma maior auto-estima, mais fluência no social e um intrínseco compromisso religioso. Entretanto, 
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valores individualistas foram associados a menores níveis de EBE. Assim, de acordo com os 

mesmos autores, o bem-estar religioso (BER), é um bem-estar mais relacionado com uma 

comunhão com Deus. Ou com algo que represente um poder maior, como uma força superior, algo 

que se entenda como sagrado, divino e é considerado como uma dimensão vertical da 

espiritualidade e contém uma referência a Deus. Devido a esses fatos, é compreensivo perceber, que 

essa sensação pode ser vista como uma síntese de saúde, um sentimento de satisfação absoluta com 

a vida, pode ser concebida como uma plena integração com o Cosmo, com algo que se considere 

como absoluto, ou com a natureza  (Blomfield, 1980). Pode-se afirmar que o BER tem sido 

frequentemente associado, de maneira positiva, com força interna, que inclui (desafio, compromisso 

e controle) e esperança; e negativamente, com depressão e solidão; isto ocorre tanto em adultos 

doentes como sadios (Mickley, Calrson & Soeken, 1985).  

 De acordo com Marques; Sarriera e  Dell‟Aglio, (2009), uma outra dimensão de BEE, 

refere-se à percepção das pessoas mais direcionada ao propósito de vida e que não tenha, 

obrigatoriamente, que estar relacionada a uma referência a Deus. Fazendo referência a (Moberg, 

2002), estes autores evidenciam  a  importância de uma continuidade de estudos relacionados à 

BEE,  principalmente, aqueles que viam mensurar a espiritualidade, sem questões religiosas. 

Apontam, ainda, que mais investigações são necessárias a fim de melhor capturar as qualidades 

dinâmicas da religião, bem como, da espiritualidade, aspectos que podem promover transformações 

nas pessoas, no sentido de fé religiosa. No que se refere à espiritualidade, minimizar as dúvidas e 

angústias espirituais e que instrumentos específicos a determinadas culturas e grupos podem evitar 

o reducionismo e o generalismo.  

 

2.7. Autoconsciência e Bem-Estar Psicológico: A questão da Congruência Religiosa   

Através dos  achados na literatura, é inegável o mérito e a importância que se confere ao 

fenômeno da autoconsciência, o quanto esse merece atenção por parte dos pesquisadores, em seus 

mais diferentes aspectos, e como o fato de estar autoconsciente pode vir a influenciar diferentes 
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setores da vida humana. Uma vez mais, nota-se a legitimidade do estudo da consciência de si, em 

especial, a voltada para os aspectos privados da experiência pessoal; essa variável deve ser levada 

em consideração, já que é demonstrado seu largo alcance sobre o bem-estar psicológico, que 

consiste de satisfação, felicidade, bem-estar espiritual, bem-estar subjetivo etc. (Zanon & Teixeira, 

2006).  

Importante lembrar, como já mencionado, que toda vez que se está autoconsciente o 

indivíduo automaticamente entra no processo de autoavaliação. Ao focalizar a atenção no Self  

precipita  o tipo de autoconsciência objetiva. Esse estado objetivo ativa  o sistema psicológico de 

padrões de correção contra a qual se avaliará uma dimensão do self que esteja sendo alvo da atenção 

no momento. Haverá, então, um confronto entre o Self e os padrões internalizados. Os padrões de 

correção definem, o que o sujeito concebe como sendo “correto.” Alguns exemplos podem ser 

mencionados: o que é certo/errado, ético/antiético, belo/feio, valoroso/sem valor, etc. Em havendo 

qualquer tipo de discrepância nesse sistema,  ocorre o surgimento de aspectos negativos. Entretanto,  

estudos apontaram para o fato de que a autoconsciência pode, também, ser um estado positivo, 

desde que as pessoas estejam congruentes com seus padrões (Duval & Wicklund, 1972).   

Entretanto, há indícios de que cada indivíduo avalia sua própria existência, através de 

concepções subjetivas, o que ocorre na emergência de suas próprias expectativas, emoções e 

valores, toda a sorte de experiências no decorrer da existência, todo  esse processo é organizado 

com o subsídeo de pensamentos e sentimentos do sujeito. Há indícios, portanto, da ocorrência de 

uma representação mental (cognitiva), de aspecto individual que passa a organizar subjetivamente 

determinadas informações advindas de uma prévia avaliação sobre a vida (Dienner & Lucas, 2000). 

É inegável o mérito e a importância que se confere ao fenômeno da autoconsciência, o 

quanto esse fenômeno merece atenção por parte dos pesquisadores, em seus diferentes aspectos, 

pois como, já dito anteriormente, o fato de estar autoconsciente, pode vir a influenciar diferentes 

setores da vida humana. A legitimidade do estudo da consciência de si, em especial a voltada para 

os aspectos privados da experiência pessoal, está no fato dessa variável ter largo alcance sobre o 
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bem-estar psicológico (Zanon & Teixeira, 2006).  

Em função do que foi exposto, colocam-se as seguintes perguntas de Pesquisa:  

 O uso continuado do psicoativo e enteógeno Ayahuasca em contexto religioso 

e ritual, mais que religiosidades não calcadas em tomada deste enteógeno e/ou a ausência de 

cultivo de religiosidade, tem um efeito sobre a mente no sentido de propiciar maiores níveis 

de autoconsciência de tipo reflexivo, e de bem-estar psicológico?  

 O Self em congruência com os padrões religiosos está mais relacionado a 

maiores níveis de autoconsciência de tipo reflexivo e de bem-estar psicológico (Felicidade e 

Bem-Estar Religioso-Espiritual)? 

Face às perguntas colocadas, formulamos, nesta pesquisa, a seguinte Hipótese Geral: 

• O uso continuado do psicoativo e enteógeno Ayahuasca em contexto religioso 

e ritual tem um efeito sobre a mente no sentido de propiciar maiores níveis de 

autoconsciência de tipo reflexivo, além de melhores índices de bem-estar psicológico e 

espiritual, na dependência da congruência religiosa. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral  

• Investigar as relações existentes entre o consumo sistemático do chá Hoasca 

em contexto religioso e os níveis e tipos de autoconsciência e bem-estar psicológico 

(felicidade e bem-estar religioso-espiritual) de forma comparativa com grupo de religiosos 

não-tomadores do enteógeno e de indivíduos não-religiosos. 

  

3.2. Objetivos Específicos 

• Investigar se o uso da Ayahuasca em contexto de rituais religiosos estão 

relacionados a maiores níveis e a tipos benignos (reflexão) de autoconsciência. 

• Investigar se o uso da Ayahuasca em contexto de rituais religiosos estão 
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relacionados a maiores níveis de bem-estar psicológico e espiritual.  

• Mapear as relações entre processos relacionados ao Self, como 

autoconsciência e o bem-estar psicológico (felicidade e bem-estar religioso-espiritual), nos 

grupos de distintas orientações religiosas (tomadores de ayahuasca, religiosos evangélicos 

não tomadores de ayahuasca), e não religiosos não tomadores de ayahuasca. 

• Investigar se há diferenças nos níveis de autoconsciência e bem-estar 

psicológico e espiritual em relação aos níveis de congruência religiosa e religiosidade. 

• Investigar se há diferenças nos níveis de autoconsciência e bem-estar 

psicológico e espiritual em relação às variáveis sociodemográficas como: sexo, estado civil 

e orientação religiosa. 

• Avaliar as propriedades psicométricas das escalas utilizadas na pesquisa. 
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4. MÉTODO 

O estudo foi do tipo ex-post-facto, o qual se caracteriza pela investigação rigorosa, 

sistemática e empírica de um fenômeno sem o controle direto ou a manipulação das variáveis 

independentes a ele associadas, ou porque o fenômeno já aconteceu, ou porque  tais variáveis são 

difíceis ou impossíveis de metodológica ou eticamente de serem manipuladas ( Kerlinger, 2003). 

Por se tratar de um estudo quantitativo (ex-post-facto), a partir de medidas de autorelato (escalas 

psicométricas)  não se  usou entrevistas para gerar os dados;  foram utilizadas  escalas psicométricas 

por serem suficientes e adequadas para a resposta à  questão de pesquisa, pois elas fornecem 

indicações precisas de 1. que sistema cognitivo estará sendo ativado durante a resposta ao 

questionário (autoconsciência, por exemplo), 2. que dimensão desses sistemas cognitivos estão mais 

em evidênciasão na situação atual do participante da pesquisa (por exemplo, reflexão ou 

ruminação), e 3. do quanto (que nível) e em que intensidades estão em jogo no trabalho cognitivo 

referente àquele sistema (diferenças individuais). A pergunta pelo 'quanto' só pode ser respondida 

por escalas psicométricas que quantificam o fenômeno e não por entrevistas, cujo foco recai sobre o 

'como', ou seja, sobre aspectos de significado e perspectiva pessoal de vivência do fenômeno. 

A seguir, descreve-se o estudo em seus aspectos empíricos mais essenciais 

Como ponto de partida das análises, levantou-se com auxílio do pacote informático 

estatístico SPSS (versão 25) as principais estatísticas descritivas (medidas de tendência central, 

dispersão e freqüência), após o que encaminharam-se as análises de Componentes Principais (CP) e 

a análise de consistência interna (Alfa de Cronbach) dos fatores encontrados para cada medida do 

estudo. Com a finalidade de se conhecer a fatorabilidade da matriz de correlação dos itens das 

escalas psicométricas em análise, foram utilizados o índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o Teste de 

Esfericidade de Bartlett. Para determinação do número de fatores a serem retidos, usou-se os 

critérios da Raiz Latente (Autovalores) e do Gráfico de Declive (o Teste Scree), também conhecidos 

como critérios de Kaiser e de Cattell, respectivamente. Para definição da estrutura final das escalas, 

usou-se a rotação ortogonal de tipo varimax com o cálculo dos alfas correspondentes, para 
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verificação da consistência final (ver Hair et al., 2005; Nascimento, 2008; Reis, 2001; Loewenthal, 

2004; Dawis, 1987; Artes, 1998; Pasquali, 1998; 2003; Bezerra, 2007; Fávero, Belfiore & Nélo, 

2007; Aranha & Zambaldi, 2008).  

Foram também  usados testes como os coeficientes de correlação de Pearson, de Spearman e 

Ponto Bisserial para ver as relações entre os fatores de cada escala entre si e entre estes e outras 

variáveis de interesse. Após essa etapa, utilizaram-se análises de regressão passo a passo e análises 

multidimensionais tipo SSA (Análise da Estrutura de Similaridade), para aprofundamento do 

entendimento das interrelações entre as variáveis do estudo.  

 

4.1. Participantes    

A amostra de pesquisa foi composta num total de 300 participantes, adultos entre 18 e 65 

anos, residentes em Recife - PE, na Região Metropolitana, que tiveram disponibilidade para 

participar da pesquisa, e que possuiam escolaridade a partir do ensino médio completo. Os 

participantes foram selecionados a partir das seguintes indicações: um grupo de 100 frequentadores 

da UDV (União do Vegetal), os quais utilizam a Ayahuasca,  como veículo expansor da consciência,  

para efeito de concentração mental em seus rituas religiosos. Vale ressaltar, que devido a uma 

pesquisa recentemente realizada (ver Escobar, 2013), na qual, um grupo dessa mesma instituição,   

fez parte do estudo do referido autor; foi atribuido como critério de seleção dos participantes desta 

entidade religiosa, não haverem participado da pesquisa mencionada nem de outras de teor 

semelhante, ou seja, que o uso da ayahuasca estivesse envolvido na pesquisa.  

Em relação aos demais participantes, outro grupo foi composto de 100 frequentadores de 

uma religião evangélica tradicional, a dos Evangélicos Batistas, cujas Igrejas são filiadas a 

Convenção Batista Brasileira, que tem a sua busca de evolução espiritual, focada na vivência do 

sagrado nos contornos da consciência de vigília, com foco na oração, estudo e pregação da Palavra 

de Deus (Bíblia Sagrada) e que não fazem uso de nenhum agente psicoativo em seus cultos ou para 

adoração; e um grupo de 100 indivíduos não religiosos (agnósticos ou ateus) que também não 
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fazem, ou fizeram, uso desse agente psicoativo que produz estados incomuns da consciência. 

4.2 Instrumentos  

  Os participantes religiosos e os sem religião responderam a um mesmo protocolo, sendo 

que este foi montado em formato randomizado através do Quadrado Latino, gerando-se 04 

protocolos em ordens distintas dos instrumentos utilizados. Descreve-se a seguir as cinco medidas 

relacionadas a este estudo: 

 

Escala de Autoconsciência Situacional (EAS). Criada por Nascimento (2008), este instrumento 

composto por 13 itens em escala Likert de cinco pontos foi validado pelo autor para medir os níveis 

de autoconsciência situacional dos sujeitos, em termos da dicotomia reflexão-ruminação e da 

mediação icônica de autofoco por imagens mentais. Esse instrumento foi elaborado com itens com 

autoafirmações que contemplam os aspectos ligados à autoatenção num dado momento como, na 

amostra: “Neste instante, eu avalio algum aspecto que me diz respeito”, “neste instante, eu penso 

sobre aspectos meus que me causam ansiedade”. A consistência interna avaliada pelo Alfa de 

Cronbach. foi de .74. (Anexo 1).  

 

Escala de Congruência Religiosa. Escala unifatorial de tipo Likert construída e validada 

com população universitária por Nascimento (2013), composta por 08 itens e construída para 

mensuração dos níveis de congruência entre as crenças e ethos religiosos do indivíduo tal como 

estão representadas em seus autoesquemas de religiosidade e os padrões de funcionamento dos 

auto-aspectos comportamentais, cognitivos e afetivos do Self. Exemplos de itens típicos da escala 

são: “Vivo de acordo com o que aprendi de minha fé religiosa” (Item 01) e “Minhas escolhas  

espelham a minha fé” (Item 06), os quais recebem respostas numa escala Likert de 07 pontos 

variando de „1‟ (discordo totalmente) a „7‟ (concordo totalmente), no tocante ao julgamento de 

adequação do conteúdo de cada autoafirmação do instrumento a como o participante percebe a  

relação entre sua religiosidade e sua vida cotidiana. A consistência interna avaliada pelo Alfa de 
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Cronbach foi de .80. (Anexo 2).  

Escala de Religiosidade Global. Escala criada por Nascimento (2008), este instrumento 

objetiva descrever os níveis de religiosidade pessoal em termos das dimensões mais importantes 

relatadas pela literatura psicológica como constituintes deste construto. Composta de 5 itens, cujas 

respostas são dadas em uma escala de 05 pontos, variando de „1‟ a ‟5‟. Exemplos de itens típicos da 

escala são: “Deposito minha confiança e esperança em um poder mais alto que eu,” Entre o que o 

conhecimento religioso afirma e o que os outros tipos de conhecimento afirmam, prefiro acreditar 

no que ensinam as afirmações religiosas,”  Exames anteriores da consistência interna da escala têm 

demonstrado sua adequação ao uso em pesquisa, com valores do alfa de Cronbach de .85, acima do 

corte psicométrico da literatura especializada, evidenciado a excelência desta medida psicológica 

(ver Nascimento, 2008) (Anexo 3).  

 

Escala Subjetiva de Felicidade (ESF). Escala criada por Lyubormirsky e Lepper (1999), 

usada aqui na versão em lingua Portuguesa do Brasil de Rodrigues e Silva (2010), procura avaliar 

de maneira geral, o nível de felicidade do indivíduo. Composta de 4 itens, cujas respostas são dadas 

em uma escala de 07 pontos, variando de „1‟ a „7‟, como na amostra: “Em geral me considero uma 

pessoa não muito feliz”, “em geral me considero uma pessoa feliz”. O exame da fidedignidade 

acusou o Alfa de Cronbach de .73 (Anexo 4).  

 

Escala de bem-estar espiritual (EBE). Escala validada por Paloutzian e Ellison (1982), 

usada aqui na versão em língua portuguesa do Brasil por Marques, Sarriera e Dell‟Aglio (2009), 

este instrumento é subdividido em duas subescalas (de 10 itens cada), uma de bem-estar religioso 

(BER) e outra de bem-estar existencial (BEE). Os itens  referentes ao BER contêm uma referência a 

DEUS, e os de BEE não contêm tal referência. Metade das questões da escala é escrita na direção 

positiva e metade na negativa. Exemplos de itens desta escala: “Não encontro muita satisfação na 

oração pessoal com DEUS (BER); “Creio que DEUS me ama e se preocupa comigo” (BER); “Não 
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aprecio muito a vida (BEE); Sinto-me bem acerca de meu futuro (BEE).” O exame da fidedignidade 

atrvéz do Alfa de Cronbach foi de .92 (Anexo 5).  

 

4.3. Procedimentos de coleta de dados 

Uma vêz tendo sido aprovado no Exame de Qualificação da Pós-Graduação em Psicologia 

Cognitiva da Universidade Federal de Pernambuco, (UFPE); o projeto desta investigação foi 

encaminhado  por seus responsáveis ao exame do comitê de ética da referida universidade, tendo 

sido liberado para a execução pela verificação do cuidado teórico-metodológico e ético com que a 

pesquisa foi desenhada. Em seguida, foi feita a visita às instituições religiosas e a Diretoria do 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco (CFCH), onde 

seria encontrada parte da amostra da pesquisa, o grupo de não religiosos, para apresentação breve 

dos objetivos da pesquisa e solicitação de permissão para coleta nas dependências das mesmas, 

através de suas Anuências.  

Com relação à referida Universidade, com o auxílio dos coordenadores dos diversos cursos 

universitários ou por iniciativa direta, professores também foram contactados e informados do 

objetivo da pesquisa, a fim de conseguir suas anuências à entrada do pesquisador em suas 

respectivas salas de aula. Após a aprovação da comissão avaliadora da instituição religiosa que 

utiliza o psicoativo ayahuasca, para assuntos referentes às pesquisas relacionadas ao uso da 

Ayahuasca, o consentimento da outra instituição Envagélica tradicional que faria parte da pesquisa, 

e da Diretoria da referida Universidade, foram agendados os dias mais propícios para aplicação do 

protocolo, quando se apresentou aos possíveis respondentes os objetivos da pesquisa, visando suas 

anuências à participação.  

Em seguida, depois de os respondentes terem devidamente assinado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), foram convidados a responderem, de forma individual 

ou coletiva, um protocolo contendo um questionário sociodemográfico e os instrumentos escolhidos 

para esta pesquisa.  A aplicação desses aconteceu no âmbito das próprias instituições religiosas, a 
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maioria de forma coletiva salvo algumas exceções. Todos responderam em local apropriado, 

respeitando-se os requisitos necessários para aplicação de testes dessa natureza. O grupo dos não 

religiosos, respondeu no âmbito da instituição de ensino superior “Universidade Federal de 

Pernambuco” (UFPE), com alunos dos cursos de graduação, em diferentes departamentos, com a 

devida permissão (Ciências Sociais, Hitória, Filosofia, Ciências Políticas, Psicologia etc.), em lugar 

adequado para aplicação do teste, com a permissão do corpo docente responsável por cada grupo.  

Tendo-se alcançado a cota necessária de protocolos válidos respondidos, procedeu-se à 

digitação das informações em planilhas do software de estatística SPSS (versão 25), e os dados 

foram posteriormente conduzidos às análises estatísticas apropriadas. 

 

4.4. Análise de dados  

Foram utilizadas, as principais estatísticas descritivas (medidas de tendência central, 

dispersão e freqüência). Logo após, encaminharam-se as análises de Componentes Principais (CP) e 

a análise de consistência interna (Alfa de Cronbach) dos fatores encontrados para cada medida do 

estudo. Com a finalidade de se conhecer a fatorabilidade da matriz de correlação dos itens das 

escalas psicométricas em análise, foram utilizados o índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o Teste de 

Esfericidade de Bartlett. Para determinação do número de fatores a serem retidos usaram-se os 

critérios da Raiz Latente (Autovalores) e do Gráfico de Declive (o Teste Scree), também conhecidos 

como critérios de Kaiser e de Cattell, respectivamente. Para definição da estrutura final das escalas, 

usou-se a rotação ortogonal de tipo varimax com o cálculo dos alfas correspondentes, para 

verificação da consistência final (ver Hair et al., 2005; Nascimento, 2008; Reis, 2001; Loewenthal, 

2004; Dawis, 1987; Artes, 1998; Pasquali, 1998; 2003; Bezerra, 2007; Fávero, Belfiore & Nélo, 

2007; Aranha & Zambaldi, 2008).  

A estatística de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) é recomendada por vários autores, incluindo os 

da pesquisa em psicologia (ver Reis, 2001; Nascimento, 2008; Gouveia et al., 2007; Froehlich & 

Neumann, 2007; Fávero, Belfiore & Nélo, 2007), na verificação da intercorrelações entre as 
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variáveis da matriz de correlações, sendo aceitáveis valores do KMO acima de |.70|, podendo-se 

excepcionalmente aceitar valores de |.60| em diante, em casos de medidas psicológicas mais fluidas, 

considerando-se a análise fatorial com este valor „razoável‟. Medidas adequadas do KMO 

associadas a um χ² significativo no Teste de Esfericidade de Bartlett, aumentam a confiança do 

pesquisador na fatorabilidade da matriz de correlações e na existência de componentes principais 

interprétáveis subjacentes à mesma. No processo de determinação do número de fatores, 

(componentes a serem retidos), usaram-se, conjugadamente, os critérios de Kaiser, retendo-se todos 

os autovalores acima de 1 e o critério de Cattell, aproveitando-se todos os autovalores até ao ponto 

em que começou, a rampa suave, ou ponto da curva que denota uma abrupta diminuição no ângulo 

de afastamento dos autovalores no gráfico Scree. Com a rotação dos fatores e extração das cargas 

fatoriais de cada item componente dos mesmos, retém-se os itens dentro de cada fator com cargas 

superiores a |.40| e que não carreguem em dois fatores simultaneamente, procedendo-se à nomeação 

dos fatores encontrados, e verificando-se ao final os valores do Alfa de Cronbach para cada um 

deles (fatores), os quais devem ser preferencialmente de |.70| em diante, para que se considere 

adequada a consistência interna da escala e seu uso para fins diagnósticos (Hair et al., 2005; 

Nascimento, 2008; Loewenthal, 2004; Pasquali, 2003).   

Foram também  usados testes como os coeficientes de correlação de Spearman e Ponto 

Bisserial para ver as relações entre os fatores de cada escala entre si e entre estes e outras variáveis 

de interesse. Após essa etapa, utilizaram-se análises de regressão passo a passo e análises 

multidimensionais tipo SSA (Análise da Estrutura de Similaridade), para aprofundamento do 

entendimento das interrelações entre as variáveis do estudo. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Avaliação Psicométrica das Escalas 

Escala de Autoconsciência Situacional – EAS (Nascimento, 2008) 

Examinou-se a matriz de correlação dos itens da Escala de Autoconsciência Situacional com 

a Estatística de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o Teste de Esfericidade de Bartlett para verificação 

das possibilidades de fatoração da matriz e extração de componentes latentes interpretáveis. O KMO 

de .753 cotejado com os valores obtidos com o Teste de Bartlett de χ2 (28) = 632,690; p < .000 

revelaram não ser a Matriz de Correlação uma Matriz Identidade (ver Hair et al., 2005; Nascimento, 

2008), podendo a mesma ser encaminhada aos demais procedimentos da Análise Fatorial, dada a 

presença de fatores latentes a serem extraídos. 

Procedeu-se com a Análise de Componentes Principais a determinação do número de 

componentes a serem retidos com apoio em dois índices estatísticos principais, o Critério da Raiz 

Latente (Critério de Kaiser) e o Gráfico de Declive ou Teste Scree (Critério de Cattell). Observou-se 

com o Critério de Kaiser a existência de 02 (dois) componentes com autovalores com valores iguais 

ou acima de 1 (3,070; 1,431) que devam ser conservados para a rotação (ver Hair et al., 2005; 

Nascimento, 2008), os quais explicaram conjuntamente 56,254% da Variância Total. 

Buscou-se uma confirmação do número de componentes a serem retidos a partir do Critério 

de Cattell. Os resultados desta estatística podem ser avaliados no Gráfico de Declive disposto na 

Figura 7. 
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Figura 7. Distribuição gráfica dos valores próprios da EAS 

 

Seguindo-se a recomendação desta estatística de se reter os componentes anteriores a um 

ponto de corte onde a predominância da variância única faz os ângulos de inclinação no gráfico de 

declive se aproximarem da horizontal numa quase-reta, observou-se a possibilidade de retenção de 

dois autovalores acima de 1, corroborando-se desta maneira a sugestão do Critério de Kaiser 

realizado previamente. 

Com a sugestão de retenção de dois fatores, realizou-se a extração dos mesmos com a 

Análise de Componentes Principais, com rotação Varimax, sem fixação da rotação ou do número de 

componentes a serem retidos, para discernimento da estrutura fatorial da escala e a composição dos 

itens por fator. Os resultados podem ser avaliados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Análise fatorial da Escala de Autoconsciência Situacional (EAS) (eigenvalue > 1 e 

saturação > .40) 

Itens F1 F2 h
2
 

11. Neste instante, eu me vejo de corpo inteiro em minha mente. .868 .059 .757 

10. Neste instante, eu estou me vendo em minha mente. .867 .079 .758 

04. Neste instante, eu estou em silêncio falando comigo mesmo 

sobre mim. 
.685 .172 .499 

09. Neste instante, eu me avalio em meus pensamentos procurando 

aprender algo novo sobre mim. 
.469 .450 .422 

05. Neste instante, eu fantasio uma situação sobre um assunto que 

me preocupa. 

-.048 .775 .604 

02. Neste instante, eu penso sobre aspectos meus que me causam 

ansiedade. 

.027 .754 .569 

13. Neste instante, eu reflito sobre minhas necessidades.  .371 .715 .649 

12. Neste instante, eu estou pensando se me considero uma pessoa 

atraente fisicamente. 

.258 .419 .242 

Número de Itens  4 4  

Valor Próprio (Eingenvalue) 3.070 1.431  

% de variância por cada fator  30.023 26.231  

Alfa de Cronbach .761 .662  
Notas. Índice Kaiser-Meier-Olkin de Adequação da Amostra: .753; Teste de esfericidade de Bartlett: 

632,690;  p < .000; Identificação dos fatores: F1: Autofoco Reflexivo; F2: Autofoco Ruminativo.  

 

Observou-se que todos os itens saturaram acima de .40, critério psicométrico para retenção 

definitiva na estrutura fatorial da escala em exame, sendo a estrutura da escala definida numa 

solução bifatorial, submetida à análise semântica para identificação dos fatores, os quais foram 

nomeados como Autofoco Reflexivo (F1) e Autofoco Ruminativo (F2).  

O Fator 1, construiu-se com 04 (quatro) itens, com cargas fatoriais saturando de .868 no 

Item 11 (“Neste instante, eu me vejo de corpo inteiro em minha mente”) a .469 no Item 09 (“Neste 

instante, eu me avalio em meus pensamentos procurando aprender algo novo sobre mim”), com 

fidedignidade medida pelo Alfa de Cronbach de .76, valor acima do recomendado pela psicometria 

(.70), segundo autores da área (ver Hair et al., 2005; Nascimento, 2008). O exame do conteúdo 

semântico dos itens revela a propriedade de se nomear este item de Autofoco Reflexivo, dada a 

natureza não-ansiosa e não-ruminativa de seus itens constituintes, com foco na motivação ao 
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autoconhecimento de si mesmo pelo self (Trapnell & Campbell, 1999; Nascimento, 2008; Morin, 

2002).  

O Fator 2, construiu-se com 04 (quatro) itens, com cargas fatoriais saturando de .775 no 

Item 05 (“Neste instante, eu fantasio uma situação sobre um assunto que me preocupa”) a .419 no 

Item 12 (“Neste instante, eu estou pensando se me considero uma pessoa atraente fisicamente”), 

com fidedignidade medida pelo Alfa de Cronbach de .66, valor aproximado ao recomendado pela 

psicometria (.70) e adequado ao uso em pesquisa, segundo autores da área (ver Hair et al., 2005; 

Nascimento, 2008). O exame do conteúdo semântico dos itens revela a propriedade de se nomear 

este item de Autofoco Ruminativo, dada a natureza ansiosa e ruminativa de seus itens constituintes, 

baseada em autodúvidas e autopreocupações em relação a si mesmo pelo self (Trapnell & 

Campbell, 1999; Nascimento, 2008; Morin, 2002).  

No geral, observou-se um desempenho adequado da Escala de Autoconsciência Situacional 

(EAS) na avaliação de suas características psicométricas, podendo-se ter confiança no uso dos 

dados gerados pela mesma nas análises subseqüentes do estudo, com uma estrutura fatorial em dois 

componentes, 08 itens, e fidedignidade total da escala medida pelo Alfa de Cronbach de .762, valor 

acima do recomendado pela psicometria (.70), segundo autores da área de validação de 

instrumentos psicológicos (ver Hair et al., 2005; Nascimento, 2008). 

  

Escala de Congruência Religiosa – ECR (Nascimento, 2013) 

Examinou-se a matriz de correlação dos itens da Escala de congruência Religiosa com a 

Estatística de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o Teste de Esfericidade de Bartlett para verificação das 

possibilidades de fatoração da matriz e extração de componentes latentes interpretáveis. O KMO de 

.824 cotejado com os valores obtidos com o Teste de Bartlett de χ2 (28) = 510,598; p < .000 

revelaram não ser a Matriz de Correlação uma Matriz Identidade (ver Hair et al., 2005; Nascimento, 

2008), podendo a mesma ser encaminhada aos demais procedimentos da Análise Fatorial, dada a 

presença de fatores latentes a serem extraídos. 
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Procedeu-se com a Análise de Componentes Principais a determinação do número de 

componentes a serem retidos com apoio em dois índices estatísticos principais, o Critério da Raiz 

Latente (Critério de Kaiser) e o Gráfico de Declive ou Teste Scree (Critério de Cattell).  O Critério 

de Kaiser sugeriu a princípio a existência de 02 (dois) componentes com autovalores com valores 

iguais ou acima de 1 (3.710; 1.074) que deveriam ser conservados para a rotação (ver Hair et al., 

2005; Nascimento, 2008), os quais explicaram conjuntamente 59,791% da Variância Total.  

Buscou-se uma confirmação do número de componentes a serem retidos a partir do Critério 

de Cattell. Os resultados desta estatística podem ser avaliados no Gráfico de Declive disposto na 

Figura 8. 

 

Figura 8. Distribuição gráfica dos valores próprios da ECR – Ciclo de AF Inicial. 

 

Seguindo-se a recomendação desta estatística de se reter os componentes anteriores a um 

ponto de corte onde a predominância da variância única faz os ângulos de inclinação no gráfico de 

declive se aproximarem da horizontal,  numa quase-reta, observou-se a possibilidade de retenção de 
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dois autovalores com valores iguais ou acima de 1, corroborando-se desta maneira a sugestão do 

Critério de Kaiser realizado previamente. 

Com a sugestão de retenção de dois fatores, realizou-se a extração dos mesmos com a 

Análise de Componentes Principais, usando-se rotação varimax. Entretanto, após análise semântica 

dos itens dos fatores surgidos, não se verificou a emergência de diferenciação semântica 

teoricamente interpretável entre os dois fatores, o que reforçado pela percepção de alta correlação 

entre os itens, tanto intra-fatores, quanto entre-fatores, consolidou a compreensão de estarem os 

itens mensurando o mesmo fator latente, levando a decisão de se repetir o ciclo de análise fatorial, 

desta vez, solicitando-se um único fator no ciclo final, o que resultou em uma alta fidedignidade. 

Este índício notificado pela consistência interna, corroborado pelo estudo de validação original em 

que resultou em um instrumento unifatorial, consolidou esta análise, encaminhando-a a sua 

finalização, numa estrutura unidimensional (um único fator), com 08 itens. Assim, o estudo atual 

replicou a estrutura fatorial do estudo original (de validação), encontrando um único fator, com um 

autovalor de 3.719 e boa fidedignidade, com a diferença de se ter solicitado um único fator no ciclo 

final de análise fatorial, o qual explicou 46,369% da Variância Total. 

A retenção de um único fator foi corroborada pelo Teste Scree, com a suavização da 

angulação da reta do segundo valor próprio em diante, como se observa na Figura 9. 

 

 

Figura 9. Distribuição gráfica dos valores próprios da ECR – Ciclo de AF Final 

87654321

Component Number

4

3

2

1

0

E
ig

e
n

v
a
lu

e

Scree Plot



Ayahuasca, Autoconsciência e Bem-Estar Psicológico                                                                  77 

 

 

 

 

Após a decisão de se reter apenas um componente, encaminhou-se a avaliação da estrutura 

fatorial emergida após este ciclo final de Análise de Componentes Principais. Os resultados podem 

ser avaliados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Análise fatorial da Escala de Congruência Religiosa (ECR) (eigenvalue > 1 e saturação > 

.40) 

Itens F1 h
2
 

01. Vivo de acordo com o que aprendi de minha fé religiosa. .723 .522 

08. A maneira como creio em Deus/no Sagrado inspira minha 

caminhada pela Vida. 

.720 .518 

06. Minhas escolhas espelham a minha fé. .718 .516 

03. Ajo de forma coerente com o que aprendi de minha fé religiosa. .716 .512 

02. Procuro adequar meu comportamento aos preceitos de minha 

religião. 

.694 .481 

07. Minhas crenças espirituais moldam meus sentimentos e 

pensamentos. 

.674 .455 

05. Procuro ser coerente em crença, pensamento e ação. .640 .410 

04. No cotidiano faço apenas o que minha religião aprova. .543 .295 

Número de Itens  8  

Valor Próprio (Eingenvalue) 3.710  

% de variância por cada fator  46.369  

Alfa de Cronbach .802  
Notas. Índice Kaiser-Meier-Olkin de Adequação da Amostra: .824; Teste de esfericidade de Bartlett: 

510,598, p < .000; Identificação dos fatores: F1: Congruência Religiosa.   

 

Observou-se que todos os itens saturaram acima de .40, critério psicométrico para retenção 

definitiva na estrutura fatorial da escala em exame, sendo a estrutura da escala confirmada como 

sendo unifatorial.  

O único Fator (F1) constitui-se de  08 (oito) itens, com cargas fatoriais saturando de .723 no 

Item 1 (“vivo de acordo com que aprendi de minha fé religiosa”) a .543 no Item 04 (“No cotidiano 

faço apenas o que minha religião aprova”), com fidedignidade medida pelo Alfa de Cronbach de 

.802, valor acima do recomendado pela psicometria (.70), segundo autores da área (ver Hair et al., 

2005; Nascimento, 2008).   



Ayahuasca, Autoconsciência e Bem-Estar Psicológico                                                                  78 

 

 

 

No geral, observou-se um desempenho adequado da Escala de Congruência Religiosa (ECR) 

na avaliação de suas características psicométricas, podendo-se ter confiança no uso dos dados 

gerados pela mesma nas análises subseqüentes do estudo, com uma estrutura fatorial em um único 

componente, 08 itens, e fidedignidade total da escala medida pelo Alfa de Cronbach de .824, valor 

acima do recomendado pela psicometria (.70), segundo autores da área de validação de 

instrumentos psicológicos (ver Hair et al., 2005; Nascimento, 2008). 

 

Escala de Religiosidade Global – ERG (Nascimento, 2008) 

Examinou-se a matriz de correlação dos itens da Escala de Religiosidade Global com a 

Estatística de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o Teste de Esfericidade de Bartlett para verificação das 

possibilidades de fatoração da matriz e extração de componentes latentes interpretáveis. O KMO de 

.899 cotejado com os valores obtidos com o Teste de Bartlett de χ2 (10) = 1784,495; p < .000 

revelaram não ser a Matriz de Correlação uma Matriz Identidade (ver Hair et al., 2005; Nascimento, 

2008), podendo a mesma ser encaminhada aos demais procedimentos da Análise Fatorial, dada a 

presença de fatores latentes a serem extraídos. 

Procedeu-se com a Análise de Componentes Principais, com apoio em dois índices 

estatísticos principais, o Critério da Raiz Latente (Critério de Kaiser) e o Gráfico de Declive ou 

Teste Scree (Critério de Cattell). Observou-se com o Critério de Kaiser a existência de 01 (um) 

componente com autovalor com valor de 4.283, o qual explicou 85,662% da Variância Total.  

Buscou-se uma confirmação do número de componentes a serem retidos a partir do Critério 

de Cattell. Os resultados desta estatística podem ser avaliados no Gráfico de Declive disposto na 

Figura 10. 

Seguindo-se a recomendação desta estatística de se reter os componentes anteriores a um 

ponto de corte onde a predominância da variância única faz os ângulos de inclinação no gráfico de 

declive se aproximarem da horizontal numa quase-reta, observou-se a possibilidade de retenção de 

um único autovalor com valor igual ou acima de 1, corroborando-se desta maneira a sugestão do 

Critério de Kaiser realizado previamente.  

Com a sugestão de retenção de 01 (um) fator, realizou-se a extração do mesmo com a 

Análise de Componentes Principais. Os resultados podem ser avaliados na Tabela 3. 
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Figura 10. Distribuição gráfica dos valores próprios da ERG. 

 

Tabela 3. Análise fatorial da Escala de Religiosidade Global (ERG) (eigenvalue > 1 e saturação > 

.40) 

Itens F1 h
2
 

02. Eu participo de rituais religiosos e vários de meus comportamentos são 

orientados religiosamente, além de executar práticas religiosas quando estou 

sozinho ou em companhia de outras pessoas. 

.957 .916 

01. Eu sou adepto de uma determinada tradição religiosa, acredito em suas 

crenças fundamentais, participo de seus rituais e procuro orientar a minha 

vida cotidiana segundo seus ensinos. 

.953 .908 

04. Deposito minha confiança e esperança em um poder mais alto que eu. .941 .885 

05. Entre o que o conhecimento religioso afirma e o que outros tipos de 

conhecimento afirmam, prefiro acreditar no que ensinam as afirmações 

religiosas. 

.918 .842 

03. Eu vivencio estados de completa união com Deus ou com o que me 

parece ser a Força ou Poder que governa tudo que existe e nesses estados me 

sinto muito diferente de como me percebo na vida cotidiana. 

.856 .732 

Número de Itens  5  

Valor Próprio (Eingenvalue) 4.283  

% de variância por cada fator  85.662  

Alfa de Cronbach .958  
Notas. Índice Kaiser-Meier-Olkin de Adequação da Amostra: .899; Teste de esfericidade de Bartlett: 1784,495, p 

< .000; Identificação dos fatores: F1: Religiosidade Global.   
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Observou-se que todos os itens saturaram acima de .40, critério psicométrico para retenção 

definitiva na estrutura fatorial da escala em exame, sendo a estrutura da escala definida numa 

solução unifatorial.  

A Escala unifatorial, se constituiu de 05 (cinco) itens, com cargas fatoriais saturando de .957 

no Item 02 (“Participo de rituais religiosos e vários de meus comportamentos são orientados 

religiosamente, além de execultar práticas religiosas quando estou sozinho ou em companhia de 

outras pessoas”) a .856 no Item 03 (“Eu vivencio estados de completa união com Deus ou com o 

que me parece ser a força ou poder que governa tudo que existe e nesses estados me sinto muito 

diferente de como me percebo na vida cotidiana”), com fidedignidade medida pelo Alfa de 

Cronbach de .958, valor acima do recomendado pela psicometria (.70), segundo autores da área (ver 

Hair et al., 2005; Nascimento, 2008). A Análise Fatorial revelou adequação desta escala ao modelo 

fatorial do estudo original de Nascimento (2008), preservando sua unidimensionalidade e 

unifatorabilidade. 

No geral, observou-se um desempenho adequado da Escala de religiosidade Global (ERG) 

na avaliação de suas características psicométricas, podendo-se ter confiança no uso dos dados 

gerados pela mesma nas análises subseqüentes do estudo, com sua estrutura fatorial de um único 

componente, 05 itens, e fidedignidade total da escala medida pelo Alfa de Cronbach de .958, valor 

acima do recomendado pela psicometria (.70), segundo autores da área de validação de 

instrumentos psicológicos (ver Hair et al., 2005; Nascimento, 2008). 

 

Escala de Felicidade Subjetiva (Lyubomirsky & Lepper, 1999), versão em língua portuguesa do 

Brasil, de Rodrigues e Silva (2010) 

Examinou-se a matriz de correlação dos itens da Escala de Felicidade Subjetiva com a 

Estatística de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o Teste de Esfericidade de Bartlett para verificação das 

possibilidades de fatoração da matriz e extração de componentes latentes interpretáveis. Realizou-se 
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dois ciclos de Análise Fatorial até encontrar-se a solução fatorial mais satisfatória à luz da literatura 

existente sobre este instrumento (ver Lyubomirsky & Lepper, 1999; Rodrigues & Silva, 2010). 

No primeiro ciclo de Análise Fatorial, o KMO de .751 cotejado com os valores obtidos com 

o Teste de Bartlett de χ2 (6) = 409,986, p < .000 revelaram não ser a Matriz de Correlação uma 

Matriz Identidade (ver Hair et al., 2005; Nascimento, 2008), podendo a mesma ser encaminhada aos 

demais procedimentos da Análise Fatorial, dada a presença de fatores latentes a serem extraídos. 

Observou-se com o Critério de Kaiser a existência de 01 (um) componente apenas 

subjacente à matriz de correlações, com autovalores com valor acima de 1 (2.507)  que   deve ser 

conservado para extração (ver Hair et al., 2005; Nascimento, 2008), o qual explicou 62,675% % da 

Variância Total. Contudo, apesar da solução unifatorial semelhante ao estudo de validação original 

(ver Lyubomirsky & Lepper, 1999), o exame da consistência interna pelo Alfa de Cronbach contra-

indicou esta solução, dado o valor notavelmente baixo encontrado (.262), ocasionado por um item 

específico (Item 04), que tem direção semântica inversa a dos demais itens da escala (item reverso). 

Realizou-se um segundo ciclo de Análise Fatorial retirando-se o item 04, e preservando-se 

os demais itens, para as análises com a respectiva matriz de correlações com os índices KMO e 

Bartlett. O KMO de .664 cotejado com os valores obtidos com o Teste de Bartlett de χ2 (3) = 

328170 p < .000 revelaram não ser a Matriz de Correlação uma Matriz Identidade (ver Hair et al., 

2005; Nascimento, 2008), podendo a mesma ser encaminhada aos demais procedimentos da Análise 

Fatorial, dada a presença de fatores latentes a serem extraídos. 

Procedeu-se com a Análise de Componentes Principais à determinação do número de 

componentes a serem retidos com apoio em dois índices estatísticos principais, o Critério da Raiz 

Latente (Critério de Kaiser) e o Gráfico de Declive ou Teste Scree (Critério de Cattell). Observou-se 

com o Critério de Kaiser a existência de 01 (um) componente apenas com autovalor com valor 

acima de 1 (2.162) que deve ser conservado para a rotação (ver Hair et al., 2005; Nascimento, 

2008), o qual explicou 72,060% da Variância Total.  



Ayahuasca, Autoconsciência e Bem-Estar Psicológico                                                                  82 

 

 

 

Buscou-se uma confirmação do número de componentes a serem retidos a partir do Critério 

de Cattell. Os resultados desta estatística podem ser avaliados no Gráfico de Declive disposto na 

Figura 11. 

 

Figura 11. Distribuição gráfica dos valores próprios da EFS. 

 

Seguindo-se a recomendação desta estatística de se reter o componente a um ponto de corte 

onde a predominância da variância única faz os ângulos de inclinação no gráfico de declive se 

aproximarem da horizontal numa quase-reta, observou-se a confirmação de retenção de apenas um 

autovalor acima de 1, como sugerido através do Critério de Kaiser realizado previamente. 

Realizou-se a extração do referido fator com a Análise de Componentes Principais, com 

rotação Varimax, sem fixação da rotação ou do número de componentes a serem retidos, para 

discernimento da estrutura fatorial da escala e a composição dos itens por fator. Os resultados 

podem ser avaliados na Tabela 4.  
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Tabela 4. Análise fatorial da Escala de Felicidade Subjetiva (EFS) (eigenvalue > 1 e saturação > 

.40) 

Itens F1 h
2
 

2. Comparando com a maioria dos meus amigos, eu me considero... .892 .796 

1. Em geral me considero... .887 .787 

3. Algumas pessoas são geralmente muito felizes. Elas aproveitam a vida, 

aconteça o que acontecer, procurando obter o máximo. Em que grau essa 
descrição se aplica a você? 

.760 .578 

Número de Itens  3  

Valor Próprio (Eingenvalue) 2.162  

% de variância por cada fator  72.060  

Alfa de Cronbach .803  
Notas. Índice Kaiser-Meier-Olkin de Adequação da Amostra: .664; Teste de esfericidade de Bartlett: 

328,170, p < .000; Identificação dos fatores: F1: Felicidade Subjetiva.   

 

Observou-se que todos os itens saturaram acima de .40, critério psicométrico para retenção 

definitiva na estrutura fatorial da escala em exame, sendo a estrutura da escala definida numa 

solução unifatorial.  

O Fator 1, construiu-se com 03 (três) itens, com cargas fatoriais saturando de .892 no Item 

02 (“Comparando com a maioria dos meus amigos eu me considero”) a .760 no Item 03 

(“Algumas pessoas são geralmente muito felizes. Aproveitam a vida, aconteça ao que acontecer 

procurando obter o máximo. Em que grau se aplica a você?”), com fidedignidade medida pelo Alfa 

de Cronbach de .80, valor acima do recomendado pela psicometria (.70), segundo autores da área 

(ver Hair et al., 2005; Nascimento, 2008).  

No geral, observou-se um desempenho adequado da Escala de Felicidade Subjetiva (EFS) na 

avaliação de suas características psicométricas, podendo-se ter confiança no uso dos dados gerados 

pela mesma nas análises subseqüentes do estudo, com uma estrutura fatorial com 01 (um) 

componente, 03 itens, e fidedignidade total da escala medida pelo Alfa de Cronbach de .80, valor 

acima do recomendado pela psicometria (.70), segundo autores da área de validação de 

instrumentos psicológicos (ver Hair et al., 2005; Nascimento, 2008). Há que se ressaltar o acerto de 

se ter retirado o item 04, no último ciclo de análise fatorial, o que facilitou a extração de um 

componente interpretável e melhorando-se siginificativamente a fidedignidade do instrumento, fato 
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este também notificado no estudo de validação desta versão, em língua portuguesa, da escala em 

foco pelos autores (Rodrigues & Silva, 2010), os quais necessitaram, a bem da fidedignidade da 

escala, retirar o mesmo item 04 para as análises restantes reportadas no estudo. 

Escala de Bem-Estar Espiritual – EBE (Paloutzian & Ellison, 1982), versão em língua 

portuguesa do Brasil de Marques, Sarriera e Dell’Aglio (2009) 

A avaliação psicométrica da EBE exigiu mais de um ciclo de Análise Fatorial até o alcance 

do melhor ajuste dos dados na solução fatorial.  

No primeiro ciclo de Análise Fatorial, examinou-se a matriz de correlação dos itens da 

Escala de Bem-Estar Espiritual com a Estatística de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o Teste de 

Esfericidade de Bartlett para verificação das possibilidades de fatoração da matriz e extração de 

componentes latentes interpretáveis. O KMO de .961 cotejado com os valores obtidos com o Teste 

de Bartlett de χ2 (190) = 6094,533; p < .000 revelaram não ser a Matriz de Correlação uma Matriz 

Identidade (ver Hair et al., 2005; Nascimento, 2008), podendo a mesma ser encaminhada aos 

demais procedimentos da Análise Fatorial, dada a presença de fatores latentes a serem extraídos. 

Todavia, o cotejo sistemático dos critérios de Kaiser e de Cattell, e dos resultados da Análise 

de Componentes Principais e do exame da consistência interna pelo Alfa de Cronbach, revelaram 

inadequações no arranjo dos dados que mereciam melhor apuração. Os critérios de Kaiser e de 

Cattell revelaram a existência de 02 (dois) componentes a serem retidos, com autovalores de 11.44 

e 2.190 respectivamente (ver Teste Scree na Figura 12). 

 

Figura 12. Distribuição gráfica dos valores próprios da EBE 
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A Análise de Componentes Principais revelou após a rotação dos dados que um item (item 

20) saturou fortemente no fator Bem-estar religioso, o que não seria esperado, por ele pertencer ao 

fator complementar na escala original (bem-estar existencial). Além disso, encontraram-se índices 

extremamente baixos e negativos para a consistência interna da escala (-.385. escala total; .034, 

fator 1; -.436, fator 2), considerando-se todo o conjunto de itens da escala original. O exame 

aprofundado destes achados levou à constatação de que a origem destas inadequações estava nos 

itens reversos e no item 20, os quais decidiu-se por suas retiradas, no estágio seguinte das análises. 

No ciclo final de Análise Fatorial, examinou-se a matriz de correlação dos itens da Escala de 

Bem-Estar Espiritual com a Estatística de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o Teste de Esfericidade de 

Bartlett para verificação das possibilidades de fatoração da matriz e extração de componentes 

latentes interpretáveis. O KMO de .902 cotejado com os valores obtidos com o Teste de Bartlett de 

χ2 (45) = 3388,589; p < .000 revelaram não ser a Matriz de Correlação uma Matriz Identidade (ver 

Hair et al., 2005; Nascimento, 2008), podendo a mesma ser encaminhada aos demais procedimentos 

da Análise Fatorial, dada a presença de fatores latentes a serem extraídos. 

Procedeu-se com a Análise de Componentes Principais a determinação do número de 

componentes a serem retidos com apoio em dois índices estatísticos principais, o Critério da Raiz 

Latente (Critério de Kaiser) e o Gráfico de Declive ou Teste Scree (Critério de Cattell). Observou-se 

com o Critério de Kaiser a existência de 02 (dois) componentes com autovalores com valores iguais 

ou acima de 1 (6,365; 1,615) que devam ser conservados para a rotação (ver Hair et al., 2005; 

Nascimento, 2008), os quais explicaram conjuntamente 79,799% da Variância Total. 

Buscou-se uma confirmação do número de componentes a serem retidos a partir do Critério 

de Cattell. Os resultados desta estatística podem ser avaliados no Gráfico de Declive disposto na 

Figura 13. 
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Figura 13. Distribuição gráfica dos valores próprios da EBE 

 

Seguindo-se a recomendação desta estatística de se reter os componentes anteriores a um 

ponto de corte onde a predominância da variância única faz os ângulos de inclinação no gráfico de 

declive se aproximarem da horizontal numa quase-reta, observou-se a possibilidade de retenção de 

dois autovalores acima de 1, corroborando-se desta maneira a sugestão do Critério de Kaiser 

realizado previamente. 

Com a sugestão de retenção de dois fatores realizou-se a extração dos mesmos com a 

Análise de Componentes Principais, com rotação Varimax, sem fixação da rotação ou do número de 

componentes a serem retidos, para discernimento da estrutura fatorial da escala e a composição dos 

itens por fator. Os resultados podem ser avaliados na Tabela 5. 
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Tabela 5. Análise fatorial da Escala de Bem-Estar Espiritual (EBE) (eigenvalue > 1 e saturação > 

.40) 

Itens F1 F2 h
2
 

3. Creio que Deus me ama e se preocupa comigo. .944 .184 .925 

19. Minha relação com Deus contribui para minha 

sensação de bem-estar. 
.940 .235 .939 

17. Sinto-me plenamente realizado quando estou em 

íntima comunhão com Deus. 
.927 .295 .947 

15. Meu relacionamento com Deus ajuda-me a não me 

sentir sozinho. 
.899 .281 .887 

7. Tenho uma relação pessoal significativa com Deus. .878 .271 .843 

11. Acredito que Deus se preocupa com meus problemas. .872 .219 .808 

8. Sinto-me bastante realizado e satisfeito com a vida. .191 .860 .776 

14. Sinto-me bem acerca de meu futuro. .130 .832 .709 

10. Tenho uma sensação de bem-estar à respeito do rumo 

que minha vida está tomando. 

.255 .815 .729 

4. Sinto que a vida é uma experiência positiva. .373 .527 .417 

Número de Itens  6 4  

Valor Próprio (Eingenvalue) 6.365 1.615  

% de variância por cada fator  52,306 27,493  

Alfa de Cronbach .975 .812  
Notas. Índice Kaiser-Meier-Olkin de Adequação da Amostra: .902; Teste de esfericidade de Bartlett: 3388,589, p 

< .000; Identificação dos fatores: F1: Bem-Estar Religioso; F2: Bem-Estar Existencial.  

 

Observou-se que todos os itens saturaram acima de. 40, critério psicométrico para retenção 

definitiva na estrutura fatorial da escala em exame, sendo a estrutura da escala definida numa 

solução bifatorial, submetida à análise semântica para identificação dos fatores, os quais foram 

nomeados como Bem-Estar Religioso (F1) e Bem-Estar Existencial (F2).  

O Fator 1, construiu-se com 06 (quatro) itens, com cargas fatoriais saturando de .944 no 

Item 03 (“Creio que Deus me ama e se preocupa comigo”) a .872 no Item 11 (“Acredito que Deus 

se preocupa com meus problemas”), com fidedignidade medida pelo Alfa de Cronbach de .97, valor 

acima do recomendado pela psicometria (.70), segundo autores da área (ver Hair et al., 2005; 

Nascimento, 2008). O exame do conteúdo semântico dos itens revela a propriedade de se nomear 

este item de Bem-Estar Religioso, dada a menção a Deus em seus itens constituintes, com foco no 

bem-estar psicológico radicado numa matriz religiosa e a Deus.  
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O Fator 2, construiu-se com 04 (quatro) itens, com cargas fatoriais saturando de .860 no 

Item 08 (“Sinto-me bastante realizado e satisfeito com a vida”) a .527 no Item 04 (“Sinto que a 

vida é uma experiência positiva”), com fidedignidade medida pelo Alfa de Cronbach de .81, valor 

acima  do recomendado pela psicometria (.70) e adequado ao uso em pesquisa, segundo autores da 

área (ver Hair et al., 2005; Nascimento, 2008). O exame do conteúdo semântico dos itens revela a 

propriedade de se nomear este item de Bem-Estar Existencial, dada a ausência de menção a Deus 

em seus itens constituintes, com foco no aspecto existencial e à Vida.   

No geral, observou-se um desempenho adequado da Escala de Bem-Estar espiritual (BEE) 

na avaliação de suas características psicométricas, podendo-se ter confiança no uso dos dados 

gerados pela mesma nas análises subseqüentes do estudo, com uma estrutura fatorial em dois 

componentes, 10 itens, e fidedignidade total da escala medida pelo Alfa de Cronbach de .93, valor 

muito acima do recomendado pela psicometria (.70), segundo autores da área de validação de 

instrumentos psicológicos (ver Hair et al., 2005; Nascimento, 2008), aumento exponencial da 

consistência interna que indica o acerto das decisões tomadas durante as análises quanto à retirada 

dos itens reversos e do item 20, o que ocasionou uma gráfica melhoria no desenpenho psicométrico 

do instrumento no estudo. 
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5.2. Análise das Interrelações entre as Variáveis 

Exame das Correlações 

Correlações entre as escalas e entre as dimensões das escalas com as variáveis 

Sociodemográficas 

Com é possível observar na Tabela 6: 

Houve uma correlação estatisticamente significativa positiva entre a Reflexão e a 

Ruminação da Escala de Autoconsciência Situacional. Esta correlação positiva é geralmente 

encontrada na literatura na área desde o estudo original de Trapnell e Campbell (1999), 

corroboradao também pelo estudo brasileiro de Nascimento (2008), o que tem reforçado a 

percepção de ela não ser uma única operação psicológica, mas um amalgama de processos 

autofocalizadores independentes, mas inter-relacionados.  

Houve uma correlação estatisticamente significativa positiva entre a Reflexão e o Bem-Estar 

religioso, Bem-Estar existencial, e Religiosidade Global.  

Ficou evidenciada uma correlação estatiscamente significativa negativa entre Ruminação e 

as escalas de Bem-Estar Existencial e Felicidade Subjetiva. 

Houve uma correlação estatisticamente significativa positiva entre o Bem-Estar Religioso e 

as Escalas de Bem-Etar Existencial, Congruência Religiosa, Felicidade Subjetiva e Religiosidade 

Global. 

Estabeleceu-se uma correlação estatisticamente significativa positiva entre o Bem-Estar 

Exitencial e as Escalas de Congruência Religiosa, Felicidade e Religiosidade Global. 

Houve uma correlação estatisticamente significativa positiva entre a Congruência Religiosa 

e as Escalas de Felicidade Subjetiva  e Religiosidade Global. 

Houve uma correlação estatisticamente significativa positiva entre a Felicidade e a escala de 

Religiosidade Global.  
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Tabela 6. Intercorrelações (rho de Spearman) entre as escalas EAS, EBE, EFS, ERG e ECR 

considerando todos os sujeitos como também  as duas orientações religiosas e os sem religião 

(Todos os Sujeitos, N=296). 

Escalas 1 

Reflexão 

2 

Rumin. 

3 

B.E.Relig. 

4 

B.E.Exist. 

5 

Cong. Relig. 

6 

Felicidade 

Todos os Sujeitos       

1. Reflexão 1.00      

 -      

2. Ruminação   .360
**

 1.00     

 .000 -     

3. Bem-Estar Espir.   .162
**

 -.015 1.00    

           Religioso .005 .803 -    

4. Bem-Estar Espir. .115
*
   -.167

**
   .545

**
 1.00   

           Existencial .048 .004 .000 -   

5. Congruência  .052 -.132   .302
**

 .356
**

 1.00  

            Religiosa .471 .065 .000 .000 -  

6. Felicidade .062 -.123
*
    .432

**
   .552

**
    .331

**
 1.00 

 .285 .034 .000 .000 .000 - 

7. Religiosidade    .215
**

 -.002    .797
**

   .525
**

    .361
**

    .423
**

 

              Global .000 .970 .000 .000 .000 .000 

 

Com é possível observar na Tabela 7: 

Houve uma correlação estatisticamente significativa positiva entre a Reflexão e a 

Ruminação da Escala de Autoconsciência Situacional, entre a Reflexão e o Bem-Estar religioso e 

existencial da Escala de Bem-Estar Espiritual e Religiosidade Global.  

Ficou evidenciada uma correlação estatiscamente significativa negativa apenas entre a 

ruminação da Escala de Autoconsciência Situacional com a Escala de Felicidade Subjetiva. 

Foi possível observar uma correlação estatisticamente significativa positiva entre o Bem-

Estar Religioso e o Bem-Estar  Existencial  com as  Escalas de Bem-Estar Espiritual,  Congruência 

Religiosa e Religiosidade Global. 

Observou-se, também, uma correlação estatisticamente significativa positiva entre o Bem-

Estar Exitencial e as Escalas de Congruência Religiosa, Felicidade Subjetiva e Religiosidade 

Global. 

 Houve, também, uma correlação estatisticamente significativa positiva entre a Congruência 

Religiosa e as Escalas de Felicidade Subjetiva e Religiosidade Global.  
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Houve uma correlação estatisticamente significativa positiva entre a Felicidade e a Escala de 

Religiosidade Global   

Tabela 7. Intercorrelações (rho de Spearman) entre as escalas EAS, EBE, EFS, ERG e ECR 

considerando os sujeitos da UDV como também  a outra orientação religiosa e os sem religião 

(UDV, N=99). 

Escalas 
1 

Reflexão 

2 

Rumin. 

3 

B.E.Relig. 

4 

B.E.Exist. 

5 

Cong. Relig. 

6 

Felicidade 

UDV       

1. Reflexão 1.00      

       

2. Ruminação   .255* 1.00     

 .011 .     

3. Bem-Estar Espir.   .219* .129 1.00    

           Religioso .029 .204 .    

4. Bem-Estar Espir.   .179* -.082 .229* 1.00   

           Existencial .076 .417 .022 .   

5. Congruência  .088 -.111   .286*     .355** 1.00  

            Religiosa .386 .276 .004 .000 .  

6. Felicidade .024  -.252* .139     .344**     .405** 1.00 

 .815 .012 .170 .000 .000 . 

7. Religiosidade    .276** -.003    .373**    .348**     .474**     .299** 

              Global .006 .976 .000 .000 .000 .003 

 

Com é possível observar na Tabela 8: 

Houve uma correlação estatisticamente significativa positiva entre a Reflexão e a 

Ruminação da Escala de Autoconsciência Situacional e  entre a Reflexão e a Escala de 

Religiosidade Global. 

Evidenciou-se uma correlação estatiscamente significativa negativa  entre a ruminação e o 

Bem-Estar existencial da Escala de Bem-Estar Espiritual. 

Houve uma correlação estatisticamente significativa positiva entre o Bem-Estar Religioso e 

o Bem-estar  Existencial da Escala de Bem-Estar Espiritual,  e com as Escalas de Congruência 

Religiosa, Felicidade Subjetiva e Religiosidade Global. 

Foi observada, também, uma correlação estatisticamente significativa positiva entre o Bem-

Estar Exitencial e as Escalas de Congruência Religiosa, Felicidade Subjetiva e Religiosidade 

Global. 
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Houve uma correlação estatisticamente significativa positiva entre  a Congruência Religiosa 

e as Escalas de Felicidade Subjetiva  e Religiosidade Global. 

Foi observada uma correlação estatisticamente significativa positiva apenas  entre a 

Felicidade e a escala de Religiosidade Global. 

Tabela 8. Intercorrelações (rho de Spearman) entre as escalas EAS, EBE, EFS, ERG e ECR 

considerando os Batistas como também  a outra orientação religiosa e os sem religião (Batistas, 

N=98). 

Escalas 
1 

Reflexão 

2 

Rumin. 

3 

B.E.Relig. 

4 

B.E.Exist. 

5 

Cong. Relig. 

6 

Felicidade 

Batistas       

1. Reflexão 1.000      

 .      

2. Ruminação    .401** 1.000     

 .000 .     

3. Bem-Estar Espir. .161 -.078 1.000    

           Religioso .114 .446 .    

4. Bem-Estar Espir. .041 -.220*     .510** 1.000   

           Existencial .689 .029 .000 .   

5. Congruência  .068 -.138 .304* .336** 1.000  

            Religiosa .503 .175 .002 .001 .  

6. Felicidade .025 -.081    .347**   .330**   .247* 1.000 

 .808 .428 .000 .001 .014 . 

7. Religiosidade   .213* .018 .309*  .276*   .230*   .236* 

              Global .036 .858 .002 .006 .023 .020 

 

Com é possível observar na Tabela 9: 

Houve uma correlação estatisticamente significativa positiva entre a Reflexão e a 

Ruminação da Escala de Autoconsciência Situacional, entre a Reflexão e o Bem-Estar religioso da 

Escala de Bem-Estar Espiritual e  com a Escala de Religiosidade Global. 

Ocorreu uma correlação estatiscamente significativa negativa apenas entre a Ruminação  e  

o Bem-Estar Existencial da Escala de Bem-Estar Espiritual.. 

Houve uma correlação estatisticamente significativa positiva  apenas entre o Bem-Estar  

Religioso e a Escala de Religiosidade Global. 

Foi possível, também, observar uma correlação estatisticamente significativa positiva apenas  

entre o Bem-Estar Exitencial e a Escala Felicidade Subjetiva. 
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Entretanto, foi observado que não houve uma correlação estatisticamente significativa entre 

a Congruência Religiosa com nenhuma das Escalas, pois esse grupo não respondeu a mesma, por 

não estarem afiliados a nenhuma  religião. 

Não houve  nenhuma correlação estatisticamente significativa da Felicidade com nenhuma 

Escala 

Tabela 9. Intercorrelações (rho de Spearman) entre as escalas EAS, EBE, EFS, ERG e ECR 

considerando todos os sujeitos sem religião como também  as duas orientações religiosas (Sem 

Religião, N=99). 

Escalas 
1 

Reflexão 

2 

Rumin. 

3 

B.E.Relig. 

4 

B.E.Exist. 

5 

Cong. Relig. 

6 

Felicidade 

Sem Religião       

1. Reflexão 1.00      

 .      

2. Ruminação     .393** 1.00     

 .000 .     

3. Bem-Estar Espir.   .202* .078 1.00    

           Religioso .045 .444 .    

4. Bem-Estar Espir. .047 -.184 -.066 1.00   

           Existencial .645 .068 .516 .   

5. Congruência  . . . .   

            Religiosa . . . .   

6. Felicidade .094 -.029 -.033     .603** . 1.00 

 .352 .776 .742 .000 . . 

7. Religiosidade   .188* .162     .479** -.028 . .031 

              Global .062 .110 .000 .783 . .763 

 

 

Correlação Ponto Bisserial (PB) 

Na Tabela 10 estão apresentadas as intercorrelações (PB, Ponto Bisserial) entre fatores das 

escalas EAS, EBE, EFS, ERG e ECR e as variáveis (dicotómicas), Orientação Religiosa, Sexo e 

Estado Civil.  

O grupo da religiosidade União do Vegetal apresentou correlação estatisticamente 

significativa positiva com a Escala de Autoconsciência Situacional no fator Reflexão. Houve 

também correlações estatisticamente significativa positiva com os dois fatores da escala de  Bem-

estar religioso e  com a Escala de Religiosidade Global. Entretanto, esse mesmo grupo apresentou 

uma correlação estatisticamente significativa negativa com a congruência religiosa. Isto significa 
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que esse grupo não apresentou congruência religiosa, entretanto mantém altos índices de Bem-Estar 

garantidos. A felicidade para este grupo não está relacionada com a religiosidade. 

 

Tabela 10. Intercorrelações (PB, Ponto Bisserial) entre fatores das escalas EAS, EBE, EFS, ERG e 

ECR e as variáveis (dicotómicas)  Orientação Religiosa, Sexo e Estado Civil  

 AS.Refle AS.Rumi BeE.Reli BeE.Exis Cong.Rel Felicidade RG.Relig 

UDV 

PB .160
**

 .047 .417
**

 .141
*
 -.190

**
 .001 .464

**
 

P .006 .419 .000 .015 .007 .985 .000 

N 296 296 296 296 197 296 296 

Batista 
PB -.054 -.071 .541

**
 .362

**
 .190

**
 .372

**
 .490

**
 

P .353 .225 .000 .000 .007 .000 .000 

N 296 296 296 296 197 296 296 

Sem Religião 
PB -.106 .023 -.957

**
 -.502

**
 + -.372

**
 -.953

**
 

P .069 .688 .000 .000  .000 .000 

N 296 296 296 296  296 296 

Sexo  
(Fem=0–Masc= 1) 

PB -.167
**

 -.085 -.162
**

 -.027 -.134 -.031 -.170
**

 

P .004 .147 .005 .638 .061 .599 .003 
N 296 296 296 296 197 296 296 

Solteiro 
PB -.072 .065 -.566

**
 -.351

**
 -.029 -.195

**
 -.568

**
 

P .218 .261 .000 .000 .683 .001 .000 

N 296 296 296 296 197 296 296 

Casado 

PB .011 -.079 .499
**

 .356
**

 -.020 .189
**

 .517
**

 

P .850 .178 .000 .000 .786 .001 .000 

N 296 296 296 296 197 296 296 

Notas. *Correlação significante ao nível de .05; ** Correlação significante ao nível de .01. 

+ Os Sem Religião não responderam a este questionário de Congruência Religiosa 

 

O grupo da religiosidade, Evangélico Batista, apresentou correlação estatisticamente 

significativa positiva  com todas as Escalas. Escala de Bem-estar Religioso, Bem-estar Espiritual, 

Congruência Religiosa, Felicidade Subjetiva e Religiosidade Global. Para os evangélicos, 

diferentemente dos udevistas, a felicidade tem relação com o fato de serem religiosos. 

O grupo dos sem religião (ateus e/ou agnósticos), apresentou correlações estatisticamente 

significativa, negativa com as Escalas de Bem-estar Religioso, Bem-estar espiritual, Felicidade 

Subjetiva e Religiosidade Global. O resultado para este grupo específico não evidenciou níveis de  

Bem-Estar, o que dá indícios de ser pelo motivo de não terem religão.  

Em relação a Variável Sexo, apresentou uma correlação estatisticamente significativa 

negativa baixa com as escalas de  Bem-Estar Religioso, Bem-Estar Espiritual e Religiosidade 

Global. O que mostra que há diferença entre homens e mulheres com relação aos fatores das 

escalas. Considerando o tipo de categorização desta variável sexo (homem = 1 e mulher =0), a 
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leitura do resultado indica que ser homem implica ser menos religioso, as mulheres têm maior 

propensão em serem mais religiosas. Com relação à Variável Estado Civil, existem diferenças 

marcantes entre solteiros e casados. Com bem-estar religioso, bem-estar espiritual, felicidade e 

religiosidade global, as correlações são estatisticamente significativas e positivas com os casados e 

estatisticamente significativas, mas negativas com os solteiros. Isto significa que o fato de ser 

casado dá uma maior garantia de altos índices de bem-estar.  

Como é possível observar na Tabela 11 houve uma correlação estatisticamente significativa 

negativa entre a variável Escolaridade e a ruminação da escala de Autoconsciência Situacional. 

Correlação estatisticamente significativa positiva com o Bem-Estar Religioso da Escala de Bem-

Estar espiritual, com a Escala de Felicidade subjetiva e Religiosidade Global. Com relação à 

variável Renda, houve uma correlação estatisticamente significativa positiva com as escalas de 

Bem-Estar Espiritual, Congruência Religiosa, Felicidade e Religiosidade Global. Com relação à 

variável Nº de filhos, houve apenas uma correlação estatisticamente significativa negativa com a 

Escala de Congruência Religiosa.  

Tabela 11. Intercorrelações (rho de Spearman) entre fatores das escalas EAS, EBE, EFS, ERG e 

ECR e as variáveis Escolaridade, Renda e Número de filhos. 

Variavel  AS.Refle AS.Rumi BeE.Reli BeE.Exis Cong.Rel Felicidade RG.Relig 

Escolaridade Rho .044 -.120
*
 .229

**
 .080 .063 .154

**
 .197

**
 

 P .448 .039 .000 .170 .377 .008 .001 

 N 296 296 296 296 197 296 296 

Renda  Rho .157
**

 -.066 .360
**

 .274
**

 .061 .214
**

 .377
**

 

 P .007 .261 .000 .000 .391 .000 .000 

 N 296 296 296 296 197 296 296 

No. Filhos Rho -.099 .027 -.096 .014 -.178
*
 -.139 -.106 

 P .257 .761 .270 .872 .048 .110 .225 

 N 133 133 133 133 124 133 133 

Notas. *Correlação significante ao nível de .05; ** Correlação significante ao nível de .01. 
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Exame das Regressões passo a passo 

Para melhor caracterizar o peso da orientação religiosa com as diferentes escalas, várias 

regressões passo a passo foram computadas tendo as variáveis „União do Vegetal‟, „Evangélico 

Batista‟ e „Sem Religião‟ como Variáveis Independentes, ou seja, variáveis que explicam de forma 

estatisticamente significante a variância da variável dependente inserida no modelo de regressão. As 

variáveis dependentes foram os fatores das escalas do estudo. 

Na Tabela 12 está apresentada a regressão  passo a passo tendo a Reflexão da Escala de 

Autoconsciência Situacional de Nascimento (2008) como variável dependente  e como variáveis 

independentes as três orientações religiosas do estudo – União do Vegetal, Evangélico Batista e 

Sem Religião.  

Tabela12. Análises de regressão passo-a-passo considerando como variável dependente o fator 

Reflexão da EAS e como variáveis independentes,  União do Vegetal, Evangélico Batista e Sem 

Religião  

Modelo R R
2
 

R
2 

Corrigido 

R
2
 

Change F Change gl1 gl2 p 

União do Vegetal .160 .026 .022 .026 7.706 1 294 .006 

 

Como se pode observar nesta Tabela 12, apenas a pertença à União do Vegetal  explicou 

2,6% da Variância da Reflexão (p <.006). As demais variáveis independentes não evidenciaram 

valores estatisticamente significantes para seus modelos.  O exame da Ruminação pelos modelos 

de regressão passo a passo não evidenciou papel preditor para quaisquer das orientações religiosas 

testadas, a saber, União do Vegetal, Evangélico Batista e Sem Religião. 

A regressão passo a passo tendo o Bem-Estar Religioso da Escala de Bem-Estar Espiritual 

(EBE) de Paloutzian e Ellison (1982), Versão  portuguesa do Brasil (L. F. Marques, J. C. Sarriera & 

D. D. Dell‟Aglio (2009) como variável dependente, e como variáveis independentes, as três 

orientações religiosas do estudo – União do Vegetal, Evangélico Batista e Sem Religião evidenciou 

para o grupo Sem Religião e Evangélico Batista um papel preditor, explicando respectivamente 

91,5% e 0,5% da Variância do Bem-Estar Religioso (ver Tabela 13). Enquanto este papel preditor 
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dos Sem religião é negativo para os Batistas é positivo.  

 

Tabela 13. Análises de regressão passo-a-passo considerando como variável dependente o fator 

Bem-Estar Religioso da EBE e como variáveis independentes União do Vegetal, Evangélico 

Batista e Sem Religião  

Modelo R R
2
 

R
2 

Corrigido 

R
2
 

Change F Change gl1 gl2 p 

Sem Religião .957 .915 .915 .915 3172.234 1 294 .000 

Evangélico 

Batista 
.959 .921 .920 .005 20.111 1 293 .000 

 

Resultado similar a este acima foi evidenciado considerando como variável dependente a 

variável Bem-Estar Existencial da Escala de Bem-Estar Espiritual (EBE). Como se pode observar 

na Tabela 14,  a pertença à Sem Religião explicou 25,2% da Variância do Bem-Estar Existencial  (p 

<.001). A pertença à Evangélico Batista explicou 1,7% da variância do Bem-Estar Religioso 

(p<.010) . Apenas a variável independente União do Vegetal  não evidenciou valor estatisticamente 

significante para seu modelo. 

Tabela 14. Análises de regressão passo-a-passo considerando como variável dependente o fator 

Bem-Estar Existencial da EBE e como variáveis independentes União do Vegetal, Evangélico 

Batista e Sem Religião  

Modelo R R
2
 

R
2 

Corrigido 

R
2
 

Change F Change gl1 gl2 p 

Sem Religião .502 .252 .250 .252 99.307 1 294 .001 

Evangélico 

Batista 
.519 .269 .264 .017 6.652 1 293 .010 

 

Este valor preditor dos sem religião e dos Batistas pode ser também observado considerando 

como variável dependente Felicidade da Escala de Felicidade Subjetiva (EFS). Como se pode 

observar na Tabela 15, a pertença à Sem Religião  explicou 13,9% da Variância da Felicidade 

Subjetival. A pertença à Evangélico Batista explicou 4,6% da variância da felicidade Subjetiva.  
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Tabela 15. Análises de regressão passo-a-passo considerando como variável dependente a 

Felicidade e como variáveis independentes União do Vegetal, Evangélico Batista e Sem Religião  

Modelo R R
2
 

R
2 

Corrigido 

R
2
 

Change F Change gl1 gl2 p 

Sem Religião .372 .139 .136 .139 47.278 1 294 .000 

Evangélico 

Batista 
.430 .185 .179 .046 16.621 1 293 .000 

 

Considerando a Religiosidade da  Escala  Religiosidade Global (ERG)  de Nascimento 

(2008) como variável dependente, somente os Sem Religião apresentam um valor preditor 

estatisticamente significativo negativo, explicando 90,7% da Variância da religiosidade (ver Tabela 

16).  

Tabela 16. Análises de regressão passo-a-passo considerando como variável dependente a 

Religiosidade Global e como variáveis independentes União do Vegetal, Evangélico Batista e Sem 

Religião  

Modelo R R
2
 

R
2 

Corrigido 

R
2
 

Change F Change gl1 gl2 p 

Sem Religião .953 .907 .907 .907 2879.282 1 294 .000 

 

Considerando a Congruência Religiosa da  Escala  Congruência religiosa (ECR) de 

Nascimento (2013) como variável dependente, somente os Batistas (comparativamente com o grupo 

da UDV visto que os sem religião não responderam esta escala) apresentam um valor preditor 

estatisticamente significativo, explicando 3,6% da Variância da religiosidade (ver Tabela 17).  

 

Tabela 17. Análises de regressão passo-a-passo considerando como variável dependente a 

Congruência Religiosa e como variáveis independentes União do Vegetal, Evangélico Batista  

Modelo R R
2
 

R
2 

Corrigido 

R
2
 

Change F Change gl1 gl2 p 

Evangélico 

Batista 
.190 .036 .031 .036 7.304 1 195 .007 
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Exame das Regressões passos fixos 

Para verificar o valor de predicão da Escala de Religiosidade Global (ERG) nas escalas 

EAS, EBE e EFS foram realizadas uma série de regressões do tipo passos fixos, tendo a escala de 

Congruência Religiosa (ECR) controlada como 1º passo. Os resultados destas regressões estão 

resumidos na Tabela 18 em que é apresentada a % de variância explicada dos dois passos e relativas 

significâncias estatísticas.  Como é possível observar ERG demonstrou valores estatisticamente 

significativos das escalas EAS – Reflexão, BER - Bem-Estar Religioso e BEE - Bem-Estar 

Existencial. No caso destes dois fatores do EBE este valor é significativo mesmo apos ter retirado 

um peso significativo da ECR que apresentaram % de variância bastantes altas ambas acima de 

18%.  

 

Tabela 18. % de variância explicada e significância resultado das análises de regressão passos fixos 

considerando como variável dependente a as escalas EAS, EBE e EFS e como variáveis 

independentes a Congruência Religiosa (Passo 1) e a Religiosidade Global (Passo 2) 

VD 
1º passo 

Congruência 

 

Religiosa 

2º passo 

Religiosidade  

 

Global 

EAS - Reflexão 1.0 ns 6.6 .001 

EAS - Ruminacao  0.4 ns 0.0 ns 

EBE - Bem-Estar Religioso 18.6 .001 4.3 .001 

EBE - Bem-Estar Existencial 18.2 .001 1.9 .032 

EFS - Felicidade Subjetiva 18.1 .001 0.9 ns 
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Análises Multidimensionais tipo SSA 

Na Figura 14, é apresentado o  SSA das dimensões da EAS, EBE, EFS, ERG e ECR tendo 

como variáveis externas orientação religiosa e estado cível dos participantes.  

Como é possível observar na projeção SSA, do lado direito encontram-se localizadas (de 

cima para baixo) as escalas Felicidade, Bem-Estar Existencial, Religiosidade Global, Bem-Estar 

Religioso e Congruência Religiosa. Do lado esquerdo do mapa estão localizadas as duas dimensões 

de autoconsciência, na parte superior Reflexão e na parte inferior Ruminação. Neste canto inferior 

esquerdo se localizam as variáveis externas Solteiros e Sem Religião. As demais variáveis externas 

se posicionam na área central do mapa, tendo Casados e Batistas do lado localizada mais à direita e 

UDV do lado equerdo, mais próximo de Reflexão.   

 
Figura 14. SSA das dimensões da EAS, EBE, EFS, ERG e ECR tendo como variáveis externas 

orientação religiosa e estado cível (Projeção 2D, Coeficiente de Alienação .0008). 
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DISCUSSÃO 

Este primeiro momento da discussão, visou a comparação das  qualidades psicométricas das 

cinco escalas para investigação, a Escala de Autoconsciência Situacional, Escala de Religiosidade 

Global, Escala de Congruência Religiosa, Escala de Felicidade Subjetiva e a Escala de Bem-Estar 

Religioso, com as escalas originais,  aplicadas em estudos anteriores, e como foi o comportamento 

das referidas escalas no presente estudo, o que revelou adequação das escalas ao modelo fatorial dos 

estudos originais.   

 

Escala de Autoconsciência Situacional – EAS (Nascimento, 2008) 

O fator 1 no estudo original, foi formado pelos itens 1,3,4,6,7,8 e 9. As cargas fatoriais dos 

itens variaram de .74 (Neste instante eu não estou prestando atenção em mim mesmo), a -.43 (Neste 

instante eu me avalio em meus pensamentos procurando aprender algo novo sobre mim), e 

apresentou um Alfa de Cronbach de .74, o fator apresentou valor próprio de 4.35, explicando 

20.6% da variância total. No estudo atual, alguns itens do fator 1 que faziam parte da escala 

original foram retidos, exatamente os que eram de maior exigência cognitiva (itens reversos),  sendo 

composto por dois itens do fator reflexão e dois itens que faziam parte do fator, mediação icônica, 

do estudo original, os quais migraram para o fator 1 no estudo atual, totalizando 4 itens. Já os itens  

do fator 2 mantiveram-se iguais aos do estudo original.  Observou-se que todos os itens saturaram 

acima de .40, critério psicométrico para retenção definitiva na estrutura fatorial da escala em exame, 

sendo a estrutura da escala definida numa solução de doi fatores. Observou-se com o Critério de 

Kaiser a existência de 02 (dois) componentes com autovalores com valores iguais ou acima de 1 

(3,070; 1,431) que devam ser conservados para a rotação, os quais explicaram conjuntamente 

56,254% da Variância Total. Foi submetida à análise semântica para identificação dos fatores, os 

quais foram nomeados como Autofoco Reflexivo (F1) e Autofoco Ruminativo (F2). A estrutura 

final da escala de autoconsciência Situacional será descrita a seguir. 
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O Fator 1, construiu-se com 04 (quatro) itens, com cargas fatoriais saturando de .868 no 

Item 11 (“Neste instante, eu me vejo de corpo inteiro em minha mente”) a .469 no Item 09 (“Neste 

instante, eu me avalio em meus pensamentos procurando aprender algo novo sobre mim”), com 

fidedignidade medida pelo Alfa de Cronbach de .76, valor acima do recomendado pela psicometria 

(.70), segundo autores da área (ver Hair et al., 2005; Nascimento, 2008). O exame do conteúdo 

semântico dos itens revela a propriedade de se nomear este item de Autofoco Reflexivo, dada a 

natureza não-ansiosa e não-ruminativa de seus itens constituintes, com foco na motivação ao 

autoconhecimento de si mesmo pelo self (Trapnell & Campbell, 1999; Nascimento, 2008; Morin, 

2002).  

O Fator 2, construiu-se com 04 (quatro) itens, com cargas fatoriais saturando de .775 no 

Item 05 (“Neste instante, eu fantasio uma situação sobre um assunto que me preocupa”) a .419 no 

Item 12 (“Neste instante, eu estou pensando se me considero uma pessoa atraente fisicamente”), 

com fidedignidade medida pelo Alfa de Cronbach de .66, valor aproximado ao recomendado pela 

psicometria (.70) e adequado ao uso em pesquisa, segundo autores da área (ver Hair et al., 2005; 

Nascimento, 2008). O exame do conteúdo semântico dos itens revela a propriedade de se nomear 

este item de Autofoco Ruminativo, dada a natureza ansiosa e ruminativa de seus itens constituintes, 

baseada em autodúvidas e autopreocupações em relação a si mesmo pelo self (Trapnell & 

Campbell, 1999; Nascimento, 2008; Morin, 2002).  

 

A escala de Religiosidade Global 

Comparando-se com o estudo original, em que a medida de KMO, encontrada foi de .80 e o 

teste de esfericidade de Bartlett o resultado foi  de x² (10) = 535,824, p < .001. Usando-se o 

(Critério de Kaiser) e do gráfico de Declive (Critério de Cattell), encrontrou-se a informação do 

número de componentes (fatores) a serem retidos. O resultado foi de um único componente a ser 

extraído para os itens da escala, o qual explicou 61,5% da variância total. As cargas fatoriais dos 

itens do fator I variaram de .84 no item 1 (Eu sou adepto de uma determinada tradição religiosa, 
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acredito em suas crenças fundamentais, participo de seus rituais e procuro orientar a minha vida 

cotidiana segundo seus ensinos) a .67 no item 3 (Eu vivencio estados de completa união com Deus 

ou com o que me parece ser a força ou poder que governa tudo que existee nesses estados  me sinto 

muito diferente de como me percebo na vida cotidiana). O exame da fidedignidade da escala através 

do Alfa de Cronbach evidenciou uma alta correlação inter-itens para o fator de .85. Esses resutados 

evidenciaram as excelentes qualidades psicométricas do instrumento. 

`O estudo atual a medida de KMO, encontrada foi de  .89 e o teste de esfericidade de 

Bartlett o resultado foi  de x² (10) = 535,824, p < .000. Usando-se o (Critério de Kaiser) e do gráfico 

de Declive ( Critério de Cattell ), encontrou-se a informação do número de componentes (fatores) a 

serem retidos. O resultado foi de um único componente a ser extraído para os itens da escala, o qual 

explicou 85,662% da variância total. As cargas fatoriais dos itens do fator I variaram de .957 no 

item 2 (Participo de rituais religiosos e vários de meus comportamentos são orientados 

religiosamente, além de executar práticas religiosas quando estou só ou em companhia de outras 

pessoas) a .85 no item 3 (Eu vivencio estados de completa união com Deus ou com o que me parece 

ser a força ou poder que governa tudo que existee nesses estados  me sinto muito diferente de como 

me percebo na vida cotidiana). O exame da fidedignidade da escala através do Alfa de Cronbach 

evidenciou uma alta correlação inter-itens para o fator de .95. Esses resutados evidenciaram as 

excelentes qualidades psicométricas do instrumento. Uma escala unifatorial e a análise fatorial 

revelou adequação desta escala ao modelo fatorial do estudo original. 

 

A escala  de Congruência Religiosa  

A escala de Congruência Religiosa é em sua origem, unidimensional, a análise fatorial 

sugeriu a existência de dois fatores, no entanto, pela qualidade semântica e pela alta correlação 

inter-itens sugere que os itens mensuram a mesma coisa, ficou claro algo na escala que existe uma 

homogeneidade entre os itens  o que levou a decisão de solicitar um único fator no ciclo final o que 

resultou em alta fidedignidade. O estudo atual replicou a estrutura fatorial do estudo original (de 
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validação), encontrando um único fator e boa fidedignidade, com a diferença de se ter solicitado um 

único fator no ciclo final de análise fatorial.  A consistência interna foi medida pelo Alfa de 

Cronbach que acusou 0.80, entretanto, não foi possível comparar com o estudo original, pois foi  

informado, através de comunicação pessoal do autor da escala em pauta, que o manuscrito está em 

fase de preparação. 

 

 A escala de Felicidade Subjetiva,  

Esta escala se comportou de forma diferente, devido ao item quatro que apresentou índices  

que causou problema como, a queda vertiginosa da fidedignidade. Este é o único item reverso em 

relação aos outros três. Decidiu-se, então, pela retirada do reverso e fazer uma nova rotação 

melhorando-se significativamente a fidedignidade.  

O resultado na nova análise após a retirada do item, foi observado que o fator obtido, os dois 

primeiros itens da escala ESF possuiam uma maior saturação, isto é, a avaliação absoluta de 

felicidade (o quanto que a pessoa se sente feliz de uma maneira geral) e avaliação relativa (como se 

considera comparado aos amigos). Tiveram cargas fatorias elevadas, respectivamente 0,787 no 

primeiro item e 0,796 no segundo. As comunalidades representam a variância explicada pelo item 

no fator e o resultado mostrou que a menor contribuição para esta explicação é realizada pelo 

terceiro item, que consiste na descrição de pessoas felizes e o quanto o pesquisado se identifica com 

essa descrição e teve carga fatorial de 0,578. Com os três itens restantes, o coeficiente de 

fidedignidade elevou-se para 0.80 e os indicadores da análise fatorial apresentaram KMO= 0,664, 

teste de bartlett  p= 0,001 e comunalidades ligeiramente mais elevadas. O fator obtido é responsável 

por 72,06% de explicação da variância. A presença de um alto índice de fidedignidade comprovou, 

assim, a pertinência da retirada do item. Percebeu-se, neste estudo, que os resultados foram 

satisfatórios.  

Da mesma forma, o estudo de Rodrigues e Silva (2010) deparou-se com igual dificuldade e    

a  mesma decisão foi tomada pelos autores. Foi realizada uma nova análise em que se observou, 
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que, o fator obtido, os dois primeiros itens da escala ESF possuiam uma maior saturação, isto é, a 

avaliação absoluta de felicidade (o quanto que a pessoa se sente feliz de uma maneira geral) e a 

avaliação relativa (como se considera comparado aos amigos) tiveram cargas fatorias elevadas, 

respectivamente 0,809 no primeiro item e 0,759 no segundo.  

As comunalidades representam a variância explicada pelo item no fator e o resultado 

mostrou que a menor contribuição para esta explicaçao é realizada pelo terceiro item, que consiste 

na descrição de pessoas felizes e o quanto o pesquisado se identifica com essa descrição e teve 

carga fatorial de 0,471.  Da mesma forma, com os três itens restantes o ceficiente de fidedignidade 

elevou-se para 0,73 e os indicadores da análise fatorial apresentaram KMO= 0,614, teste de bartlett  

p= 0,000 e comunalidades ligeiramente mais elevadas. O fator obtido é responsável por 67,93% de 

explicação da variância. A presença de um alto índice de fidedignidade, comprovou assim, também, 

a pertinência da retirada do item.   

 

Escala de Bem-estar Espiritual 

A versão  portuguesa do Brasil da Escala de Bem-Estar Espiritual de  (L. F. Marques, J. C. 

Sarriera & D. D. Dell‟Aglio, 2009),  tendo sido submetida a procedimentos da psicometria e análise 

fatorial, ao ser  A escala de Bem-estar espiritual,  aplicada nesta amostra, apresentou no início das 

análises, índices de fidedignidade muito baixos, o que segeria a sua retirada da pesquisa, entretanto, 

isso comprometeria sobremaneira o estudo em pauta. Tal comportamento indicou um conflito entre 

os itens, então, o ciclo final de análise fatorial com a escala, deu-se retirando-se todos os itens 

reversos da escala, em ambos os fatores previstos, e retirando-se o item 20  que deslocou em análise 

prévia do fator esperado (BE existencial) para o fator remanescente (BE religioso).  

Retirando os itens reversos  e expurgando o item 20, foi realizada uma nova rotação, em que 

houve um aumento significativo na fidedignidade e isso aponta que a escala nesse novo formato  

pode otimizar as respostas pelo fato de ser reduzida, além de poder  mensurar com segurança aquilo 

que se propõe e com um inegável benefício de continuar um bom instrumento. Isto se confirma 
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quando é demonstrado que manteve-se a estrutura fatorial original (dois fatores) e com excelente 

fidedignidade. Importante esclarecer que a retirada dos itens reversos, deu-se devido a uma maior 

facilidade pela ausência de itens em sentido contrário, que são mais exigentes cognitivamente para 

se responder. Já o item de número 20 tendeu a se agrupar com os itens de Bem-estar religioso, o que 

demontra um comportamento anômalo ao se aproximar dos itens que fazem referência a Deus. 

 Comparado ao  estudo anterior de (Marques, Sarriera & Dell‟Aglio 2009), que na primeira 

análise, foi sugerido quatro fatores, em seguida foi realizada análise Fatorial para verificação dos 

Eixos-Principais para verificação da dimensionalidade da escala, foram extraídas soluções de dois, 

três e quatro fatores, sendo que o Scree Plot sugeriu que a solução dois fatores era preferível e 

pareceu mais robusta. Foi determinada a carga fatorial de no mínimo 0,30 como regra para inclusão 

de itens nos fatores. A consistência interna foi medida pelo Alfa de Cronbach que acusou 0,92 para 

EBE. 0,92 também para o fator 1 BER e 0,85 para o fator 2 BEE, o que revelou uma altas 

fidedignidade da escala na amostra. 

 No presente estudo, ao passar pelos procedimentos da psicometria e análise fatorial, 

observou-se que este manteve-se com excelentes resultados. A consistência interna foi medida pelo 

Alfa de Cronbach que acusou .93 para o fator geral EBE, .97 para o fator 1 BER e .81 para o fator 2 

BEE. Ficou evidente, que embora tenha sido necessário, no estudo atual, um ajuste na escala 

tornando-a mais reduzida, os escores revelaram uma alta fidedignidade e consistência interna, o que 

sugere a utilização do atual formato em próximos estudos com diferentes amostras.  

  

Correlações entre as Escalas  

No exame das correlações apontam para o fato de que existe uma correlação entre reflexão e 

ruminação. O fato da Reflexão  como ficou demonstrado na Tabela 6A,  estar correlacionada com 

ruminação,  é coerente  pois são partes de um mesmo processo – autoconsciência, e está de acordo 

com a literatura, que já mostra essa relação (ver Morin 1995, Nascimento, 2008, Trapnell e 

Campbell, 1999; Escobar, 2013). E também correlacionado com o bem-estar espiritual religioso e 
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existencial e com a religiosidade global, de modo mais fraco, mas positivo, isto é, quanto maior a 

reflexão maior o bem estar espiritual.  

O mais importante é que os valores de reflexão sejam maiores que os de ruminação, 

indicando que o indivíduo, reflete mais do que rumina e desta forma, apresente o foco atencional 

voltado a características epistêmicas positivas, ligadas ao prazer, à autodescoberta, e relacionado 

com estados de saúde e bem-estar (Morin, 1995, 2002). Por outro lado, as atividades de Ruminação 

se mostraram correlacionadas negativamente com bem estar existencial e felicidade, ou seja, 

indicando que quanto maior ruminação, menor seriam os valores nas escalas, mais uma vez, 

corroborando a literatura que indica a ruminação como um fator indicador de problemas, negativo, e 

que pode estar associado a adoecimento (Morin, 1995, 2002; Muris et al., 2005; Roelofs et al., 

2008; Takano e Tanno, 2009; Trapnell e Campbell, 1999; Zanon et al. 2012). 

Bem estar religioso mostrou-se correlacionado positivamente com todas as variáveis 

testadas, associadas ao bem-estar, desse modo, sem correlação com as atividades ruminativas, isto 

é, maiores escores nessa escala indicaram aumento em todas as escalas. É possível  fazer a 

inferência  de que ela indica que possuir altos escores nessa escala pode indicar bem-estar, 

verdadeiramente.  

Bem-estar existencial, Ffelicidade e Religiosidade global, apresentarem resultados 

semelhantes aos observados em BER, com graus de correlação considerados fortes. Logo, 

correlacionados com bem-estar, indicando que a pessoa que possui altos escores neles, tem um grau 

elevado de bem-estar. 

As intercorrelações (PB, Ponto Bisserial) entre os fatores das escalas EAS, EBE, EFS, ERG e 

ECR e as variáveis (dicotômicas) Orientação Religiosa, Sexo e Estado Civil, apresentaram 

resultados que apontam que o grupo da religiosidade UDV apresentou níveis de autoconsciência do 

tipo reflexivo. Esta atividade está mais ligada ao traço de personalidade abertura à experiência, 

parte do Modelo dos Cinco Fatores de Personalidade (Big Five), em que estariam mais evidentes 

características mais epistêmicas,  fortemente  relacionado à intelectualidade, por ter interesse em 
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conhecer, imaginar, com o intuito de ampliar o conhecimento (Trapnell e Campbell, 1999). É  

possível inferir pelos resultados deste estudo que, a religião influencia e determina um percentual 

desse desenvolvimento reflexivo, mesmo que pequeno. Há indícios também de estar de alguma 

maneira relacionado ao uso da ayahuasca, pois dentro da amostra da pesquisa, dentre os três grupos 

de distintas orientações religiosas, a religiosidade União do Vegetal foi o único capaz de interferir 

nesta atividade cognitiva, isto é, a pertença para a citada religião explicou 2,6% da variância 

observada para este tipo de atividade. Embora seja um valor relativamente baixo, foi 

estatisticamente significativo,  e demonstra que ser udevista é fator preditor da autoconsciência do 

tipo reflexivo. Como foi demonstrado na Tabela 12. 

Em pesquisas anteriores, realizadas com usuários da ayahuasca em contexto religioso, estes 

foram considerados mais reflexivos do que os do grupo de controle, entretanto, foi sugerido que tal 

constatação poderia ter sua explicação no fato de sentir-se parte integrante de uma religião de bases 

sólidas, com princípios bem fundamentados. Estes achados podem ser apreciados nos estudos de 

Grob (1999). Contudo não se pode negar que os evangélicos batistas têm sua doutrina bem 

fundamentada, no entanto, não evidenciaram níveis significativos de autoconsciência do tipo 

reflexivo o que dá a sustentação para inferir a possibilidade da influência do enteógeno nessa 

atividade autoconsciente. Óbvio que não se  pretende aqui afirmar categoricamente que esta é a 

explicação única para a ocorrência de tal fenômeno, o que seria arbitrário, já que também observou-

se  em vários estudos que são muitos os diferentes aspectos que devem ser levados em consideração 

e que exige um maior aprofundamento nas pesquisas relacionadas ao uso desse psicoativo, devido 

principalmente à magnitude das vivências promovidas pela ingestão do psicoativo ayahuasca.  

Deve-se ressaltar, que a primeira hipótese deste estudo foi refutada, pois o que se esperava é 

que o aparecimento do tipo reflexivo da autoconsciência ocorresse na dependência da congruência 

religiosa e embora a UDV tenha sido o único grupo a  apresentar níveis de autoconsciência do tipo 

reflexivo, não se apresentou congruente religiosamente, demonstrando estilos de viver distintos do 

que é professado pela crença religiosa da qual fazem parte. Entretanto, têm altos níveis de bem-estar 
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garantidos. O que merece ser melhor investigado, pois de alguma forma esse resultado contaria, a  

pricípio, teoria OSA de Duval e Wicklund (1972), que em sua origem assumiu que a orientação da 

atenção da consciência era a essência da autoavaliação, o que implica que, toda vez que se está 

autoconsciente o indivíduo automaticamente engaja-se no processo de autoavaliação. Ao focalizar a 

atenção no self  traz  à tona o tipo de autoconsciência objetiva.  Esse estado objetivo ativa  o sistema 

psicológico de padrões de correção contra a qual se avaliará uma dimensão do Self que esteja sendo 

alvo da atenção no momento, em havendo uma discrepância entre o Self e os padrões será motivo 

para o surgimento de aspectos negativos o que levaria a pessoa ao nível de autoconsciência 

ruminativa e,  dependendo da autoavaliação que o indivíduo faz ao se deparar com esses padrões 

(standards), pode ter uma forte influência nos níveis de bem-estar.  

Entretanto, é necessário enfatizar que Duval e Wickilund (1972) assumiram que a 

autoconsciência objetiva poderia ser considerada, de uma maneira geral, um estado aversivo – a 

probabilidade de pelo menos uma discrepância entre os padrões e o Self existir é muito alta. Esta foi 

a primeira suposição a ser revisada, e que posteriormente ficou evidenciado que a autoconsciência 

pode, também, ser um estado positivo, desde que as pessoas estejam congruentes com seus padrões. 

Vale ressaltar que o  presente estudo, teve como foco de atenção os padrões religiosos. E o 

fato de garantirem seus níveis de autoconsciência do tipo reflexivo, mesmo não estando congruentes 

com a religião, parece-nos, no mínimo, estranho. Logo, uma possível explicação encontra-se na 

mesma teoria, quando atenta para o fato de que ao se deparar com o um conflito motiva a 

reestruturação da consistência interna. Então duas rotas comportamentais foram propostas, as 

pessoas poderiam mudar ativamente as suas ações, atitudes ou traços (standard) para que assim 

passassem a estarem  mais congruentes com as representações dos padrões. Sendo assim, o trabalho 

consiste em diminuir a discrepância entre o estado ideal e o atual para que se torne benéfico ou 

poderiam, simplesmente, evitar os estímulos autofocalizadores e as suas circunstâncias, só que com 

isso, o indíviduo deixa de entrar em contato com os próprios afetos. A evitação, efetivamente, 

interrompe um processo de comparação e, portanto, com toda a autoavaliação. Pesquisas 
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preliminares encontraram um sólido suporte para essas ideias basilares (Carver, 1975; Gibbons & 

Wicklund, 1976; Wicklund & Duval 1971).  

Outro fato bastante peculiar é que embora este grupo tenham garantido altos níveis de bem-

estar não obtiveram escores significativos com uma dimensão estreitamente ligada ao bem-estar 

psicológico, a felicidade apareceu nesse estudo, para este grupo específico, como algo que precisa 

ser melhor investigado, sugere que existe algo de singular, determinadas especificidades, dignas de 

atenção por parte dos estudiosos deste contruto.  

Em relação ao grupo dos evangélicos batistas, este foi o único que se apresentou mais 

congruente  com os padrões religiosos, garantindo altos índices de bem-estar. Embora, não tenham 

evidenciado níveis significativos de autoconsciência do tipo reflexivo. Entretanto, demonstrou  que 

a felicidade  para eles, tem relação com o fato de serem religiosos. 

Lembrando que, segundo Seligman (2004), pessoas felizes costumam investir mais em 

relacionamentos amorosos e ter uma vida social mais movimentada com relações mais intensas. 

Têm, também, maior fluidez com os outros, o que facilita a promoção de um maior círculo de 

amizades, demonstram também maior empatia e tornam-se cada vez mais sociáveis. É pois, de 

significativa importância fazer menção de que além de tais características, esses indivíduos são mais 

religiosos, consequentemente, mais esperançosos, apresentam maior longevidade, melhor saúde 

física e mental, são mais dinâmicos e ativos, o que de certa forma propicia um melhor e maior 

desempenho no âmbito profissional, melhor índice de satisfação, o que termina por acarretar uma  

maior produtividade e, consequentemente, esse conjunto de aspectos promove uma grande auto-

estima, em que o sujeito percebe-se com uma maior capacidade de enfrentamento das adversidades 

que possam surgir no cotidiano (Diener & Suh 2000).  

O grupo dos sem religião (ateus e/ou agnóstico) apresentou correlações estatisticamente 

significativa, inversamente proporcionais, com as Escalas de Bem-estar Religioso, Bem-estar 

espiritual, Felicidade Subjetiva e Religiosidade Global. O resultado para este grupo específico não 

evidenciou níveis de  Bem- Estar, o que pode ser um indício de ser pelo motivo de não terem 
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religião. O que de certa forma já era esperado nesse estudo, que apontou para fortes evidências de 

que o bem-estar está estreitamente relacionado com a religiosidade.  

Como se pode confirmar, nas últimas décadas, foi significativo o número de trabalhos em 

torno do desenvolvimento da espiritualidade e o papel da religiosidade na vida das pessoas,  já que é 

notório o quanto esses aspectos são importantes para o enfrentamento das situações de dificuldades. 

Em se tratando das crenças religiosas, essas podem ser uma das grandes influências, talvez a mais 

poderosa da vida, podendo até mesmo, permitir uma profunda transformação na experiência 

subjetiva e no comportamento social. Existem registros na literatura no que se refere à religiosidade, 

como sendo um fator que influencia o bem estar subjetivo e que pode favorecer a integração e o 

suporte social, como também, promove maior significado a vida das pessoas dando uma maior 

coerência à existência (Ellison, 1991).  

Ante o exposto é possível verificar que foi contemplado o objetivo geral deste estudo e o 

terceiro objetivo. Onde se estabeleceu as relações existentes entre o consumo sistemático do 

enteógeno ayahuasca em contexto religioso e os níveis de autoconsciência e bem-estar psicológico 

de forma comparativa com o grupo de religiosos não tomadores do enteógeno e os não religiosos. 

Conseguiu-se mapear as relações entre processos relacionados ao self como, autonsciência e bem-

estar psicológico. 

 Como ficou demonstrado anteriormente, como se pode observar na Tabela 12, página 97, 

apenas a pertença à União do Vegetal  explicou 2,6% da Variância da Reflexão (p <.006), o que, de 

certa forma, demonstrou que ser do grupo da UDV foi considerado fator preditor da 

autoconsciência do tipo reflexivo. Este fato de alguma forma responde ao primeiro objetivo 

específico deste estudo que foi de investigar se o uso da ayahuasca estaria relacionado a maiores 

níveis de autoconsciência do tipo reflexivo.  

 Em relação ao segundo objetivo, seria arbitrário fazer qualquer afirmação, em relação ao 

bem-estar estando associado ao uso do enteógeno, isto, devido a evidências dos elevados índices de 

bem-estar demonstrados também pelos evangélicos batistas que, diferentemente, pautam a sua 
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busca de evolução espiritual focada na vivência do sagrado, nos contornos da consciência de vigília, 

com foco na oração estudo e pregação da Palavra de Deus (Bíblia Sagrada). Ainda, vale lembrar, 

que foi este o único grupo que demonstrou ser congruente com os padrões religiosos, ou seja, vivem 

de acordo com o que crêem. 

 No que se refere às variáveis sociodemográficas, em relação aos aspectos relacionados à 

Variável Sexo, apresentou uma correlação estatisticamente significativa negativa com as escalas de  

Bem-Estar Religioso,  Bem-Estar Espiritual e Religiosidade Global.  O que mostra que há diferença 

entre homens e mulheres com relação aos fatores das escalas. Considerando o tipo de categorização 

desta variável sexo (homem = 1 e mulher =0), a leitura do resultado indica que os homens tendem a 

ser menos religiosos que as mulheres. Com relação à Variável Estado Civil, a correlação foi 

estatisticamente significativa e inversamente proporcional, com as Escalas de Bem-estar Religioso, 

Bem-Estar Espiritual e Religiosidade Global. Isto significa que a relação foi inversa, ou seja, o 

solteiro apresenta menor índice de bem-estar religioso, bem-estar espiritual, felicidade e 

religiosidade global do que os casados. No que se refere a Variável Casado, observa-se uma 

correlação estatisticamente significativa, positiva, com as Escalas de Bem-estar Religioso, Bem-

estar espiritual, Religiosidade global e felicidade. Isto significa que o fato de ser casado dá garantias 

de altos índices de bem-estar, demonstrando uma relação antagônica desses estados civis no que 

condiz com o Bem-estar de um modo geral. Ver Tabela 10 

Com relação as Intercorrelações (rho de Spearman) entre fatores das escalas EAS, EBE, 

EFS, ERG e ECR e as variáveis Escolaridade, Renda e Número de filhos, como mostram na Tabela 

11 a variável Escolaridade e a ruminação da escala de Autoconsciência Situacional, apresentaram-se 

inversamente proporcionais. Esta mesma variável, por outro lado, apresentou correlação 

estatisticamente significativa positiva com o Bem-Estar Religioso da Escala de Bem-Estar 

espiritual, com  a Escala de Felicidade subjetiva e Religiosidade Global. O que significa que quão 

maior o nível de escolaridade menos ruminação, e maiores níveis de bem-estar religioso, felicidade 

e religiosidade. 
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Com relação a variável Renda, houve uma correlação estatisticamente significativa positiva 

com as escalas de Bem-Estar Espiritual, Congruência Religiosa, Felicidade e Religiosidade Global. 

O que significa que, quão maior a renda, maiores os níveis de bem-estar religioso e existencial, 

felicidade e religiosidade. Estes resultados parecem encontrar suporte nos achados da teoria de bem-

estar espiritual  em que Diener (1984) aponta para a existência de três aspectos importantes de 

serem apreciados: o primeiro é a subjetividade (experiência individual), o segundo não menos 

importante, é ter ciência de que bem-estar abrange tanto a presença de fatores positivos quanto a 

ausência de fatores negativos, não a simples inexistência dos negativos; o terceiro salienta que não 

se deve restringir o bem-estar a uma única medida limitada de um aspecto da vida, mas sim, 

concebê-lo por uma ótica mais global. O que parece não estar dissociado destes fatores 

sociodemográficos que de certa forma têm grande influência no cotidiano das pessoas.  

Em relação à variável Nº de filhos, houve apenas uma correlação estatisticamente 

significativa negativa com a Escala de Congruência Religiosa. O que significa que o número de 

filhos influencia em não apresentar congruência religiosa. Há possibilidades de inferir que talvez 

isto ocorra devido a um maior número de solicitações a atender as demandas desta situação 

específica, restringe de alguma maneira a apropriação das crenças fundamentais da religião  a qual 

professa, dificultando, assim, a assimilação dos preceitos norteadores de uma vida pautada na 

vivência do espiritual. 

Nas Análises de regressão passo-a-passo considerando como variável dependente a 

Religiosidade Global e como variáveis independentes, União do Vegetal, Evangélico Batista. Foi 

possível observar que o quarto objetivo específico deste estudo foi alcançado, através dos resultados 

apresentados, quando considerando a Religiosidade da  Escala  Religiosidade Global (ERG)  de  

Nascimento (2008) como variável dependente, somente os Sem Religião apresentam um valor 

preditor estatisticamente significativo explicando 90,7% da Variância da religiosidade (ver Tabela 

16). Isto significa que há diferença nos níveis de religiosidade já que foi este o único grupo que 

explicou a variância da atividade do sistema psicológico religiosidade e esta explicação foi 
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negativa, ou seja, o fato de pertencer a este grupo indica em não apresentar níveis significativos de 

religiosidade. Lembrando que a escala de religiosidade global tem por objetivo observar o 

engajamento religioso em geral, o que não implica em ter ou não uma religião. 

Considerando a Congruência Religiosa da  Escala  Congruência religiosa (ECR) de 

Nascimento (2013) como variável dependente, somente os Batistas (comparativamente com o grupo 

da UDV visto que os sem religião não responderam esta escala) apresentam um valor preditor 

estatisticamente significativo explicando 3,6% da Variância da religiosidade (ver Tabela 17). 

Mostrando que houve diferença nos níveis de congruência religiosa, sendo esta explicação  positiva. 

O fato de pertencer a este grupo indicia maiores níveis de congruência religiosa. 

 Análises de regressão passos fixos, considerando como variável dependente a Congruência 

Religiosa e como variáveis independentes, União do Vegetal, Evangélico Batista.  

Na verificação do valor de predição da Escala de Religiosidade Global (ERG) nas escalas 

EAS, EBE e EFS foram realizadas uma série de regressões do tipo passos fixos, tendo a escala de 

congruência Religiosa (ECR) controlada como 1º passo. Os resultados destas regressões 

apresentadou a % de variância explicada dos dois passos e relativas significâncias estatísticas.  Foi 

possível observar que (ERG) demonstrou valores estatisticamente significativos das escalas EAS – 

Reflexão, EBE - Bem-Estar Religioso e Bem-Estar existencial - Bem-Estar Existencial. No caso 

destes dois fatores da  EBE este valor permaneceu significativo mesmo após ter retirado um peso 

significativo da ECR que apresentaram % de variância bastantes altas ambas, acima de 18 como 

pode ser visto na Tabela 18.  

 

Considerações Finais 

  O presente estudo investigou o fenômeno autoconsciência e o bem-estar psicológico e suas 

relações com o uso da ayahuasca em uma amostra de sujeitos com idades variando de 18 a 65. 

Sendo um grupo da União do Vegetal (tomadores da ayahuasca), outro grupo de Evangélico (não 

tomadores da ayahuasca) e um grupo de não religiosos (não tomadores deste psicoativo). Partiu-se 
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da hipótese de que o uso continuado do psicoativo e enteógeno ayahuasca em contexto ritual e 

religioso, tem um efeito sobre a mente no sentido de propiciar maiores níveis de autoconsciência do 

tipo reflexivo, além de melhores índices de bem-estar psicológico e espiritual, na dependência da 

congruência religiosa. Para tanto, foi selecionado um marco teórico capaz de dar subsídios  para 

realização do presente estudo. 

A pesquisa evidenciou resultados que apontam na direção da existência de estreitas relações 

entre o uso do enteógeno ayahuasca e o aparecimento de níveis de autoconsciência do tipo reflexivo 

e, também, possivelmente, com os índices de Bem-Estar psicológico, o que necessita maiores 

investigações. Entretanto, a primeira hipótese deste estudo, foi parcialmente corroborada, isto 

devido ao fato de que os adeptos da religiosidade União do Vegetal que comungam essa bebida em 

seus rituais apresentaram maiores níveis de autoconsciência do tipo reflexivo. Entretanto, tal 

ocorrência se deu sem que houvesse sinais de congruência religiosa por parte dos indivíduos 

frequentadores desta entidade, algo que não estava hipotetizado. 

Estudos  apontam ser reflexivo derivar-se ao senso de pertença a uma comunidade religiosa 

de princípios bem estabelecidos Grob (1999), Diferentemente, os achados desta pesquisa 

demonstraram que os indivíduos do outro grupo, da religiosidade Evangélica, apresentaram 

congruência religiosa, sem, no entanto, evidenciar níveis significativos de autoconsciência do tipo 

reflexivo.  

  No exame das correlações, os resultados apontaram para o fato de que existe uma 

correlação entre reflexão e ruminação, o que nos pareceu coerente,  pois são partes de um mesmo 

processo (autoconsciência), estando de acordo com a literatura que mostra essa relação (Morin 

1995, Nascimento, 2008; Trapnell e Campbell, 1999; Escobar, 2013). A Reflexão também se 

mostrou correlacionado com o bem-estar espiritual religioso e existencial, e com a religiosidade   

global, de modo mais fraco, mas positivo, isto é, quanto maior a reflexão maior o bem estar 

espiritual. Como aponta a literatura, a espiritualidade e a religiosidade tendem a influenciar 
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diretamente na manutenção, ou não, na saúde do sujeito (Jonhson, Sheets & Kritelles 2008).   

Fato digno de menção nesses achados é que os valores da Reflexão sendo maiores que os da 

Ruminação, indicam, que o individuo reflete mais do que rumina, o que justificou o foco atencional 

voltado a características epistêmicas positivas ligadas ao prazer, à autodescoberta e relacionado com 

estados de saúde e bem-estar. Por outro lado, as atividades de Ruminação se mostraram 

correlacionadas negativamente, com bem estar existencial e felicidade, indicando que quanto maior 

ruminação, menor seriam os valores nas escalas. Mais uma vez corrobora-se a literatura que indica 

a ruminação como um fator indicador de problemas negativos e que pode estar associado a 

adoecimento.  

O fato do grupo da UDV não ter  apresentado índices significativos de Felicidade  causou 

estranheza e também precipitou  algumas indagações, pois a Felicidade, como foi  encontrada em 

extensa revisão na literatura, está intimamente relacionada com a questão do bem-estar. Pessoas 

felizes costumam apresentar melhores índices de satisfação,  o que termina por acarretar uma maior 

produtividade e, consequentemente, esses aspectos promovem uma elevada autoestima, em que o 

sujeito percebe-se com uma maior capacidade de enfrentamento das adversidades que possam surgir 

no cotidiano (Diener & Suh, 2000). 

  Antes  de  sugerir  pistas  futuras  de  investigação  que  permitam  explorar  e aprofundar 

os resultados obtidos nesta investigação, evidenciam-se algumas limitações. A primeira delas se 

deve ao fato da natureza  transversal  da  pesquisa, o que  sugere  a  realização  de estudos 

longitudinais para estabelecer uma ligação mais precisa entre ayahuasca, autoconsciência e bem- 

estar psicológico. A segunda limitação óbvia foi o fato de termos inquirido apenas um grupo 

religioso ayahuasqueiro (UDV) e o grupo batista, não se sabendo se os resultados encontrados são 

aplicáveis a outros grupos religiosos usuários da ayahuasca. 

Pesquisas futuras são necessárias para estabelecer relações mais precisas do fenômeno de 

autoconciência e bem-estar psicológico e espiritual.  Mais ainda, investigações baseadas em 
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entrevista fenomenológica e estudos mistos que empregam simultaneamente esse tipo de entrevista 

e metodologia quantitativa, podem favorecer o cotejo de aspetos importantes referentes à influência 

da ingestão do psicoativo ayahuasca no fenômeno da autoconsciência. Especificamente, 

investigações que avaliem o efeito do uso da ayahuasca nos diferentes sistemas cognitivos, podem 

oferecer melhores subsídios para uma análise mais precisa das relações do uso deste enteógeno e os 

mediadores cognitivos da autoconsciência como autofala e imagens mentais. Uma vez que a 

Imaginação é um importante processo de sedimentação de um senso de Self (Mead, 1934/1962),  

torna-se legítimo que se tenha como foco de observação os diferentes estados qualitativos da 

consciência. Valorizar uma gama imensa de experiências místicas (conjunto de práticas religiosas 

que levam à contemplação dos atributos divinos), pode ampliar o horizonte do campo conceitual 

desse fenômeno, possibilitanto cunhar um conhecimento mais abrangente e significativo no que se 

refere ao fenômeno da autoconsciência e os mecanismos envolvidos no funcionamento de seus 

mediadores cognitivos, como a autofala e imagens mentais, nesses contextos de valores alterados 

dos parâmentros da consciência (Shanon, 2004).  

Outro aspecto importante digno de menção neste estudo é que tal como encontrado em  uma 

estudo de Marques, Sarriera e Dell‟Aglio (2009), a Escala de Bem-estar Espiritual usada nesta 

pesquisa demonstrou elevadas propriedades psicométricas. No entanto, o número de itens da escala 

ficou reduzido e foi achada uma maior consistência interna do que o estudo anterior. O novo 

formato pode facilitar a sua aplicação pelo fato de ser simples e bastante reduzido, além do mesmo 

poder  mensurar com segurança aquilo que se propõe e com um inegável benefício de continuar um 

bom instrumento. Uma vez que a escala manteve a estrutura numa solução bifatorial e excelente 

fidedignidade, assim como no estudo anterior;  sugere-se, então, o uso da versão atual em pesquisas 

posteriores com novas amostras.  

Os resultados encontrados nesse estudo, em linhas gerais, corroboram que os processos de 

autoconsciência do tipo reflexivo e bem-estar psicológico estabelecem relações com a religiosidade. 

Como foi evidenciado a religiosidade tem um papel fundamental na vida das pessoas, apresentando 
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impactos positivos sobre a saúde, física e mental. O Bem-estar religioso tem sido frequentemente 

associado, de maneira positiva, com força interna que inclui (desafio, compromisso e controle) e 

esperança; e negativamente com depressão e solidão, isto ocorre tanto em adultos doentes como 

sadios (Mickley, Calrson & Soeken, 1985).  

 Enfim,  esta pesquisa mostrou que o consumo da substância psicoativa ayahuasca é um 

modulador do fluxo da consciência capaz de promover a precipitação de níveis de autoconsciência 

do tipo reflexivo, assim como, também, possivelmente, propiciar maiores índices de bem estar 

psicológico religioso e espiritual. Sugere-se que pesquisas futuras possam ser realizadas no intuito  

aprofundar os estudos dos  efeitos da ayahuasca no organismo humano, com o objetivo de trazer 

mais  conhecimentos e contribuições para a população de uma forma geral. 
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ANEXO 1 

Teste De Autoconsciência Situacional (Nascimento, 2008) 
Instrução:   O teste seguinte avalia as características de sua autoatenção, ou seja, a maneira como 

você tem consciência de você mesmo(a) num determinado instante. Leia as questões contidas no 

questionário procurando respondê-las de forma objetiva. Não há tempo pré-definido para concluir a 

tarefa nem respostas corretas; portanto, procure responder com sinceridade e manter-se prestando a 

atenção em você mesmo(a) durante a realização da tarefa. Leia com atenção as autoafirmações que 

seguem e marque de acordo com a escala proposta abaixo quão adequadas as afirmações descrevem 

como você se percebe exatamente agora, neste exato instante.  

 

Instrução para Marcação na Escala: 

Circule o número na escala abaixo que melhor descreve sua concordância com o conteúdo 

de cada autoafirmação relacionada a como você se percebe neste exato momento e não na vida em 

geral, indo desde o número „1‟ que significa „discordo totalmente do conteúdo da autoafirmação‟ ao 

número „5‟ que significa „concordo totalmente com o conteúdo da autoafirmação‟:  

 

1     ----------     2     ----------     3     ----------     4     ----------     5 

  Discordo            Discordo        Nem discordo      Concordo           Concordo 

 totalmente           um pouco       nem concordo       um pouco           totalmente 

 

1. Neste instante, eu avalio algum aspecto que me diz respeito. 

 

2. Neste instante, eu penso sobre aspectos meus que me causam ansiedade. 

 

3. Neste instante, eu não estou pensando em mim mesmo buscando melhor conhecer 

meus pensamentos, emoções e necessidades. 

 

4. Neste instante, eu estou em silêncio falando comigo mesmo sobre mim. 

 

5. Neste instante, eu fantasio uma situação sobre um assunto que me preocupa.  

 

6. Neste instante, eu não me vejo em meus pensamentos envolvido com coisas que 

ajudam em meu desenvolvimento pessoal.  

 

7. Neste instante, eu não estou prestando atenção em mim mesmo. 

 

8. Neste instante, eu não estou preocupado comigo. 

 

9. Neste instante, eu me avalio em meus pensamentos procurando aprender algo novo 

sobre mim. 

 

10. Neste instante, eu estou me vendo em minha mente. 

 

11. Neste instante, eu me vejo de corpo inteiro em minha mente.  

 

12. Neste instante, eu estou pensando se me considero uma pessoa atraente fisicamente.  

 

13. Neste instante, eu reflito sobre minhas necessidades.  
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ANEXO 2 

 

Escala de Congruência Religiosa de Nascimento (2013) 
 

Escala de Congruência Religiosa. Escala unifatorial de tipo Likert construída e validada com população 

universitária por Nascimento (2013), composta por 08 itens e construída para mensuração dos níveis de 

congruência entre as crenças e ethos religiosos do indivíduo tal como estão representadas em seus auto-
esquemas de religiosidade e os padrões de funcionamento dos auto-aspectos comportamentais, cognitivos e 

afetivos do self. Exemplos de itens típicos da escala são “Vivo de acordo com o que aprendi de minha fé 

religiosa” (Item 01) e “Minhas escolhas espelham a minha fé” (Item 06), os quais recebem respostas numa 
escala Likert de 07 pontos variando de „1‟ (discordo totalmente) a „7‟ (concordo totalmente), no tocante ao 

julgamento de adequação do conteúdo de cada autoafirmação do instrumento a como o participante percebe 

o seu nível de congruência self-padrão religioso. Exames preliminares da consistência interna da escala têm 
demonstrado sua adequação ao uso em pesquisa, com valores do alfa de Cronbach acima do corte 

psicométrico da literatura especializada (Nascimento, 2013).  

 

Referência: 
Nascimento, A. M. (2013). Estudo de Validação da Escala de Congruência Religiosa na perspectiva da 

Teoria das Facetas. Manuscrito em preparação. 

 

Teste Psicológico 
I. Escala de Congruência Religiosa. O teste abaixo examina as relações entre sua religiosidade e sua vida no 

cotidiano. Leia com atenção cada item e marque com um X na escala ao lado de modo a expressar o quanto 

você concorda que o conteúdo da frase descreve você atualmente, de acordo com os níveis de concordância 
abaixo: 

 

      1 2 3 4 5 6 7 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

bastante 

Discordo  

um pouco       

Nem discordo              

nem concordo           

Concordo 

um pouco       

Concordo 

bastante 

Concordo 

totalmente 

 

Itens Escala 

01. Vivo de acordo com o que aprendi de minha fé religiosa. 1 2 3 4 5 6 7 

02. Procuro adequar meu comportamento aos preceitos de minha religião. 1 2 3 4 5 6 7 

03. Ajo de forma coerente com o que aprendi de minha fé religiosa. 1 2 3 4 5 6 7 

04. No cotidiano faço apenas o que minha religião aprova. 1 2 3 4 5 6 7 

05. Procuro ser coerente em crença, pensamento e ação. 1 2 3 4 5 6 7 

06. Minhas escolhas espelham a minha fé. 1 2 3 4 5 6 7 

07. Minhas crenças espirituais moldam meus sentimentos e pensamentos. 1 2 3 4 5 6 7 

08. A maneira como creio em Deus/no Sagrado inspira minha caminhada pela 
Vida. 

1 2 3 4 5 6 7 
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ANEXO 3 
 

Teste Psicológico Para Validade Convergente 
 

II. Escala de Religiosidade Global. Este teste objetiva descrever o seu engajamento religioso em 

geral. Leia com atenção cada item e marque com um X o número que melhor descreve a maneira 

como você percebe a sua religiosidade neste momento de sua vida, independente de você ter ou 

não uma religião, segundo a escala seguinte: 

 
      1 2 3 4 5 

Discordo 

 totalmente 

Discordo 

 um pouco       

Nem discordo        

 nem concordo           

Concordo  

um pouco       

Concordo 

totalmente 

 

 

Itens Escala 

01. Eu sou adepto de uma determinada tradição religiosa, acredito em suas crenças 

fundamentais, participo de seus rituais e procuro orientar a minha vida cotidiana 
segundo seus ensinos. 

1 2 3 4 5 

02. Eu participo de rituais religiosos e vários de meus comportamentos são 

orientados religiosamente, além de executar práticas religiosas quando estou 

sozinho ou em companhia de outras pessoas. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

03. Eu vivencio estados de completa união com Deus ou com o que me parece ser 

a Força ou Poder que governa tudo que existe e nesses estados me sinto muito 
diferente de como me percebo na vida cotidiana. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

04. Deposito minha confiança e esperança em um poder mais alto que eu. 1 2 3 4 5 

05. Entre o que o conhecimento religioso afirma e o que outros tipos de 

conhecimento afirmam, prefiro acreditar no que ensinam as afirmações religiosas. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 4  

 

ESCALA DE FELICIDADE SUBJETIVA (Lyubomirsky & Lepper, 1999), versão brasileira 

(Rodrigues & Silva, 2010) 

 

1. Em geral me considero 

 

Uma pessoa não muito feliz 1  2  3  4  5  6  7 Uma pessoa feliz 

 

2. Comparando com a maioria dos meus amigos, eu me considero 

 

Uma pessoa não muito feliz 1  2  3  4  5  6  7 Uma pessoa feliz 

 

3. Algumas pessoas são geralmente muito felizes. Elas aproveitam a vida, aconteça o que acontecer, 

procurando obter o máximo. Em que grau essa descrição se aplica a você? 

 

Em nada se aplica a mim 1  2  3  4  5  6  7 Aplica-se muito em mim 

 

4. Algumas pessoas geralmente não são muito felizes. Embora não estejam deprimidas, nunca 

parecem ser tão felizes quanto poderiam ser. Em que grau essa descrição se aplica a você? 

 

Em nada se aplica a mim 1  2  3  4  5  6  7 Aplica-se muito em mim 
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ANEXO 5 

 

ESCALA DE BEM-ESTAR ESPIRITUAL (Paloutzian & Ellison, 1982), versão brasileira 

(Marques, Sarriera & Dell’Aglio, 2009) 

 

Esta escala investiga seus níveis de bem-estar espiritual, entendido como satisfação pessoal com 

algo que se considere absoluto ou sagrado e também com o senso de propósito na vida independente 

de referência religiosa. Leia com atenção cada item circulando o número que melhor descreve a 

maneira como você percebe a natureza e características de seu bem-estar espiritual neste momento 

de sua vida, independente de você ter ou não uma religião, segundo a escala seguinte: 

 

1     ------------     2     ------------     3     ------------     4     ------------     5     ------------     6 

discordo         discordo mais          discordo             concordo          concordo mais      concordo 

totalmente        que concordo       parcialmente       parcialmente        que discordo       totalmente 

 

1. Não encontro muita satisfação na oração pessoal com Deus. ................... 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 

2. Não sei quem sou, de onde vim ou para onde vou. .................................. 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 

3. Creio que Deus me ama e se preocupa comigo. ........................................ 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 

4. Sinto que a vida é uma experiência positiva. ............................................ 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 

5. Acredito que Deus é impessoal e não se interessa por minhas situações 

 cotidianas. ..................................................................................................   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 

6. Sinto-me inquieto quanto ao meu futuro. .................................................  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 

7. Tenho uma relação pessoal significativa com Deus. .................................  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 

8. Sinto-me bastante realizado e satisfeito com a vida. ................................  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 

9. Não recebo muita força pessoal e apoio de meu Deus. .............................. 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 

10. Tenho uma sensação de bem-estar à respeito do rumo que minha vida está 

      tomando. .................................................................................................. 1  -  2  -  3  -  4  -  5  - 6 

11. Acredito que Deus se preocupa com meus problemas. ............................ 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 

12. Não aprecio muito a vida. ........................................................................ 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 

13. Não tenho uma relação pessoal satisfatória com Deus. ........................... 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 

14. Sinto-me bem acerca de meu futuro. ......................................................  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 

15. Meu relacionamento com Deus ajuda-me a não me sentir sozinho. ........ 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 

16. Sinto que a vida está cheia de conflito e infelicidade. ............................. 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 

17. Sinto-me plenamente realizado quando estou em íntima comunhão com  

     Deus. ........................................................................................................ 1  -  2  -  3  -  4  -  5  - 6 

18. A vida não tem muito sentido. ................................................................. 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 

19. Minha relação com Deus contribui para minha sensação de bem-estar. .. 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6                                                                          

20. Acredito que existe algum verdadeiro propósito para minha vida. .......... 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 



130 

 

 

 

ANEXO 6 

Questionário Sociodemográfico  
 

1. Data: _________ / __________ / __________. 

 

2. E-mail (Opcional): ________________________________________ 
 

3. Sexo:  Masculino _ Feminino 

 

4. Mês e ano de nascimento: __________ / __________. 
 

5. Qual o maior nível de Escolaridade obtido por você até o presente momento? 

a) Ensino Médio Incompleto  
b) Ensino Médio Completo  
c) Curso Superior Incompleto   
d) Curso Superior Completo   
e) Curso de Especialização Incompleto   
f) Curso de Especialização Completo   
g) Curso de Mestrado Incompleto  

h) Curso de Mestrado Completo   
i) Curso de Doutorado Incompleto   

j) Curso de Doutorado Completo   

 
6. Qual a sua ocupação atual ou a última? 

a) Autônomo  

b) Emprego no Setor Privado  

c) Emprego no Setor Público  

d) Estudante:  

e) Outra (citar):  ______________________________ 

 

7. Qual o seu Nível de Renda atual? 

(1) Até R$ 500,00  

(2) De R$ 501,00 até R$ 1.000,00  

(3) De R$ 1.001,00 até R$ 2.000,00  

(4) De R$ 2001,00 até R$ 3.000,00  

(5) De R$ 3.001,00 até R$ 4.000,00  

(6) De R$ 4.001,00 até R$ 5.000,00  

(7) De R$ 5.001 em diante  
 
8. Qual a sua Nacionalidade? 

a) Brasileira  

b) Estrangeira 

Se estrangeira: 

Qual o País de Origem: _____________________________ 
Mora no Brasil desde quando?________________________ (citar o ano de chegada) 

 

9. Qual a sua cidade de nascimento? 
Nasci em ____________________ no Estado de ________________________ 

10. Qual o seu local de residência atual? 

Município ou Cidade: _______________________ 
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11. Qual o seu Estado Civil? 

a) Solteiro(a)  

b) Casado(a)  

c) Viúvo(a)  

d) Separado(a)  

e) Divorciado(a)  

f) Outro (citar):  ______________________ 

 

12. Quantos filhos você tem? 

a) Não tenho filhos  

b) Tenho _______ filho(s) vivos  
c) Tenho _______ filho(s) que já morreram  
 

13. Qual a sua orientação religiosa? 

a) União do Vegetal  

b) Evangélico da Igreja Batista  

c) Não possuo religião, nem nenhuma crença religiosa e/ou espiritual 

 

14. Qual o tempo de frequência na atual orientação religiosa 

 
15. Participou de alguma pesquisa referente ao uso da Ayahuasca? 

Sim _ Não  
 
16. Seus filhos (caso tenha) já beberam Ayahuasca? 

a) Não tenho filhos  

b) Meus filhos nunca beberam Ayahuasca  

c) Sim, durante a gravidez  

d) Sim, após o nascimento  

 

17. Você já bebeu Ayahuasca? 

Sim _ Não _ 

Se sim, informe: 
Quando foi? __________ / __________ (mês/ano) 

Durante quanto tempo bebeu? De __________ / __________ (mês/ano) a __________ / __________ 

(mês/ano) 

 

18. Você bebe atualmente Ayahuasca? 

Sim _ Não _ 

Se sim, informe: 
Desde quando você bebe Ayahuasca? Inicio em: __________ / __________ (mês/ano) 

Quantas vezes costuma beber por mês?_____________ 
Quando foi a última vez que bebeu?________________ 

Alguém mais além de você bebe Ayahuasca em sua casa? Se sim, informe o grau de parentesco ou 

de relacionamento com você:  

 

19. Você faz atualmente algum tipo de psicoterapia ou acompanhamento psicológico? Sim _ Não _ 

Se sim, informe: 
Há quanto tempo faz? Desde __________ / __________ (mês/ano) 

Quantos atendimentos por semana? __________ atendimentos em sessão: _ individual _ de grupo 

Duração de cada atendimento? Em média __________ minutos. 
 

Obrigado pela participação na pesquisa 
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ANEXO 7 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Projeto de pesquisa: Ayahuasca, Autoconsciência, Autoconhecimento e Bem-Estar Psicológico. 

Um Estudo Sobre a (In)Congruência Religiosa. 

 

Pesquisador Responsável: Francisco Santos Pereira Júnior. 

Endereço: Rua sideral, nº 320 aptº 201 Setubal  - CEP: 51030630- Recife PE Brasil. 

Telefones: [81] 3461-2442 | 99453435,  Email: fspjr@hotmail.com 

 

1. Natureza da pesquisa 

Você está sendo convidado/a a participar desta pesquisa que tem como finalidade investigar 

se o uso do psicoativo e enteógeno ayahuasca em contexto religioso e ritual tem um efeito sobre a 

mente no sentido de propiciar maiores níveis de autoconsciência do tipo reflexivo, e do 

autoconhecimento , além de melhores índices de bem-estar psicológico e espiritual, assim como, 

mapear as relações entre os processos relacionados ao self como autoconhecimento, clareza do 

autoconceito como índice do autoconhecimento e o bem-estar psicológico e espiritual nos grupos de 

distintas orientações religiosas (tomadores de ayahuasca, evangélicos não tomadores de ayahuasca e 

não religiosos não tomadores de ayahuasca)  através de uma avaliação de tais sistemas psicológicos 

por meio de escalas psicométricas. 

 

2. Participantes da pesquisa: 

300 estudantes com ensino médio completo e/ou universitários, religiosos e não-religiosos, 

com idade mínima de 18 anos. 

 

3. Envolvimento na pesquisa: 

Ao participar deste estudo você será convidado a responder a uma bateria de testes. 

Entretanto, tendo a liberdade de deixar a pesquisa em qualquer fase da mesma, sem qualquer 

prejuízo para você. Sempre que quiser você poderá pedir mais informações sobre a pesquisa, 

entrando em contato com o coordenador da pesquisa através dos telefones 3461-2442/9945-3435 e 

do endereço eletrônico fspjr@hotmail.com, e em casa de dúvidas em relação aos aspectos éticos, 

poderá contactar o Comitê de Ética em Pesquisa (Av. Prof. Moraes Rego s/n, Cidade Universitária, 

Recife-PE, CEP: 50670-901, Telefone 2126-8588). 

 

4. Benefícios e Riscos 

Os procedimentos utilizados nesta pesquisa seguem as normas estabelecidas pela Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  Uma vez que os instrumentos utilizados induzem um 

estado de autoconsciência, terá como benefícios imediatos de sua participação na pesquisa um 

ganho de autoconhecimento através de uma percepção mais ampla de aspectos que lhe dizem 

respeito, e como conseqüência disto, um refinamento na forma como você se concebe e como se 

avalia, além de informações valiosas sobre outros aspectos de sua mente como a sua consciência 

e/ou sua espiritualidade; contudo, a indução de autoconsciência pode ter como riscos o 

aparecimento durante a realização dos procedimentos de desconfortos psicológicos de leves a 

moderados na forma de sentimentos, emoções, pensamentos e lembranças ligados a conflitos 

psicológicos de sua personalidade, os quais, se aparecerem, serão trabalhados e administrados com 

auxílio do pesquisador, o qual possui formação em Psicologia Clínica, estando apto a lidar com 

situações dessa natureza. 

 

5. Confidencialidade 

Todas as informações coletadas neste estudo são confidenciais. Os questionários serão 
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identificados com um código em substituição ao nome de quaisquer dos participantes. Apenas os 

pesquisadores envolvidos terão acesso integral aos dados. Os dados encontrados poderão ser 

divulgados em publicações, conferências ou em situações de ensino e seguir-se-á a mesma conduta, 

omitindo os dados pessoais dos participantes. 

 

6. Pagamento 

Você não terá nenhum tipo de despesa ou ônus financeiro por participar desta pesquisa. E 

nenhum valor monetário será pago por sua participação.  

 

7. Local de Armazenamento dos Dados 

O arquivamento dos dados gerados na presente pesquisa será de responsabilidade do 

pesquisador principal, o qual manterá os protocolos impressos respondidos arquivados no 

laboratório de pesquisa LACCOS localizado na Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva da UFPE, 

Av. Da Arquitetura, s/n, Cidade universitária, Recife-PE. CEP. 50.740-550, pelo período de 5 anos, 

os dados serão digitalizados em bancos do software de estatística SPSS, ficando este de posse e 

guarda dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido. que serão mantidos na biblioteca 

eletrônica do pesquisador em formato digital em sigilo e de acesso exclusivo do mesmo 

(computador pessoal). 

 

 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu _____________________________________ 

(nome completo do/a participante) de forma livre e esclarecida, uma vez que obtive todas as 

informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre a minha participação, manifesto 

meu interesse em participar da pesquisa. 

 

Recife, ____ / ____ / ____ . 

 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

 

_________________________ 

 Pesquisador 

 

 

_________________________ R.G. _________________________ 

Participante 

 

 

_________________________ R.G. _________________________ 

1ª Testemunha 

 

 

_________________________ R.G. _________________________ 

2ª Testemunha 
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