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Introdução 

Este estudo discute a teoria do julgamento religioso, assim como a importância 

da dimensão religiosa para a vida das pessoas, considerando uma nova maneira de 

pensar religiosamente. O julgamento religioso refere-se a pensamentos que dizem 

respeito à relação entre as pessoas e Deus, nas situações concretas da vida (Oser & 

Gmünder, 1991). O estudo dos pensamentos individuais está inserido no domínio 

cognitivo, estrutural e do desenvolvimento que teve início com os estudos de Jean 

Piaget, autor que descreveu mudanças seqüenciais ocorridas quando se organizam os 

pensamentos das pessoas. Segundo Oser e Gmünder (1991), todas as pessoas realizam 

julgamentos religiosos, embora possam não ser necessariamente religiosas. O 

desenvolvimento cognitivo conforma também um desenvolvimento da religiosidade.  

A teoria desses autores inclui a especificação de dimensões polares que 

englobam aspectos da religiosidade dos seres humanos. Essas dimensões não são 

derivadas de uma teoria em particular, mas podem ser encontradas em toda parte na 

história da religião, como também na literatura sobre o assunto. Far-se-á a seguir uma 

pequena incursão sobre idéias de diferentes autores a respeito da religião, especificando 

em seguida a diferenciação entre esta, a religiosidade e a espiritualidade e, por fim, 

serão discutidos os principais parâmetros da teoria elaborada por Oser e Gmünder 

(1991) sobre o julgamento religioso feito pelos indivíduos, demonstrando a sua 

contribuição para o estudo da dimensão religiosa e a importância deste estudo no Brasil. 

Idéias sobre religião, religiosidade e espiritualidade 

A religião tem sido estudada através de variados prismas, sendo representada 

diferentemente por teólogos, filósofos, sociólogos e psicólogos. Embora não se tenha 
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encontrado ainda uma definição de religião universalmente aceita (Hick, 1970), o tema 

tem merecido atenção pelo fato de estar intrinsecamente ligado à sociedade; por ser 

parte fundamental de toda a história da humanidade, muitas vezes ocupando papel 

central, influenciando seu desenvolvimento sócio-político e econômico.  

Não é uma tarefa fácil definir religião ou religiosidade. Paul Tillich (1957), por 

exemplo, afirmou que ser religioso significa perguntar sobre o significado da vida e 

estar aberto para as respostas, mesmo que estas venham a incomodar profundamente. 

Esta posição faz a religião universalmente humana.  

Muitos autores (Kohlberg, 1981; O’Dea, 1969; Weber, 1997; Zilles, 2002) 

associam a religião à busca de respostas às questões de sentido – destino humano,  

exigências de moralidade, disciplina, injustiça, sofrimento e morte –, aos fundamentos 

últimos do homem.  A religião teria a ver com o sentido final da pessoa, da história e do 

mundo. A contingência e a impotência humanas colocam os homens diante dessas 

perguntas que são em geral respondidas pelo transcendental. A religião ajuda a aceitar o 

dever de ser moral mesmo em face à evidência de que agir moralmente não levará a 

uma recompensa concreta não moral, tal como o prazer. A virtude de fato não é 

recompensada e o justo sofre. A religião, em suas manifestações teística e panteística, 

oferece uma resposta à incerteza quanto ao mal moral, o sofrimento e a morte, oferece 

uma via de aceitação da realidade. 

Estas questões partem de um questionamento pessoal, mas acometem a maioria 

das pessoas, nas mais diversas civilizações. O ser humano, em sua busca de respostas, 

criou religiões institucionalizadas que representam as expressões de diferentes soluções 

racionalmente integradas para os problemas do sentido (Weber, 1997). É difícil separar 

o que é cultural do que é religioso; em que consistiria o batismo, o casamento, a 

primeira comunhão? A essência da religião está intrinsecamente ligada à cultura e ao 

folclore. A religião expressa uma série de atos espirituais e criações culturais do 

homem. Desde a Antiguidade, entende-se por religião a relação do homem com Deus ou 

com o divino. A religião realiza-se na existência humana; o homem sabe que está 

relacionado e determinado por algo que é maior do que ele mesmo (Zilles, 2002).  

A religião é uma tradição cumulativa composta de muitas crenças e práticas que 

expressam e formam a fé de indivíduos no passado e no presente. Os componentes de 

uma tradição cumulativa podem incluir arte e arquitetura; símbolos, rituais, narrativas e 
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mito; escrituras, doutrinas, ensinamentos éticos e música; práticas de justiça e perdão; e 

muito mais (Fowler, 1981). Alguns autores (Fowler, 1981, 1996; Richards & Bergin, 

1997; Amatuzzi, 2003) concordam em colocar a religião numa dimensão prática, de 

ação. Assim, religião implica além de crenças, práticas e sentimentos teísticos, que 

podem ser expressos institucionalmente e pessoalmente. Refere-se a atos concretos que 

organizam o caminho em direção a um fim. É a virtude que regula o bom 

funcionamento do culto prestado a Deus.  

Cada religião possui assim uma forma de expressar, explicar e de interpretar os 

fenômenos da vida e esta expressão é realizada, principalmente, através dos cultos. O 

culto existente em diversas religiões é uma reunião de gestos, palavras e meios 

simbólicos de transmissão (O’Dea, 1969). As pessoas, através do culto, expressam 

sentimentos, atitudes e relações. O culto, entretanto, não tem outro fim além de si 

mesmo. De acordo com Zilles (2002), Kant era contrário à fé numa religião de culto, 

pois seria uma fé de escravo, já que o culto em si não teria valor moral. Para Kant, o 

único culto deveria ser cumprir o dever moral como mandamento de Deus. 

As definições acima tornam ambíguas as relações entre religião e religiosidade. 

É difícil separar religião e a idéia de religiosidade, considerando que esta última 

expressaria atos espirituais de sentido culturalmente determinado, no dizer de Zilles 

(2002), o que levaria a se pensar que atos de religiosidade levariam à instituição 

religiosa. Contudo, às vezes as pessoas apenas praticam atos de uma religião sem ser 

necessariamente religiosa. É possível ter uma religião apenas por convenção, como 

também é possível ser espiritualizado sem filiar-se a uma religião específica (Richards 

& Bergin, 1997).  

Os conceitos de religiosidade e espiritualidade muitas vezes são usados como 

sinônimos. No entanto, existem algumas diferenças entre estes que podem, segundo 

Dalgalarrondo (2008), serem compreendidas como dimensões mais amplas e 

independentes de denominações institucionalizadas de religião.  

Assim, religiosidade, diferentemente de religião, tem um sentido mais pessoal, 

menos ligado a instituições religiosas. Dentro dessa dimensão existiria um sentimento 

religioso como experiência afetiva, algo que resistiria ao intelectual. A religiosidade 

incluiria crenças pessoais – tanto crenças em Deus ou em um poder superior, como 
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crenças em práticas de uma religião –, pertença e freqüência em cultos religiosos e o 

compromisso com uma religião. 

Já o termo espiritualidade é mais recente e é fruto da secularização. A desilusão 

com as instituições religiosas levou a noção de espiritualidade a ganhar um sentido 

diferente do de religião. A espiritualidade tem sido vista mais como uma dimensão 

pessoal e existencial, como uma crença em Deus ou uma relação com Deus. As pessoas 

que rejeitam uma religião organizada e que dão ênfase à experiência espiritual direta 

preferem se definir como espiritualistas ou espirituais.  

As pessoas religiosas, ao preocuparem-se com o sentido da vida, inquietam-se 

também com o que vem além dela, com o existir além da matéria. São, portanto, 

pessoas espiritualizadas, que acreditam existir uma vida depois da morte, uma vida 

espiritual, mesmo que as explicações sejam distintas nas diferentes religiões. Para 

Richards e Bergin (1997), o religioso é um subconjunto do espiritual. Expressões 

religiosas tendem a ser denominativas, externas, cognitivas, comportamentais, 

ritualísticas e públicas. As experiências espirituais tendem a ser universais, ecumênicas, 

internas, afetivas, espontâneas e privadas. Para esses autores, é possível ser religioso 

sem ser espiritual e vice-versa. É possível ter uma religião apenas por convenção, como 

também é possível ser espiritualizado sem filiar-se a uma religião específica.  

As pessoas que não se filiam a nenhuma religião, mas são espiritualizadas 

também podem ser chamadas de místicas. Segundo O’Dea (1969), o misticismo inclui a 

busca contemplativa e a realização da experiência religiosa. Vê a si mesmo como a 

realização de uma relação com o além, com o fundamental, com Deus. Apesar de o 

misticismo estar fora das formas religiosas estabelecidas, a resposta mística seria 

encontrada em todas as religiões do mundo. A mística pressupõe um processo de 

unificação entre experiência e experienciador. Certos fenômenos possuem relação com 

a experiência mística, tais como: o êxtase, os estados alterados de consciência, a graça, a 

contemplação (Dalgalarrondo, 2008). 

Tais diferenças entre o que seja religião, religiosidade e espiritualidade são 

relevantes para compreender-se a teoria do julgamento religioso, uma vez que incluir-se 

numa ou noutra destas acepções significa sentir e pensar diferentemente a relação com 

um poder divino superior. É justamente a natureza qualitativa sobre como as pessoas 

julgam essa relação o interesse da teoria de Oser e Gmunder (1991). 
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A teoria do julgamento religioso 

A essência da teoria de Oser e Gmünder (1991) é o fato de que todas as pessoas, 

em algum momento de suas vidas, realizam julgamentos religiosos. O julgamento 

religioso não trata especificamente de religião, religiosidade ou espiritualidade, mas de 

como as pessoas, ao desenvolverem suas estruturas de pensamento, empreendem uma 

seqüência organizativa na sua forma de raciocinar e sentir sua relação com o 

transcendente.  

A título de definição, pode-se dizer que o julgamento religioso é uma forma de 

conhecimento, de construção ou de interpretação, através do qual as pessoas se 

relacionam com uma entidade transcendente ou com Deus. Em outras palavras, o 

julgamento religioso expressa a maneira pela qual uma pessoa abona seu 

relacionamento com Deus ou com um Ser Absoluto.  

A ocorrência de tal julgamento é facilitada pelos trâmites difíceis da vida, uma 

pessoa nestas circunstâncias passa a lidar com seus problemas construindo uma conexão 

entre si mesma e Deus. Assim, diante de determinadas situações, o julgamento religioso 

avalia a relação individual com Deus.  

Por isso, pode-se dizer que o julgamento religioso é também a forma pela qual as 

pessoas interpretam situações de dilemas ou dificuldades na vida (questões práticas). 

Esta premissa da teoria de Oser e Gmünder (1991) encontra correspondência nas idéias 

daqueles autores que associam a religiosidade à busca de sentido na vida e a 

transcendência em situações limites ou de difícil explicação. 

Um ponto fundamental dessa teoria é a verificação de que a dimensão religiosa 

distingue-se de outras dimensões. Muitas pessoas, principalmente em contextos 

acadêmicos, vêem a religião como um fenômeno marginal na existência humana e 

enfatizam as capacidades matemáticas e morais como mais importantes. Isso implica em 

uma tendência para dissolver o que é religioso em outras categorias, negando assim a 

existência de uma estrutura-mãe religiosa.  

Porém, todas as pessoas deparam-se, em algum momento ou situação em suas 

vidas, com perguntas acerca da significação da vida, do futuro ou do enfrentamento da 

morte (são as chamadas questões de sentido). A teoria de Oser e Gmünder (1991) 

mostra que a identidade religiosa das pessoas, incluindo o julgamento religioso, 
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constitui uma categoria antropológica essencial que não deveria ser rejeitada. Neste 

sentido, a estrutura religiosa é concebida como uma estrutura-mãe, independente de 

qualquer outra. Qualquer pessoa teria o potencial para ativar, por meio de experiências 

religiosas, a estrutura-mãe religiosa como um padrão de raciocínio específico. 

A relevância do julgamento religioso pode então ser percebida na importância do 

raciocínio religioso para a vida das pessoas, pois este raciocínio permite lidar com as 

contingências humanas, estabelecendo um elo com a transcendência. Segundo Oser e 

Gmünder (1991), embora alguns estudiosos acreditem que todas as pessoas e todas as 

culturas sejam fundamentalmente diferentes, a teoria do julgamento religioso mostra 

que as estruturas profundas da identidade religiosa, bem como a seqüência fundamental 

do desenvolvimento humano na qual ela se insere, são universais. Diferentes idades 

cronológicas implicam diversos tipos de julgamentos religiosos, significando uma 

mudança na qualidade da relação com Deus.   

A teoria do julgamento religioso procura encontrar uma validade universal da 

consciência religiosa tanto teórica como empiricamente. Empiricamente, foi observado 

que, em momentos diferentes do seu desenvolvimento religioso, as pessoas refletem e 

interpretam questões significativas sobre a vida (a criação, o sofrimento, a morte...). As 

crianças, especificamente, raciocinam; processam informações; vêem o mundo e julgam 

a origem e o destino da vida humana diferentemente dos adultos.  

Neste caso seria possível afirmar que não existem somente diferenças 

fundamentais entre adultos e crianças no que diz respeito à lógica matemática, a 

ontologia, a moral ou ao domínio social, mas existem também diferenças quanto à 

interpretação da existência humana de uma perspectiva religiosa. Esta teoria, contudo, 

não foi ainda comprovada para a realidade brasileira, o que seria de bom alvitre. 

Após realizar uma revisão da literatura em trabalhos de psicologia efetuados no 

Brasil, constatou-se que nunca houve neste país qualquer pesquisa que investigasse o 

julgamento religioso. Trata-se de um tema de interesse contemporâneo e um campo de 

pesquisa inédito na nossa realidade, o conhecimento deste fenômeno pode ajudar a 

compreender aspectos importantes sobre o pensamento religioso das pessoas. Um 

trabalho está sendo desenvolvido na Universidade Federal da Paraíba (Camboim, Rique 

& Camino, em andamento), no qual se valida o instrumento de medida utilizado por 
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Oser e Gmünder (1991) e investiga-se o julgamento religioso de jovens universitários e 

adolescentes de ensino médio de diversas afiliações religiosas. 

Uma maior religiosidade significa uma maior reflexão e um aprofundamento da 

relação de uma pessoa com Deus. O que não quer dizer que a religiosidade pode ser 

transcendida racionalmente. Na verdade, significa que os mais altos estágios do 

desenvolvimento religioso, em comparação com os mais baixos, apresentariam um 

equilíbrio entre religiosidade e racionalidade. 

Assim, a teoria do julgamento religioso propõe que para compreender como as 

pessoas realizam tais julgamentos implica perceber a natureza deste julgamento ou 

ainda apreender como se daria seu desenvolvimento durante a experiência de vida das 

pessoas. A definição, a estrutura e as características dos estágios do desenvolvimento 

facilitam essa tarefa. 

Desenvolvimento cognitivo e religioso 

Os julgamentos religiosos se desenvolvem em períodos hierarquicamente 

organizados, de acordo com o paradigma da teoria estrutural do desenvolvimento 

cognitivo. Por esse paradigma, o pensamento é formado através das interações com o 

meio. Tais interações permitem constituir um sistema organizado de pensamento, 

processo pelo qual cada nova maneira diferente de pensar forma uma totalidade 

estrutural. Essas estruturas ou modos de pensamento se desenvolvem qualitativamente, 

implicando numa seqüência invariável de etapas. Dessa forma, cada nova etapa 

representa uma maneira mais equilibrada de compreensão do ambiente.  

 O desenvolvimento gradual do indivíduo é determinado pela forma 

organizacional ou estrutura de suas expressões ou símbolos. As estruturas do raciocínio 

religioso implicam assim em um processo de construção progressiva. A análise do 

julgamento religioso investiga tais estruturas.  

Dentro da tradição estrutural, mudanças seqüenciais consistem, em geral, de 

estágios ou níveis de desenvolvimento que demarcam mudanças qualitativas nas 

estruturas mentais. Assim, dentro de uma seqüência, o movimento de um estágio para o 

próximo acarreta uma reorganização da forma do pensamento em uma nova forma. 

Turiel (1983) aponta três premissas da área cognitiva do desenvolvimento humano: (i) o 

conhecimento é formado através das ações do sujeito nos eventos, tarefas e problemas, 

assim como através de reflexões sobre suas ações; (ii) existe uma consistência de 
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pensamento através de tarefas e situações, embora isto não signifique que a noção de 

estágio implique que todas as formas de pensamento são partes de um mesmo sistema 

de organização; (iii) cada estágio de desenvolvimento representa meios mais 

equilibrados de compreensão do ambiente do que o estágio anterior. Segundo Piaget 

(1987), o ser humano está continuamente processando estímulos. O equilíbrio é 

característica intrínseca da vida orgânica e mental, é uma condição necessária pela qual 

o organismo luta constantemente. 

Para compreender as diferenças qualitativas entre os estágios, é preciso conhecer 

os elementos que pertencem à descrição do julgamento religioso. Esses elementos são 

dimensões religiosas fundamentais e discrepantes. As pessoas em face de um dilema 

precisam estabelecer um equilíbrio entre estas dimensões polares, no qual o mais 

perfeito equilíbrio é alcançado no estágio mais alto. 

Dimensões da religiosidade 

As dimensões polares que evidenciam os estágios do desenvolvimento religioso 

surgiram nas respostas aos dilemas de um estudo realizado pelos autores dessa teoria e 

foram estabelecidas por indução. A união de todas as dimensões representa um meio 

interpretativo para alocar uma pessoa em um determinado estágio do julgamento 

religioso, assim como para a validação qualitativa das características estruturais. Esses 

elementos ou dimensões polares são: 

I - Sagrado vs Profano. Estes conceitos têm como base os estudos de Durkheim e de 

Eliade (citados por Oser e Gmünder, 1991). Segundo Durkheim, o sagrado pode ser 

encontrado em todas as religiões e tudo pode ser incluído no “reino sagrado”, como 

por exemplo, objetos, plantas, animais, expressões, palavras e gestos. O sagrado 

destaca Deus do que é profano e, ao mesmo tempo, faz a mediação do profano até 

Deus. A distinção entre o sagrado e o profano é absoluta: o primeiro foi posto no 

mundo ideal, transcendental e o segundo no mundo material. Para Eliade, o começo 

da distinção entre sagrado e profano é a necessidade de um valor absoluto, de um 

ponto fixo, de referência no espaço. Mais tarde estas dimensões se separam em 

duas entidades diferentes. Elas vão se juntar de novo quando eventualmente o 

sagrado transcender e emergir dentro do profano. No desenvolvimento do 

julgamento religioso, os indivíduos, inicialmente, aceitam inquestionavelmente o 
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sagrado; em seguida, separam o sagrado do profano e, por fim, transformam o 

sagrado em real, ou seja, o sagrado e o profano permeiam-se.  

II - Transcendente vs Imanente. Existe uma diferença entre a realidade existente e o que 

fundamenta essa realidade. Se o imanente é visto como a realidade como ela existe, 

o transcendente só pode existir se estiver relacionado a uma realidade. Assim, o 

processo de transcendência tem um significado duplo: um movimento que 

investiga o fundamento; e um movimento orientado a partir do fundamento que 

muda e melhora a realidade. Por exemplo, na vida cotidiana, quando um evento 

acontece a alguém, essa pessoa tende a explicá-lo de diferentes formas, atribuindo-

o: à sorte, ao destino ou à intervenção divina. A pessoa terá de criar um equilíbrio 

que responda a suas questões de forma suficiente e plausível para si. Isto ocorre ao 

se fazer uma interpretação da realidade, mas também ao se fazer uma relação e se 

referindo ao transcendente (Simons, 1974; citado por Oser & Gmünder, 1991). Pela 

teoria do julgamento religioso, no primeiro estágio, as pessoas colocam uma 

prevalência ativa no transcendente, que é personificado e funciona como algo ou 

alguém tratando as pessoas como marionetes. No estágio mais alto, existe o 

equilíbrio entre esses dois pólos. 

III - Liberdade vs Dependência. Um pólo social e um pólo natural permeiam a 

liberdade. Socialmente, a liberdade encontra limite no poder regulador da lei; 

naturalmente, é restringida pelas possibilidades inerentes ao desenvolvimento 

filogenético. Os conceitos sobre o exercício da liberdade (decisão, consenso, 

compromisso, etc.) são fundamentados transcendentalmente. Segundo a teoria do 

julgamento religioso, no estágio mais baixo, as pessoas enfatizam fortemente o 

pólo da dependência. Nos estágios mais altos, liberdade e dependência são vistos 

como inter-relacionados; uma decisão é marcada pelo elemento “decidir em favor 

de” algo ou alguém. Essa dimensão representa a parte ética e filosófica-prática do 

julgamento religioso. A liberdade formaria a base para todo pensamento ético.  

IV - Esperança vs Absurdidade. Absurdidade refere-se à ausência de significação 

segura e à ausência de uma ação objetiva válida em última instância. Esperança 

sustenta-se na intensidade e certeza em vários graus de uma realidade futura, 

refere-se a algo que é possível. Para a teoria do julgamento religiosos, qualquer 

situação requer o equilíbrio entre os dois pólos – este equilíbrio mostra um alto 
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grau de complexidade psicológica e adequação. O equilíbrio em um estágio mais 

baixo consiste na representação da esperança como completamente dentro de um 

contexto social; qualquer ameaça de sair desse contexto é experimentada como um 

absurdo. Em estágios mais altos, a esperança é uma atividade diária de construção 

de significado. Quando as pessoas assumem altas responsabilidades sociais, 

interpretam as situações de tal maneira que o absurdo fica suportável pela 

esperança, a qual obtém sua qualidade incondicional em face do absurdo e essa 

esperança é sustentada por Deus. 

V - Confiança vs Ansiedade. Os julgamentos religiosos ajudam as pessoas a estruturar e 

enfrentar a sua ansiedade. Esta dimensão refere-se à articulação do relacionamento 

de uma pessoa com o transcendente. Mais especificamente, essa dimensão refere-se 

à resolução de problemas do mal ou sofrimento no mundo. Há uma distinção entre 

ansiedade e medo, embora ambos funcionem como elementos de enfrentamento de 

contingências e como elementos para a constituição da identidade religiosa. 

Segundo a teoria do julgamento religioso, primeiramente, o medo e a ansiedade 

reagem a estímulos externos, o equilíbrio é baseado em ações concretas, objetos ou 

eventos; nos estágios altos, o medo e a ansiedade respondem à regulação interna, o 

equilíbrio está ligado à conexão entre medo ou confiança e o grau de êxito ou 

fracasso. 

VI - Eternidade vs Efemeridade. A qualidade dos princípios universais de justiça e as 

obras de arte correspondem ao conceito que descreve a integração de valores 

permanentes na vida efêmera. Pela teoria do julgamento religioso, a compreensão 

das crianças quanto àquilo que se desintegra e aquilo que permanece é diferente da 

dos adultos. Inicialmente, valoriza-se apenas o que permanece. Nos estágios mais 

altos, o atemporal penetra o temporal; quando as pessoas reconstroem a realidade 

através da meditação, quando criam formas de culto ou quando refletem sobre a 

vida após a morte, tudo isso simboliza o eterno. 

VII - Transparência funcional vs opacidade (mágica). Opacidade, num sentido mágico, 

refere-se a efeitos misteriosos, seja de objetos, criaturas ou de elementos da 

natureza. Uma forma especial de representar o mágico é pelo Animismo. Na 

história do homem, o animismo das coisas encontrou lugar na mitologia. A função 

da mitologia é fornecer aos seres humanos um meio de influenciar e enfrentar o 
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universo. Conforme a teoria do julgamento religioso, nos primeiros estágios, a 

magia é vista como supostamente determinada e dirigida; nos estágios mais altos, 

existe uma aporia, ou seja, as pessoas ao mesmo tempo relutam, reverenciam e 

descobrem os limites da racionalização. O equilíbrio no mais alto estágio significa 

que qualquer transparência das coisas inclui seus limites e suas origens. 

Todas essas dimensões polares são encontradas nos estágios do julgamento 

religioso que são descritos resumidamente abaixo. 

Etapas do desenvolvimento do julgamento religioso  

O julgamento religioso não diz respeito ao grau de religiosidade, pessoas nos 

estágios mais elementares não são necessariamente aquelas que são menos religiosas, 

mas as que apresentam características específicas, típicas de um desenvolvimento 

cognitivo menos estruturado ou complexo. Assim, essas pessoas tendem a um 

julgamento religioso que polariza sobre um dos aspectos das dimensões acima 

apresentadas. À medida que estruturam seus pensamentos, através da interação social, 

as pessoas tendem a um julgamento religioso que demonstra um equilíbrio entre os 

pólos das dimensões. A seguir, apresentam-se as características que são típicas do 

julgamento religioso em cada etapa do desenvolvimento.  

Estágio 0: Perspectiva da dicotomia entre interior e exterior 

As características desse estágio são típicas de crianças abaixo de sete anos de 

idade. As crianças, nessa etapa, seriam incapazes de distinguir entre diferentes forças 

fora delas mesmas. Saberiam que são influenciadas por algo exterior a si mesmas; 

diferenciariam entre o que elas podem fazer por elas mesmas e o que não podem por 

dependerem ou serem influenciadas por outras pessoas. Quando seus pais falam de 

Deus, em algumas ocasiões, Deus pode, para a criança, tanto ser algo indeterminado 

como, outras vezes, ser um tio ou alguém desconhecido. De um ponto de vista 

cognitivo, essa é uma atitude pré-religiosa. É possível dizer que as crianças nesse 

estágio se encaixam inteiramente numa interioridade ou exterioridade. Elas não têm 

diferentes formas de exterioridades que podem ser conectadas causalmente. 
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Estágio 1: A Perspectiva Deus ex Machina 

Esse estágio também é típico de crianças.  Estas supõem que tudo é guiado, e 

dirigido por forças externas. Num primeiro momento, elas separam as forças de Deus 

das influências dos adultos e educadores. Deus interfere ativamente no mundo e os seres 

humanos apenas reagem. O grande avanço do estágio 0 para o estágio 1 consiste no fato 

de as crianças transferirem seus comportamentos padronizados, que aprenderam com 

seus pais e educadores, para o ainda indeterminado Deus e seus efeitos. Por um lado, 

toda a vida, todas as ações são guiadas, criadas, conduzidas sem mediação alguma, por 

outro lado, existem poderes Últimos que são distintas de outras forças. Ou seja, a 

interferência ativa de Deus constitui a primeira externalização. Simultaneamente, 

contudo, ocorre a internalização das reações das pessoas para este Deus que guia e cria. 

Transição do Estágio 1 para o Estágio 2 

Dois aspectos marcariam o aumento de complexidade. Primeiro, a criança 

questiona a unilateralidade da influência e das ações de Deus; subitamente a criança 

começa a acreditar que as pessoas podem causar uma reação na divindade. Segundo, a 

subjetividade da criança começa a emergir. O fato das pessoas agirem conforme certas 

regras (executando rituais, dando esmolas aos pobres, rezando de uma maneira 

particular, etc.), terminam fazendo a divindade parecer uma marionete nas mãos das 

pessoas. Embora as crianças ainda sintam que são influenciadas por uma força externa, 

elas começam a balançar entre a negação de uma influência Absoluta e uma nova 

concepção, postulando uma conexão entre a ação humana e a ação ou reação de Deus.   

Estágio 2: A Perspectiva do Do Ut Des  

O avanço deste estágio sobre o primeiro, deve-se, principalmente, ao fato de que 

as pessoas podem agora objetivar as conseqüências e, por conseguinte, serem capazes 

de coordená-las com o poder de um Deus fora delas. Neste estágio, existem meios 

disponíveis para influenciar o Absoluto transcendente (Destino, espíritos, Deus).  

As pessoas têm um self próprio da mesma maneira que Deus também tem. As 

pessoas podem coordenar o sentido dos eventos ou ações, de maneira que ser bom ou 

ser mau implica uma relação linear com os eventos da vida (sorte, bem-estar, doença, 

morte, salvação e desastre). 
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O avanço sobre o estágio anterior consiste: na habilidade de articular o próprio 

self (si mesmo); e na possibilidade de resistir e objetivar a pressão das expectativas. A 

relação entre si mesmo e Deus, como o Sujeito Absoluto, é bipolar e recíproca. 

Transição do Estágio 2 para o Estágio 3 

O aumento de complexidade, inerente a esta transição, deve-se ao fato de os 

jovens acreditarem que certas coisas são imutáveis e nem mesmo seus maiores esforços 

podem fazer uma diferença (por exemplo, Jó não compreende por que ele está sendo 

punido, uma vez que sempre viveu corretamente). Os jovens começam a negar que elas 

podem influenciar Deus. Começam a tomar mais responsabilidade pessoal, a distinguir 

entre as coisas que podem executar e assumir a responsabilidade por elas, daquelas as 

quais pode apropriadamente atribuir a Deus.  

Estágio 3: A Perspectiva da Autonomia Absoluta e do Deismo 

As pessoas nesse estágio são capazes de separar completamente o seu domínio 

do de Deus. Atribuem-se uma grande responsabilidade a si mesmo nas atividades que 

exigem planejar e decidir. Continuam separando completamente Deus (Destino, Ser 

Absoluto, Espírito) e relegando a uma esfera de influência independente. Neste estágio, 

as pessoas são tomadoras de decisão, responsáveis, auto-determinadas, tal qual Deus o é 

no seu próprio domínio de tomada de decisão. Não é mais importante influenciar Deus 

porque ele tem a sua própria esfera de responsabilidade. Um outro avanço sobre o 

estágio anterior consiste no fato de que agora as pessoas têm competências próprias para 

tomar decisões, que podem ser coordenadas com as decisões de Deus.  

Transição do Estágio 3 para o Estágio 4 

As pessoas nessa fase começam a negar o conceito do estágio 3, de auto-

determinação humana e de autonomia. Embora toda a responsabilidade permaneça com 

as pessoas, começa a aparecer uma consciência que vê uma relação mediada entre os 

seres humanos e Deus. Ocorre uma quebra na medida em que as pessoas começam a 

perceber a simultaneidade de forças transcendentes e imanentes e lentamente começam 

a construir um novo modelo para mediação das duas dimensões. A crise dessa transição 

está sendo articulada na negação dos extremos. As pessoas têm que aprender a ver 

diferentes coisas simultaneamente. 
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Não é mais possível resolver os problemas apenas dividindo cada polaridade em 

suas entidades individuais. A quebra do estágio 3 para o estágio 4 é uma crise porque, 

pelo menos inicialmente, a pessoa a considera uma regressão quando reflexões sobre 

isto não podem ser relacionadas apenas a sua própria competência em decidir.  

Estágio 4: A Perspectiva da Autonomia Religiosa e o Plano da Salvação 

O julgamento religioso, nesse estágio, diz respeito a uma nova possibilidade de 

mediação entre a autonomia da tomada de decisão do sujeito e a de Deus. Este seria 

imaginado como transcendente, sendo, entretanto, imanente, no sentido de ser 

identificado como condição para todas as decisões e ações das pessoas. Apareceria 

simbolicamente na natureza, na cultura, nas capacidades de amar do ser humano. O 

mundo não seria mais determinado por Deus, como no estágio 1, mas, em vez disso, 

seria “um querer” da Divindade, seria a garantia da possibilidade das realizações 

humanas. Dessa forma, as pessoas começam a juntar uma nova semiótica para perceber 

as pré-condições que tornam possível a comunicação humana.  

Há um avanço sobre o estágio anterior, que consiste em as pessoas terem agora 

um self que decide, em uma relação mediada correlativamente com Deus. Os sujeitos 

vêem a si mesmos como tomadores de decisão, estando, entretanto, num plano universal 

que constitui condições para a vida (plano da salvação, evolução cósmica, providência 

divina, reino de Deus).  

Há neste estágio uma limitação, uma fixação no plano. Neste, as pessoas 

estruturam sua liberdade de uma forma quase rígida. Há uma fixação na liberdade. O 

self religioso é ainda representativo da “liberdade de”, mas não da “liberdade para”. A 

presença imanente ou simbólica de Deus não pode ser externalizada de uma forma que 

possa ser coordenada com a interação humana por meio de uma emergência absoluta de 

Deus em tal interação. Nem o plano da salvação, nem Deus negam a autonomia que foi 

internalizada no estágio 3; ao contrário, tornam a autonomia possível. 

Estágio 5: A Perspectiva da Autonomia Religiosa por Meio da Intersubjetividade 

Aqui, a relação entre o self e Deus é percebida como sendo mediada 

intersubjetivamente. Permanece a questão de “por que alguma coisa existe?” levando à 

suposição de que Deus constitui a possibilidade para a ação humana. Entretanto, no 

estágio 5, existe uma ligação entre os fundamentos da vida e do mundo com um plano 
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pré-determinado e este plano relaciona-se com a liberdade humana e com a auto-

determinação. 

O que é importante é que a relação entre Deus e o ser humano não é mais 

dirigida por alguma espécie de lei positiva (plano de salvação, vontade de Deus), mas 

por uma espécie de norma normans para o domínio da comunicação humana. A 

experiência da salvação ou danação tem agora uma base intersubjetiva; qual seja, é 

interpretada como lealdade ou deslealdade à dimensão Última em ações interativas.  

No contexto da liberdade real, prática e transcendental, esse tipo de modelo 

cognitivo define a essência humana estritamente como liberdade. A intersubjetividade 

incondicional e não contingente torna-se o lócus significativo para a manifestação do 

transcendente: o Transcendente aparece como a possibilidade da liberdade finita, os 

outros, em sua própria liberdade, tornam-se o verdadeiro objetivo e fornecem o 

significado para toda ação. Trata-se de sujeitos religiosos que passaram através do 

estágio do egocentrismo (como mediado pelos estágios 3 e 4) e que estão finalmente 

constituídos através de outros na união e no amor via Deus. 

Diferentemente do estágio 4, as pessoas aqui têm um plano, isto é, elas são 

autoras de suas próprias histórias de vida e têm a possibilidade de, em qualquer ponto, 

escrevê-la diferentemente. As pessoas nesse estágio finalmente explicam todas as 

principais decisões com referência ao “conhecimento” de que Deus pode emergir na 

dimensão incondicional da ação intersubjetiva, e em nenhuma outra forma. Isto, então, 

implica uma responsabilidade derivada da intenção para a liberdade, que tem um papel 

ativo na modelagem e administração desse mundo. 

No estágio 3, a liberdade vinda de Deus era dominante; no estágio 4, era uma 

liberdade por conta de Deus. Agora, no estágio 5, a liberdade é vista sempre como 

sendo para os outros e é postulada para eles. Deus passa a existir quando quer que esta 

liberdade seja conferida e realizada intersubjetivamente. 

Considerações finais 

Em resumo, algumas características importantes nesta teoria são: 

(a) o foco sobre aspectos subjetivos da religião (o pensamento das pessoas e a 

qualidade das reflexões que elas fazem quando consideram Deus ou divindades) e não 

sobre ritos religiosos ou sobre a fé. 
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Oser e Gmünder (1991) referem-se à diferença entre estruturas religiosas que são 

profundas e estruturas de conhecimento que são facilmente esquecidas. Não adianta 

apenas a pessoa possuir um vasto conhecimento religioso ou teológico, mas não saber 

empregá-lo nas situações críticas da vida. O julgamento religioso consiste de atos 

interpretativos que são usados pelas pessoas no exame religioso de sua realidade, no 

sentido de procurar um entre os pólos das dimensões polares. Portanto, é preciso 

entender que não apenas o conhecimento sobre assuntos religiosos é válido para a 

adoção de comportamentos morais, de caridade ou de amor, mas o grau de equilíbrio 

encontrado pela reflexão religiosa. 

(b) a pressuposição de que cada religião possui elementos universais e que estes 

podem ser ativados por cada pessoa, através do desenvolvimento subjetivo (das 

estruturas cognitivas), até chegar à possibilidade de uma mais alta forma de identidade 

religiosa. Tal idéia está em consonância com a tendência para equilibração das 

estruturas cognitivas, como proposta por Piaget (1975), e com a universalidade dos 

elementos religiosos descrita acima.  

Ao tratar das etapas do desenvolvimento do julgamento religioso, Oser e 

Gmünder (1991) utilizam elementos que foram distinguidos por estudiosos do assunto 

em diferentes momentos históricos. Tais elementos estão presentes nas diversas 

religiões. O julgamento religioso é universal, pois emprega estes elementos, quando a 

pessoa tenta dar sentido as ocorrências da realidade em que vive. Quanto mais forem 

equiparadas as polaridades das dimensões religiosas no pensamento de alguém tanto 

mais desenvolvido é o seu julgamento religioso. Esta informação facilita o lidar com as 

pessoas que se encontram em diferentes níveis de desenvolvimento, quando não se pode 

esperar que alguém nos níveis mais baixo pense de forma mais elaborada. 

(c) a síntese dos elementos que contribuem para a descrição do desenvolvimento 

do julgamento religioso nas pessoas, elementos que seriam constantes e regulares em 

cada etapa do desenvolvimento. As estruturas cognitivas servem (funcionalmente) para 

a reconstrução de eventos através de um mesmo ponto de vista, embora diferentes 

processos de socialização religiosa variem de uma religião para outra. 

A teoria de Oser e Gmünder (1991) mostra que tipo de atitude caracteriza os 

vários níveis de desenvolvimento. Tal atitude será a mesma durante certo período de 

tempo no desenvolvimento de alguém, até que este passe para uma etapa posterior e 
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mais equilibrada em seu pensamento religioso. A formação religiosa poderá acelerar 

este processo de desenvolvimento ou permitir um amadurecimento sem entraves de 

algumas das etapas do desenvolvimento do julgamento religioso, se for dado estímulos 

ou incentivos à reflexão livre, responsável e autônoma. 

(d) a inclusão dos contextos que fazem surgir o julgamento religioso: a 

comunicação humana e a subjetividade, através da experiência (rituais, meditação, 

oração, etc.).    

O que faz alguém fazer um julgamento religioso? As pessoas aprendem na 

comunicação com os outros, a assimilação cultural, ao mesmo tempo em que vão 

realizando suas próprias experiências de vida e refletindo sobre estas. Portanto, não se 

pode dizer que o ensinamento religioso não seja importante para o desenvolvimento da 

cognição religiosa, pois a prática é algo fundamental. Entretanto, há que se considerar 

os aspectos essenciais dessa prática: autonomia, liberdade e responsabilidade. 

  Enfim, a teoria do julgamento religioso mostra que há um desenvolvimento na 

maneira de pensar sobre religião, religiosidade e espiritualidade e que pelo menos uma 

questão fica evidente: como a afiliação a uma instituição religiosa influenciaria este 

desenvolvimento?  

  Pode-se tentar responder esta questão, considerando, em primeiro lugar, a 

análise de Crespi (1999) sobre a religião católica que pode ser prolongada a outras 

instituições religiosas cristãs ocidentais. Em seu papel tradicional, defendido desde a 

idade média, estas instituições religiosas, em teoria, pedem a seus membros para 

desenvolverem suas potencialidades espirituais, de maneira a promoverem o amor a 

Deus e ao próximo. Contudo, defendem também a obediência e a negação da própria 

pessoa, dificultando assim o desenvolvimento espiritual. Conforme a teoria do 

desenvolvimento religioso, este desenvolvimento aparece com a equilibração das 

estruturas religiosas, advindas do aparecimento da autonomia, da responsabilidade pelos 

próprios atos e da opção voluntária para o amor, fruto de uma fé raciocinada, do 

amadurecimento pessoal. Entretanto as instituições estão normalmente interessadas na 

manutenção da dependência, ou seja, em acentuar uma polaridade de dimensão 

religiosa, contrariando a tendência para o equilíbrio. 

Outras características das instituições religiosas, apontadas por Crespi (1999), 

também representam incentivo à polarização e, por conseguinte, não podem favorecer o 
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desenvolvimento do julgamento religioso. Por exemplo, a desvalorização da existência 

temporal é considerada apenas de modo negativo, como uma passagem para a 

“reconciliação suprema”, realizada além do tempo, na eternidade. Mais ainda, apenas a 

vontade de Deus é valorizada, numa relevância do transcendental. Há também uma 

negação do imanente, quando se requer que cada indivíduo negue: a si mesmo, aos seus 

desejos, emoções e espontaneidade, em vez de promover o aprofundamento da 

experiência existencial.  

No estágio 4 da teoria do julgamento religioso, a experiência é mediada, existe 

intermédio entre os seres humanos e Deus, estes são livres e responsáveis por suas 

vidas, são tomadores de decisões, ao mesmo tempo em que se sentem inseridos no plano 

divino. Tal estágio não pode ser alcançado enquanto se defende a idéia da existência 

terrena como uma prova, sem considerar o imanente de uma existência precária e de 

angústia diante do desconhecido. Quando perguntado a Jesus sobre os dez mandamentos 

ditados por Moisés, os mandamentos morais, Jesus respondeu que todos os dez 

mandamentos se resumiam em: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si 

mesmo, mostrando a necessidade do equilíbrio entre o transcendente e o imanente.  

Tais considerações levam a se pensar que em vez de servir como estímulo ao 

desenvolvimento do julgamento religioso, a filiação a uma instituição religiosa favorece 

a permanência nos estágios mais baixos. Tal idéia é aparentemente confirmada pelas 

estatísticas do IBGE (2000) que apresentam as religiões mais dogmáticas (católicos e 

evangélicos) como tendo os adeptos com menores níveis de escolaridade por anos de 

estudo. 

Ressaltam-se mais uma vez a necessidade de conhecer a etapa do 

desenvolvimento religioso em que a pessoa se encontra (o que torna ainda relevante a 

aplicação do estudo de Oser e Gmünder (1991) à realidade brasileira) e também que tipo 

de educação religiosa deve ser incentivado.  

A religiosidade torna-se o processo de lidar com situações de contingência 

revelando – com crescente liberdade e crítica – a relação entre os indivíduos e Deus. 

Para tanto, deve-se encorajar o desenvolvimento de argumentos próprios para si 

mesmos e o questionamento ou transformação dos argumentos mais utilizados pelos 

religiosos, o que pode ser facilitado pelas informações contidas na teoria do julgamento 
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religioso. As estruturas cognitivas devem ser estimuladas para adquirirem uma maior 

flexibilidade.  
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