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RESUMO 
 
 

Relações entre Valores, Sentido da Vida e Bem-Estar Subjetivo em membros de 
Novas Comunidades Católicas 

 
 
A religiosidade de forma geral ainda se constitui um núcleo para a cultura brasileira, 
influenciando em suas atitudes e comportamentos. Mesmo considerando a 
importância do estudo de grupos minoritários como importantes objetos de pesquisa, 
o crescimento de algumas organizações, como as “Novas Comunidades Católicas 
de Vida e Aliança”, ilustra uma mudança na forma de vivenciar a religiosidade no 
mundo contemporâneo. Apesar de já existirem muitos estudos sobre a temática dos 
valores humanos, bem como sentido de vida e bem-estar, muito pouco se encontra 
sobre a relação desses construtos com membros de instituições religiosas. A 
ausência de estudos nesta área torna significativamente importante a investigação e 
análise desse novo grupo social, através da atenção científica sobre quais valores 
são predominantes naqueles que aderem a tais instituições, bem como dedicar tal 
atenção ao nível de bem-estar e sentido de vida nos sujeitos ali presentes. Dessa 
forma o presente trabalho teve como objetivo investigar os correlatos valorativos e 
existenciais dos participantes das Novas Comunidades Católicas presentes na 
grande João Pessoa-PB. Para tanto, contou-se com a participação de 147 
integrantes das Novas Comunidades, em uma amostra de conveniência (não-
probabilística). As idades dos participantes variaram entre 18 e 65 anos (M = 29,31, 
DP = 10,89), grande parte dos participantes possuindo o ensino médio completo 
(38,8%); a maioria solteiros (60,5%) e mulheres (63,9%). Todos foram solicitados a 
responderem às escalas PIL-Test (Purpose in Life), Questionário de Saúde Geral 12, 
QVB e o Questionário dos Valores Básicos, bem como ao questionário 
sociodemográfico.  Observou-se que os valores mais importantes nessas 
organizações são religiosidade e obediência, e que foram mais presentes as 
subfunções normativa e interativa.  Foi observado também que os membros do 
grupo “comunidade de Vida” dão mais importância ao valor obediência, quando 
comparados aos membros da "comunidade de aliança", e que os homens dão mais 
importância a valores da subfunção realização do que as mulheres. A depressão 
correlacionou-se positivamente com a subfunção experimentação; a ansiedade 
correlacionou-se positivamente com a subfunção existência; depressão e ansiedade 
correlacionaram-se, ainda, positivamente com o vazio existencial. Por outro lado, o 
vazio existencialcorrelacionou-se negativamente com o fato de o membro sentir-se 
importante para sua comunidade e com a condição de ter parceiro(a) fazendo parte 
da mesma comunidade, o que representou fatores de proteção do bem-estar 
subjetivo. Os resultados foram analisados à luz dos valores humanos e da 
perspectiva teórica de Viktor Frankl. 

  

Palavras-chave: Valores humanos. Bem-estar subjetivo. Sentido da vida. 

Religiosidade. Comunidades Católicas. 

 



 

14 

 

ABSTRACT 
 
 
Relations between values, Meaning of Life and Subjective Wellbeing in members of 

New Catholics Communities 
 
 
 
The religiosity in general is still a core to the Brazilian culture, influencing their 
attitudes and behaviors.Even considering the importance of studying minority groups 
as important objects of research, the growth of some organizations, such as the 
"New Life and Alliance Catholic Communities", shows a shift in the religious 
experience of the contemporary world.  Although there are many studies about 
human values, meaning of life and well-being, there are very few studies about the 
relationship of these constructs with the members of some religious institutions. The 
lack of studies in this area shows how significantly important is the research and 
analysis of this new social group, through the scientific view of what values are 
prevalent in those who participate of such institutions, and also to give attention to 
the level of well-being and sense of life of the people who live there. This study 
aimed to investigate the existential and value correlates of the participants of the 
New Catholic Communities present in the area of João Pessoa city. To this end, 
counted with the participation of 147 members of new communities in a convenience 
sample (not random). The ages of the participants ranged between 18 and 65 years 
(M = 29.31, DP = 10.89), most of the participants having completed high school 
(38.8%), most singles (60.5%) and women (63.9%). All were asked to fill the PIL Test 
scales (Purpose in Life), General Health Questionnaire 12, QVB and Basic Values 
Questionnaire, as well as the sociodemographic questionnaire. It was observed that 
the most important values on those organizations are the religiosity and obedience, 
and that the subfunctions were much more normative and interactive. It was also 
observed that members of the group "life community" give more importance to the 
value of obedience, when compared to members of the "alliance community" and that 
the men give more importance to the subfunction achievement than women. 
Depression was positively correlated with the subfunction experimentation, the 
anxiety was positively correlated with the subfunction existence, depression and 
anxiety where also positively correlated with the existential emptiness. On the other 
hand, the existential emptiness was negatively correlated with the fact that the 
member feel important to his community and the condition of having partner of the 
same community, which represents protection factors of subjective well-being . The 
results were analyzed in the light of human values and the theoretical perspective of 
Viktor Frankl. 
 

Keywords: Human Values. Subjective Well-Being.Purpose in 

Llife.Religiosity.Catholic Communities. 
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INTRODUÇÃO 

Nos estudos da moderna Psicologia, é crescente o número e a diversidade de 

pesquisas que tratam sobre a relação entre religiosidade e saúde, como mostram os 

trabalhos e pesquisas multidisciplinares apresentadas nesta área, a exemplo do 

estudo de Aquino (2009), Gouveia (2003), Ferris (2002), Benelli e Costa-Rosa (2002; 

2006 e 2007). Os estudos relacionados à religiosidade como um fator protetivo, 

diante das variáveis drogadição, depressão e outros transtornos psíquicos, têm 

ocupado o palco deste cenário de pesquisa sobre a saúde integral do ser humano, 

principalmente no que diz respeito ao sentido da vida. (AQUINO, 2009; AQUINO et 

al, 2009) 

Em se tratando da transmissão de valores, uma das instituições que se 

dedicam a este aspecto da vida humana são as instituições religiosas. Atualmente, 

expande-se, na Igreja Católica Apostólica Romana, o surgimento de “Novas 

Comunidades” e de Associações Privadas de Fiéis, compostas de homens e 

mulheres – casados, solteiros, celibatários e clérigos. Seus membros reúnem- se em 

Centros ou Casas de evangelização, e se dedicam, exclusivamente, aos objetivos 

da sua Comunidade ou Associação. 

Apesar da diminuição numérica do número de católicos na última década, 

percebe-se uma mudança na forma de viver a religiosidade por parte dos fiéis dessa 

denominação religiosa. Mesmo considerando a importância do estudo de grupos 

minoritários como importantes objetos de pesquisa, o crescimento de algumas 

organizações, como as “Novas Comunidades de Vida e Aliança”, ilustra a referida 

mudança e justifica uma atenção científica sobre quais valores são predominantes 

naqueles que aderem a tais instituições, bem como dedicar tal atenção ao nível de 

bem-estar e sentido de vida ali presentes. 

Esses novos fenômenos atraem para si muitas pessoas, mas que valores 

podem estar por trás desse estilo de vida? Indagações surgem à medida que se 

observa o crescimento dos novos movimentos eclesiais da Igreja Católica. 

No cotidiano, a palavra “valor”pode conter vários significados, pode ser 

utilizada como uma serventia econômica, como a revelação da qualidade de um 

objeto, ou como quando se quer demonstrar preferência por um objeto em relação a 
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outro. Etimologicamente, a palavra valor deriva do verbo latino valere, significando 

coragem, valentia ou força. Os valores humanos denotam a fidelidade que o 

indivíduo tem para com o seu projeto de vida e/ou padrões de comportamento 

propostos pela sociedade(MILFONT, 2001). 
Alguns estudos vêm apontando para a direção da correlação positiva entre 

valores e bem-estar subjetivo (ALBUQUERQUE et al., 2006; AQUINO, 2009) e, 

desse modo, os valores humanos têm-se firmado cada vez mais como um construto 

central na psicologia, tal como Milton Rokeach declarou (ROKEACH, 1973). Todas 

as pessoas precisam fazer algo na vida que tenha significado, e, certamente, 

realizar valores torna a vida cheia de sentido (REINHOLD, 2004), plena de 

significado e realizada, gozando assim do bem-estar subjetivo. 

Pesquisadores como Rokeach (1973), Inglehart (1977), Schwartz e Bilsky 

(1987), Gouveia e Cols. (2008b), apontam para teorias acerca dos valores, 

demonstrando sua necessária atenção em diversos comportamentos sociais, como 

o consumo de drogas (COELHO JÚNIOR, 2001), atitudes e comportamentos 

ambientais (COELHO; GOUVEIA; MILFONT, 2006), comportamentos antissociais 

(PIMENTEL, 2004; SANTOS, 2008), preconceito (VASCONCELOS;ET AL., 2004) e 

a religiosidade (SCHWARTZ; HUISMANS, 1995). 

Dentre alguns autores que trabalham com valores, foi utilizado nesta pesquisa 

o modelo proposto por Gouveia (2003), chamado de Teoria Funcionalista dos 

Valores Humanos Básicos. Originada a partir da observação das limitações relativas 

às teorias vigentes até então (INGLEHART, 1977; ROKEACH, 1973; SCHWARTZ; 

BILSKY, 1987), a teoria de Gouveia assume, como foco principal, as funções 

exercidas pelos valores, sendo estas definidas como os aspectos psicológicos 

cumpridos pelos valores ao guiar comportamentos e representar as necessidades 

humanas (GOUVEIA;COLS., 2008b). 

Levando em particular consideração os estudos anteriormente citados, seja 

através da categorização de Viktor Frankl (1991a) sobre valores e a sua teoria do 

sentido da vida, sejaatravés da teoria funcionalista dos valores de Gouveia (2003) 

como modelo teórico que possibilita medir o constructo valor, esta pesquisa 

objetivouobservar as relações existentes acerca do sentido da vida, dos valores e do 

bem-estar subjetivo em sujeitos que se colocam de forma altruísta a serviço desses 
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novos contextos institucionais chamados “Novas Comunidades”. Ou seja, o presente 

estudo teve como objetivo geral investigar a relação entre os valores, o sentido da 

vida, o bem-estar subjetivo dosmembros de diferentes estados de vida (solteiros, 

casados, celibatários e clérigos), que aderiram às “Novas Comunidades de Vida e 

Aliança” da Igreja Católica Apostólica Romana presentes na região da grande João 

Pessoa (PB).Especificamente, essa investigação objetiva: descrever quaisvalores 

humanos  estão presentes nos membros de Novas Comunidades; identificar a 

relação entre os valores e o bem-estar subjetivo; identificar a relação entre sentido 

de vida e bem-estar subjetivo; averiguar a influência do grupo de pertença no nível 

de sentido de vida. 

Apesar de já existirem muitos estudos sobre a temática dos valores humanos, 

muito pouco se encontra sobre a relação desse construto com membros de 

instituições religiosas. A relevância deste trabalho repousa sobre essa ausência, 

pois o fenômeno das “novas comunidades” da Igreja Católica é emergente no Brasil, 

o que torna significativamente importante a investigação e análise desse novo grupo 

social, e as implicações na qualidade de vida dos sujeitos ali inseridos.   

O primeiro capítulo refere-se à Religiosidade e às Novas Comunidades, e 

nele são apontados conceitos, pesquisas e dados que contextualizam o estudo 

sobre o fenômeno religioso dentro do campo das Ciências das religiões, em 

particular a Psicologia da Religião.Também são apontados conceitos sobre 

religiosidade e espiritualidade, como valores presentes na vida humana, bem como 

a condição que este assume na proteção do sujeito. E por fim é feito um breve relato 

histórico sobre as organizações de fiéis da Igreja Católica, aqui especificadas como 

“Novas Comunidades de Vida e Aliança, sendo apontados dados de funcionamento 

e estruturas a que estão configuradas as mesmas. 

No segundo capítulo é realizado um resgate dos conceitos presentes na 

relação religião e sociedade, resgatando-se a própria importância do fenômeno 

religioso para o funcionamento social e cultural do mundo. São aqui apresentadas 

também as reflexões existentes acerca do poder, da coerção social, e das 

instituições chamadas totais, ou disciplinares.Tem-se contato ainda com as teorias 

de mais destaque no que toca à questão dos Valores humanos, e, por fim, 
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apresentam-se as pesquisas atuais e modelos teóricos que norteiam as reflexões do 

presente trabalho. 

No terceiro capítulo são apresentados os princípios da Logoterapia de Viktor 

Emil Frankl, seus pressupostos sobre o vazio existencial, valores e sentido da vida, 

bem como sua visão de homem, de mundo e sua visão religiosa. Neste capítulo 

ainda é definido o conceito de bem-estar subjetivo que foi utilizado neste trabalho 

como referência para falar sobre os possíveis sofrimentos enfrentados em contextos 

humanos disciplinares. E por fim, são apresentadas as relações entre religiosidade 

sentido da vida e bem-estar subjetivo, acrescentando-se algumas pesquisas atuais 

que trabalham com estes constructos.   

No último capítulo são apresentados os resultados da pesquisa que foi 

realizada junto aos participantes das Novas Comunidades Católicas da grande João 

Pessoa, bem como a discussão que foi feita à luz dos Valores humanos e da Análise 

Existencial de Viktor Frankl. 
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1. RELIGIOSIDADE E AS NOVAS COMUNIDADES 

A temática das ciências das religiões possui uma complexidade no que tange 

à definição de religião, ao seu objeto, bem como à sua metodologia. O problema de 

encontrar uma definição para o termo religião, segundo Filoramo e Prandi (1999), 

parte do fato de que existe uma insuficiência semântica para abarcar a 

complexidade e multiplicidade dos conteúdos que representam o termo religião. 

Aexemplodisso tem-sea classificação da mesma que ora tende a uma multiplicidade 

ora a uma bipolaridade, falando-se então sobre religiões étnicas, religiões iletradas, 

religiões do livro, religiões com fundador mítico, com fundador histórico, religiões 

universais, etc.  

O supracitado autor (1999), falando sobre a visão de Friedrich 

Schleiermacher, Teólogo e Filósofo alemão, que é ponto de partida para uma 

definição de religião, diz que ele começava a entender religião como o “Sentimento 

do Infinito”, opondo-se a uma definição funcional de religião. Já no início do século 

XX, James Leuba havia reunido cinquenta definições diferentes de religiões, número 

que hoje não se tem mais a conta. Contudo o principal problema quanto ao conceito 

é que o termo religião nasce em um contexto cultural e histórico muito específico 

(HOCK, 2010).  

Conforme Prandi (1999), muitos outros autores apresentaram definições 

variadas de religião, a saber: a religião como relinquere - deixar, abandonar - 

(Macróbio); a religião como relegere (Cícero, no de “natura deorum”), isto é, a 

observância dos atos devocionais, do rito; a religião como religare (Lactâncio); a 

religião como religio (Santo Agostinho), isto é, a passagem da negligência para com 

Deus a uma relação diligente reconstruída com ele.Em Tomás de Aquino são 

unificadas as reflexões de Lactâncio e Agostinho, apresentando-se que tanto faz 

religião como re-escolha ou como religar, pois ela implica necessariamente uma 

relação com Deus.Também se encontra que a religião deriva-se do medo (Lucrécio) 

tendo a função de induzir o homem, nesse caso, portanto,destinada a se extinguir 

quando o homem atinge a mais ampla racionalidade e consciência.   

Na modernidade, nos Estados Unidos as teorias da religião dividiram-se em 

três grupos: a teoria da ilusão, onde os deuses existem como esperança nas 
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consciências humanas; as teorias simbolistas, onde a religião serve à sociedade 

humana apenas com fins de caráter social; e as teorias cognitivas onde a ação 

religiosa é a interpretação e explicação do mundo, e a vontade de controlá-lo e 

influenciá-lo (PRANDI, 1999). Poucas são as teorizações feitas sobre a religião a 

partir da virada do século, e as que existem disponíveis continuam, na sua maioria, 

como produtos da tradição dos grandes fundadores das ciências sociais e do próprio 

pensamento social do século XIX (STARK; BAINBRIDGE, 2008). Um dos motivos 

atribuídos a esse fato foi a grande propagação no meio científico das ciências 

sociais sobre as ideias de Antony Wallace (1966) de que o destino evolucionário da 

religião estava devotado à extinção. Entretanto, as religiões nem foram extintas nem 

estão perto do desaparecimento, antes são um fator de maior importância na 

existência humana, e em um futuro possível de previsão, acredita-se que se 

mantenha assim (STARK; BAINBRIDGE, 2008). 

Desse modo, cientistas sociais ignoraram a religião pela hostilidade de 

acharem que não valia a pena estudá-la, pois iria desaparecer. Marx, por exemplo, 

chamou a religião de “ópio” do povo. Já recentemente, vários “religiosos oficiais” 

iniciaram trabalhos na área, egrande parte deles – clérigos, freiras, monges, 

professores em seminários e líderes religiosos leigos, foram considerados 

“religiosistas” no sentido pejorativo do termo (STARK; BAINBRIDGE, 2008).  

Por causa dessa nova demanda de pesquisadores, tornou-se comum afirmar, 

nas ciências sociais, que os estudos científicos da religião não sugerem 

absolutamente nada acerca da verdade da religião, nem da existência do 

transcendente ou de um “céu” imaterial. Entretanto, tais estudos também não podem 

dizer nada sobre a não existência da alma, de deus, do sobrenatural. Sendo assim a 

religião é estudada pela ciência como “um fenômeno puramente humano, cujas 

causas podem ser encontradas inteiramente no mundo natura” (STARK; 

BAINBRIDGE, 2008, p. 30) demonstrando, pois, que se trata de uma abordagem 

metodologicamente “incompatível com a fé em revelações e milagres” (MOBERG, 

1967; JOHNSON, 1977, apud, STARK; BAINBRIDGE, 2008, p. 30). 

Nesse contexto, as ciências das religiões aparecem reivindicando o direito 

sobre o objeto “religião”, tendo as Ciências Humanas e a Teologia como duas linhas 

de forças científicas que norteiam o seu campo na academia. Aqui se passa uma 
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discussão acerca de quem está a serviço de quem: (1) No que tange às Ciências 

Humanas, discute-se a questão de que tal ciência tenhade se restringir a estudar 

apenas um fenômeno; (2) e, na linha teológica, fala-se sobre a influência da teologia 

no campo das Ciências das Religiões e de como aquela ciência tem restrições, 

respaldando-se na Eclésia católica acerca de se ter um estudo autônomo sobre o 

fenômeno religioso (CAMURÇA, 2008).  

Mas foi na segunda metade do século XIX que a Ciência da Religião se 

estabeleceu como disciplina acadêmica, sendo dois os marcos simbólicos da 

consolidação da disciplina: (1)  refere-se à instalação da primeira cátedra em Ciência 

da Religião, em 1873; (2) e à publicação da tese de Joachim Wach, em 1924, que 

enfatiza a complementaridade do lado empírico-histórico e do lado sistemático como 

estrutura obrigatória da Ciência da Religião. Neste sentido teve papel fundamental o 

teórico Max Müller, pois, por sua causa, em 1867, o termo “Ciência da Religião” foi 

introduzido no meio acadêmico no sentido de uma disciplina própria. Contudo, a 

institucionalização da disciplina propriamente dita só ocorreu mais tarde, em 

universidades holandesas, onde se destacaram as figuras de Cornelius Peter Tiele e 

Daniel Chantepie de La Saussayeque, juntamente com Max Müller, são 

considerados os fundadores e pais da disciplina Ciência da Religião (USARSKI, 

2006). 

Para Dreher (apud CAMURÇA, 2008) as ciências da Religião do Brasil teriam 

surgido a partir dos movimentos da teologia da libertação, que deram ênfase à 

sociologia como explicador do fenômeno religioso; e, no papado de João Paulo II,da 

censura de alguns debates acerca dessa temática, levando intelectuais a implantar 

tal discussão no âmbito acadêmico público onde estariam livres de qualquer 

influência eclesiástica e poderiam assim ter certa autonomia neste campo discursivo.  

No que tange à asseveração de um perfil acadêmico, existe um impasse 

teórico acerca de uma integração metodológica ou da continuação de um pluralismo 

metodológico das ciências da Religião. Segundo Filoramo e Prandi (1999) não existe 

um trabalho sobre o tema religião em estado puro, este só é possível de ser 

trabalhado por intermédio de um referencial sistematizado formal que a interprete, 

delimitando-o em termos de psique, cultura ou sociedade. 
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Usarski (2006), Mendonça (2001), Dreher (2001) e outros tentam firmar uma 

unicidade que resultaria numa área do conhecimento chamada ciência da religião, 

isto é, uma única ciência que estudaria o fenômeno religioso, acabando com o 

pluralismo metodológico e ganhando uma autonomia em relação às ciências 

humanas. Um segundo grupo de teóricos procura afirmar o modelo que está vigente 

nos dias atuais, que é o modelo plural metodológico onde as ciências da Religião 

são tratadas a partir da base de formação do seu pesquisador, isto é, a Sociologia 

da Religião, a Antropologia da Religião, a Psicologia da Religião, a Filosofia da 

Religião, etc. (CAMURÇA, 2008).  

Historicamente a tradição inglesa (Science ofReligion) e a tradição alemã 

(Religionswissenschaft) concebem apenas uma Ciência da Religião. Em 

contrapartida, a tradição francesa (SciencesReligieuses) admite que tal área do 

conhecimento seja constituída por toda e qualquer ciência particular que dentro de 

suas próprias concepções de objeto e método trate de religião, o que permite neste 

último caso propor uma conjunção de duas áreas nas quais se tem maior 

experiência: a filosofia, na busca de fundamentos, e as Ciências Sociais, na busca 

da compreensão do “vivido religioso” (MENDONÇA, 2001).  

Baseando-se na discussão que ocorreu na Associação Nacional de Pós-

Graduação em Teologia e Ciências da Religião – ANPTER – em 1999, Dreher 

(2001) afirma que a disciplina da Ciência da Religião é encarada como um agregado 

de disciplinas. Sendo assim, o mestre em Ciência da Religião não é visto como 

cientista da religião enquanto tal, mas como psicólogo da religião, sociólogo da 

religião, filósofo da religião, etc. A Ciência da Religião é considerada mais como um 

campo de estudo que atrai pesquisadores em vista de seu objeto do que uma 

disciplina unívoca caracterizada como ciência em vista de um único método que lhe 

seria peculiar. 

Enquanto Dreher (2001) afirma que existe segurança quanto ao objeto da 

Ciência da Religião, e que a questão do método é que permanece como um 

problema a ser solucionado, Greschat (2005) pontua que o questionamento existe 

quanto ao objeto “religião”, ou seja: o que é ele, e como fazer ciência dele? Esse 

autor demonstra que etimologicamente a palavra “religião” carrega vários sentidos e, 

por isso, é passível de ambiguidades, e o fato é que não há um consenso sobre o 
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significado do termo “religião”. Na cultura europeia, por exemplo, por suas raízes 

romanas cristãs, é comum pensar em religião somente como cristianismo.  

Esse impasse leva ao questionamento da possibilidade de se fazer ciência de 

algo que não é definido em absoluto. Hock (2010) diz que o debate sobre o conceito 

de religião não será encerrado num futuro próximo, e, possivelmente, nunca poderá 

ser concluído.  

Apesar de não existir um consenso absoluto do que seja “religião”, pode-se 

fazer ciência dela considerando que o objeto existe. Por tal objeto é possível sentir-

se atraído ou repelido, e isto vai depender do lugar e da época em que ele está 

situado, suas preferências e aversões particulares, suas crenças. No entanto, é 

preciso deixar a fé em suspensão para se ter êxito no exercício científico 

(GRESCHAT,2005). Numa perspectiva diferente, Mendonça (2001) questiona essa 

total independência do pesquisador em relação ao seu objeto, sugerindo que esta 

não existe num sentido absoluto, pois o que conduz o cientista a determinado objeto 

é a paixão, seja a afirmação ou a negação em relação ao mesmo.  

O objeto religião, propriamente dito, é visto em quatro aspectos: comunidade, 

doutrina, atos e experiências religiosas. Os três primeiros aspectos são passíveis de 

investigação empírica “direta”, mas o quarto, a experiência religiosa, não o é, pelo 

menos a princípio, pois ela se dá no interior do indivíduo, na sua dimensão subjetiva, 

pessoal, podendo ser comunicada pela linguagem articulada ou através de obras de 

arte, ritos e mitos. O quarto aspecto é considerado o elemento central do objeto 

“religião”, e esse aspecto pode se tornar sensível quando o cientista se torna mais 

próximo (GRESCHAT,2005). 

Considerando-se o que tange a aproximação do pesquisador, várias são as 

escolas a citar nas Ciências das Religiões: As escolas fenomenológicas, as escolas 

histórico-religiosas, as escolas sociológicas clássicas e contemporâneas, as escolas 

antropológicas e as escolas psicológicas clássicas e contemporâneas. Dentre estas 

foi escolhida para este estudo a escola psicológica contemporânea, especificamente 

a psicologia da religião dita humanista, como proposta metodológica de aproximação 

ao fenômeno religioso. 

Entre as escolas psicológicas da religião, certamente a psicologia profunda, 

vinculada às pessoas de Freud e Jung, é das que mais repercutiram na área. O 



 

24 

 

principal conceito de Freud a respeito da religião é que ela devia ser considerada 

uma ilusão e que ela estaria arraigada no desenvolvimento infantil primitivo 

(individual) e, por conseguinte, no desenvolvimento primitivo da humanidade 

(coletivo). Freud também expõe outras ideias em suas teorias, a exemplo de que 

atos obsessivos e exercícios religiosos se aproximam, pois em ambos o objetivo é 

repelir o mal, a tentação e se proteger deles; ainda diz que a religião é uma neurose 

obsessiva universal e a neurose é uma forma de religião particular. Portanto, a 

religião nessa perspectiva, tem suas raízes em uma experiência coletiva traumática, 

distendendo-se em comparação ao processo de desenvolvimento psicológico 

individual (HOCK, 2010). 

Quanto a Jung, este autor demonstra uma visão mais positiva da religião que 

Freud, além disso, ele se diferencia de Freud em outros pontos, como o fato de 

propor a existência de um inconsciente coletivo que é composto por arquétipos, isto 

é, determinados motivos e imagens que são universais e assumem formas 

especificas apenas quando se tornam conscientes em um determinado contexto 

cultural (HOCK, 2010, p. 174). A escola de Jung, apesar de não ter favorecido um 

trabalho de revisão tão significativo, devido ao seu caráter menos crítico e científico, 

propôs considerações importantes para a psicologia da religião, a exemplo do 

pressuposto de que é possível livrar a alma e promover a vida psíquica 

compreendendo intuitivamente o processo imaginativo do ser humano (FILORAMO; 

PRANDE, 1999). 

Hock (2010) diz que praticamente a psicologia da religião surge 

concomitantemente com a própria ciência psicológica, e suas raízes como ciência de 

fundamentação empírica estão nos Estados Unidos da América em nomes como 

Galton, Stanley Hall, Starbuck e Leuba. Mas, o início como disciplina está ligado a 

Wiliam James que estudou personalidades religiosas de destaque, a fim de 

encontrar processos psicológicos referentes a experiências religiosas, que são 

diferentes de outras experiências, passíveis de serem observados de maneira mais 

fácil. 

O autor com principal destaque na psicologia humanista é o Abraham H. 

Maslow, com a sua suposição pela busca de satisfação das necessidades humanas, 

que se trata na verdade de uma busca individual e constante de busca de 



 

25 

 

autorrealização. Maslow observa que muitas pessoas que ele inclui no grupo dos 

autorrealizadores têm o que se chamou de experiência de auge, ou seja, formas 

particulares de experiências transcendentes, o que fez com que ele, ao longo do 

curso de sua teoria, começasse a dar ênfase a uma necessidade de mudança de 

consciência para que sejam alcançadas estas experiências. Assim, no fim dos anos 

60, ele desenvolve a Psicologia Transpessoal, que tem principal interesse em 

pesquisar estados de consciência de experiências extra-individuais (HOCK, 2010). 

O representante mais significativo da escola psicológica da religião 

contemporânea humanista é Gordon W. Allport,com sua psicologia personalista que 

defende a unicidade da personalidade individual, a qual deve ser salvaguardada e 

interpretada de modo adequado. Ele tece uma crítica à psicologia dinâmica de 

Freud, no que se refere ao reducionismo e a destituição da responsabilidade do 

sujeito perante a vida, mas também critica as teorias coletivistas onde o individuo é 

visto apenas sob o viés estatístico, de tipologia social, etc. (FILORAMO; PRANDE, 

1999). 

De acordo com Hock (2010), as pesquisas psicológico-religiosas, pela 

compreensão da religião, voltam-se mais para conteúdos religiosos ou para os 

indivíduos que representam e defendem tais conteúdos. O desafio da psicologia da 

religião, no atual contexto, depara-se com a necessidade de se confrontar com o da 

religião experienciada, e que só pode ser alcançada observando-se os processos de 

vida das pessoas. 

Certamente, ao se falar de religião experienciada, deve-se levar em 

consideração conceitos como Religiosidade e Espiritualidade. Fazendo a distinção 

entre religiosidade e espiritualidade,Koening, Mcculloug e Larson (2001, apud 

AQUINO, 2009) explicam que a religiosidade,  
 

 

[...] diz respeito aos sistemas de crenças, ritos e símbolos que 
apresentam basicamente duas funções: ajudam o indivíduo a se 
aproximar do sagrado e na organização da vida comunitária. Já a 
espiritualidade constitui-se como questões pessoais acerca do 
sentido último da vida, relacionadas com o sagrado ou o 
transcendente, que podem ou não levar à constituição de uma 
religião (p. 90). 
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 Ou como explicita Hock (2010), que, para a psicologia da religião, existe um 

consenso acerca de que a religiosidade 

 

 
[...] é composta por uma combinação de razão, sentimento e ação, 

ou de que cabe prioridade à experiência religiosa, em palavra e ato, 

em comparação com outras formas de expressão religiosa (179).  

 

 

Esta religiosidade geralmente é expressa no engajamento que as pessoas 

fazem em suas respectivas expressões religiosas. Assim, a seguir, far-se-á a 

apresentação de um desses lugares onde a religiosidade está significativamente 

expressa: As “Novas Comunidade de Vida e Aliança” Católicas.  

Histórico das Novas Comunidades 

 As expressões religiosas fazem parte do arquétipo social onde o sentido 

pode ser encontrado, sendo observado que novos contextos dessas expressões se 

levantam no mundo pós-moderno, desvelando atitudes altruístas e comprometidas 

com ideais de paz, de amor e de justiça (TERRA, 2004), e neste sentido a 

religiosidade é tida como um fator significativo, em se tratando da proteção social e 

da saúde (AQUINO, 2009).  

Observando-se o quadro religioso atual, é possível perceber que o catolicismo 

continua persistente, mesmo com uma queda percentual anual de seus fiéis. O 

pluralismo religioso vem crescendo muito nos últimos anos, de modo particular 

algumas denominações religiosas de caráter neopentecostal (CNBB, 2009), ou seja, 

aquelas que partem de uma vertente do evangelicalismo que agrupam outras 

denominações advindas do pentecostalismo clássico, ou de igrejas cristãs 

protestantes tradicionais, que não se apegam a questões de vestimentas, de 

costumes; têm a prosperidade como escopo principal, e os ritos são tomados de 

conteúdo emocional. Pode-se dizer que uma das grandes representantes desse 

neopentecostalismo é a Igreja Universal do Reino de Deus. 
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Além do pluralismo religioso, o cenário eclesial atual encontra uma crise ética, 

que aponta para uma crise mais profunda, a crise de sentido. A Igreja católica 

entende que esta crise existe advinda da cultura materialista e hedonista atual, a 

partir de um desejo desmedido de ganhar dinheiro, dando atenção apenas a valores 

que dizem respeito ao setor econômico-financeiro; além de um agravamento dos 

problemas sociais. Os bispos brasileiros ainda apontam como sinalizadores dessa 

crise de sentido uma anorexia de critérios éticos, bem como a falta de orientação no 

campo moral, e a perda de raízes e valores cristãos (CNBB, 2009).  

No Concílio Ecumênico Vaticano II, a Igreja refletiu sobre si mesma e sobre 

as suas relações com o mundo. E em um dos documentos deste Concílio 

(Gaudiumetspes), no capítulo II, intitulado “A Comunidade Humana”, é apresentada 

uma direção acerca do futuro da humanidade: “Podemos legitimamente pensar que 

o destino futuro da humanidade está nas mãos daqueles que souberem dar às 

gerações vindouras razões de viver e de esperar” (GAUDIUM ET SPES, 2000, 

número 31).  

É nesta crise da modernidade que surgem os novos movimentos da Igreja 

Católica. Há mais de 25 anos, em Loreto, Itália, o então Papa João Paulo II, num 

encontro da Igreja (abril de 1985), observava que esses movimentos promoviam 

uma formação de fiéis ativos e conscientes do próprio papel na Igreja e no mundo 

(CNBB, 2009). Esses fiéis têm o direito de se associarem na Igreja, entretanto 

precisam preencher cinco critérios de eclesialidade: 

• a prioridade que deve ser dada à vocação de cada cristão à santidade; 

• a responsabilidade em professar a fé católica; 

• o testemunho de uma comunhão com o papa e com o bispo; 

• a participação no objetivo da Igreja, que é a evangelização, a santificação e a 

formação cristã dos homens; 

• o esforço para ter uma presença na sociedade humana a serviço da 

dignidade integral da pessoa humana, a fim de construir condições mais 

justas e fraternas (Ibidem). 

Ao se associarem, os fiéis podem formar: 1) associações públicas; 2) 

associações privadas; e 3) condomínios (CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO, 1987, 

cf. Cân. 310). Na atualidade, um número muito grande de católicos vivem sua 
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pertença à Igreja segundo as novas formas associativas, diferentes daquelas 

tradicionais, sendo possível citar os Focolares, o Caminho Neo-Catecumenal e a 

Renovação Carismática Católica (CNBB, 2009). 

O foco de estudo deste trabalho encontra-se no tipo de associação privada 

que se convencionou chamar de “Novas Comunidades” (CELAM, 2007; CNBB, 

2009; TERRA, 2004; TIMBÓ, 2004), ou “Novas Comunidades de Vida e Aliança” –

NCVA (CARRANZA; MARIZ, 2009). Estas são associações denominadas no Direito 

Canônico como “Associações Privadas de Fiéis” (TIMBÓ, 2004), geralmente 

fundadas e compostas quase em sua totalidade por leigos, que são aqueles 

membros da Igreja Católica que não fazem parte do clero (diáconos, padres, 

bispos).  

Elas se diferenciam das antigas formas de vida consagrada presentes na 

Igreja Católica, como a Ordem Franciscana, a Ordem Beneditina, a Congregação 

dos Jesuítas e outras, justamente pela composição de seus membros, admitindo 

pessoas de diferentes estados de vida (ALVES, 2009): solteiros, casados, 

celibatários e clérigos (famílias completas aderem às comunidades, isto é, casais 

levam seus filhos, em alguns casos, não só a participarem, mas para morarem 

também em sedes compradas ou alugadas por essas associações).  

No entanto, tais associações privadas de fiéis são comuns quanto aos votos 

ou compromissos propostos a todos que almejam nelas ingressarem. As NCVAs 

possuem algumas normatividades que seriam: a renúncia dos bens materiais 

(pobreza), da autonomia pessoal (obediência), e, para alguns, da atividade sexual 

(castidade/celibato). É uma proposta de vida radical, mas seria este justamente o 

elemento de desejo daqueles que as buscam (CARRANZA; MARIZ, 2009). 

A proposta original dessas associações é viver em conformidade com os 

moldes das primeiras comunidades cristãs, descritas na bíblia católica, 

especificamente nos atos dos apóstolos e nas cartas de S. Paulo, Tiago, Pedro, 

João e Judas, a saber:assíduos à doutrina recebida e fiéis à hierarquia católica, às 

celebrações litúrgicas de missas, à frequência “unânime” na oração diária 

espontânea, e na ida àigreja;buscam ter tudo em comum de forma que não exista 

donos; repartem os bens conforme a necessidade de cada um, isto é, se uma família 
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possui mais membros que outra, será concedida uma maior parte na divisão de itens 

(Livro dos Atos dos Apóstolos).  

Dessa forma, percebe-se que, antes de ser criada a instituição, a igreja 

estrutura-se em pequenas comunidades caseiras, que institui como missão a 

propagação da palavra de Jesus Cristo por todas as cidades e culturas. Naquele 

tempo, como não existia a estrutura eclesial, os discípulos e os apóstolos viviam 

numa relação onde a sua participação era ativa e preponderante para a realização 

da missão. Do mesmo modo, nas “Novas Comunidades” o papel do leigo volta a ser 

mais participativo, ali eles são protagonistas da missão (ALVES, 2009). 

Desde o Papado de João Paulo II, a aceitação dessas novas expressões é 

declarada abertamente, abrindo-se espaço e incentivando-se cada vez mais o seu 

surgimento e crescimento (TERRA, 2004). A Igreja Católica advoga que as 

características marcantes das comunidades antigas, advindas das experiências dos 

primeiros cristãos, estão presentes nestes novos movimentos (IBID), a exemplo de 

compartilhar os bens, ter uma vida comum de oração, frequentar o templo, praticar 

caridades. A santificação seria a motivação para a radicalidade e a vida em 

comunidade (CARRANZA; MARIZ, 2009). 

Essas “Comunidades” legitimam-se na Igreja Católica com algumas 

expressões já reconhecidas pela Santa Sé, no Vaticano, como, por exemplo, 

Comunidade Católica Shalom e Comunidade Canção Nova. No Brasil as 

comunidades Novas estão se multiplicando e crescendo enquanto membros e 

números de casas, expandindo-se através de vários estados e diversas regiões da 

federação, alcançando até a sua internacionalidade (MARIZ, 2005).   

Tais expressões religiosas vêm, assim, crescendo em todo o mundo, e 

atraindo milhares de pessoas que aderem aos projetos sociais e religiosos desta 

nova expressão de fé (TIMBÓ, 2004). Em todo o Brasil são centenas dessas “Novas 

Comunidades”, e em João Pessoa, no estado da Paraíba, até os dias atuais, já se 

contam pelo menos 17 dessas comunidades registradas na Cúria Metropolitana. 

Conforme o site da Arquidiocese da Paraíba1, 7 dessas comunidades estão 

localizadas  em bairros da periferia da grande João Pessoa, enquanto que 10 estão 

localizadas em bairros mais centrais. 

                                                      
1http://www.arquidiocesepb.org.br/index.php?arqui=pages/associacoes, consultado em 09 de dezembro de 2011. 
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Surgindo como agregação de fiéis, as Novas Comunidades do Brasil têm 

como principais características: advêm, em sua maioria, do movimento da 

Renovação Carismática; nascem geralmente dos grupos de oração que se unem em 

pequenas comunidades; têm local próprio, modo próprio de ser, regras e 

constituição de vida, possuindo, em sua maioria, caráter de Pessoa Jurídica; são 

independentes hierarquicamente dos movimentos de onde surgiram, bem como da 

coordenação das paróquias; geralmente são assistidas por um padre; reúnem-se em 

sedes, chamadas em sua maioria de Centros de Evangelização, por desenvolverem 

um trabalho nesse sentido, através de atividades abertas ao público em geral 

(reuniões para oração, formações diversas, catequese, missas, etc.). Além disso, 

realizam obras de caráter social, tais como: construção e coordenação de abrigos de 

idosos ou casas para dependentes químicos; fazem acolhimento de moradores de 

rua,entre outras atividades (CNBB, 2009; TIMBÓ, 2004). 

 No que concerne ao modo de organização da vida das Novas Comunidades, 

é possível encontrar diversos estilos, mas o que predomina na maioria delas é a 

divisão em Elos Comunitários, ou seja, a divisão no estilo de vida dos seus 

membros, engajamento no que denominam Comunidade de Vida e Comunidade de 

Aliança. A Comunidade de Vida é composta por aqueles membros que abandonam 

tudo e passam a viver nas residências comunitárias, colocando todas as coisas em 

comum, tanto os bens materiais como os momentos de oração; inclusive a vida 

profissional, que passa a ser inteiramente dedicada aos objetivos da comunidade. 

Enquanto isso, a Comunidade de Aliança é formada por pessoas que têm uma 

identificação vocacional com a Comunidade, mas são livres para exercer suas 

atividades profissionais dentro e fora da mesma. De modo geral, os participantes 

desse Elo residem em suas próprias casas, mas mantêm uma estreita ligação com o 

projeto comum proposto a todos que integram a associação. 

As Novas Comunidades de Vida e Aliança se distanciam, ou até mesmo 

rompem com o pensamento contemporâneo, ao defenderem, por exemplo, a 

restrição da vida sexual e irem de encontro ao consumismo e o individualismo. Mas, 

aproximam-se da atualidade ao possuírem uma heterogeneidade estética quanto ao 

modo de se vestirem, onde são valorizados os símbolos de tradições antigas, muitas 

vezes recriando-os; ao adotarem a emoção para validar a verdade religiosa e 
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espiritual através, por exemplo, da alegria; ao fazerem uso de eventos de massa,e 

aindada mídia para conquistarem seus objetivos (CARRANZA; MARIZ, 2009). 

Desde os primórdios de sua história, a sociedade como um todo é dividida em 

grupos, sendo estes grupos primários ou secundários. Os grupos primários são, em 

geral, aqueles grupos pequenos onde as relações são mais afetivas, mais íntimas, 

havendo identificações mútuas de pensamentos, objetivos. Neles há contato vis-à-

vis, o que implica que existam algumas condições físicas para que esses grupos 

aconteçam, tais como: proximidade física, exiguidade do grupo e durabilidade dos 

laços. Como estes grupos são caracterizados por suas relações mais íntimas e 

afetivas, é preciso que essas condições acima propostas aconteçam (DAVIS, 1964). 

Colocadas nos contextos dos grupos primários, com as características 

supracitadas, as Novas Comunidades podem também ser palco de conflitos que 

aqui serão divididos em internos e externos. Os conflitos internos referem-se a 

tensões no âmbito das relações internas da comunidade – distribuição das tarefas, 

utilização de recursos, a estrutura da vida cotidiana, a organização dos horários, 

dentre outros; os conflitos externos dizem respeito aos serviços desempenhados 

fora da associação e do engajamento numa comunidade sociocultural mais 

abrangente – como no modo de definir o trabalho externo, na prestação de serviços 

sociais, nos projetos de formação ad-extra, etc. (POLI; CREA; COMODO, 2008). 

A literatura aponta várias razões que contribuem para fazer uma demarcação 

das áreas de conflito na vida comunitária, mas aponta quatro principais: (1) Cada 

sujeito chega à comunidademarcado pela sua história pessoal, fazendo com que a 

dinâmica deste grupo dependa da maturidade com a qual cada integrante mantém 

sua identidade e se abre à reciprocidade; (2) Cada sujeito possui expectativas 

diferentes sobre si e sobre os outros no que se refere à função, a empenho, 

princípios e valores pessoais; (3) O sistema de comunicação ineficaz também pode 

provocar conflitos agudos; (4) E, por fim, as normas ou os chamados conflitos de 

regras, que são os mal-entendidos que acontecem no interior do grupo, quando os 

critérios pré-estabelecidos não são colocados de maneira clara e comum a todos, ou 

compartilhado por todos, e a partir dos quais se firmam os interesses de cada 

indivíduo (POLI; CREA; COMODO, 2008). 
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Diante desses conflitos, para que seja alcançado novamente um bem-estar 

comunitário, faz-se necessária uma nova dinâmica de relações marcada pelo 

empenho e cooperação dos membros, reencontrando valores comunitários e 

objetivos comuns, a fim de que se possam ver as coisas de um novo modo, isto é, 

com um novo sentido. Quando isto acontece, surge um bem-estar no seio da 

comunidade, que supre as fragilidades humanas, favorece a construção da 

comunhão das pessoas, mediante um modo sincero e radical de viver os valores e 

princípios propostos pelo evangelho que pregam, trazendo a superação do 

individualismo materialista (POLI; CREA; COMODO, 2008). 

Neste sentido, o capítulo seguinte faz uma reflexão sobre a sociedade e sua 

relação com a religião e os valores humanos, possíveis explicadores sociais de 

comportamentos. 
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2. SOCIEDADE E VALORES 

Ao pensar na relação religião, pessoa e sociedade, é preciso considerar que a 

religião, uma congregação de pessoas sob a orientação de uma doutrina, foi 

concebida, por um lado, como uma construção social (os sociólogos, filósofos); por 

outro lado, como uma neurose de massa (Psicologismo),ou uma realização do 

homem conduzido pelo seu próprio Deus (os teólogos, religiosos, líderes espirituais). 

Apesar das discussões sobre essa gênese da religião, algo é comum nas várias 

correntes: a religiosidade e sua construção institucional é um fenômeno que está 

intrinsecamente arraigado naquilo que é o ser humano. 

Serge Moscovici (2011), no seu livro “A invenção da sociedade”, analisa 

aquilo que ele chamou de máquina de fazer deuses, deixando claramente expresso 

que tal máquina é a sociedade e que ela pode ser reconhecida pelo número de seus 

indivíduos e o contrato que os agrega, bem como pela dominação de um sujeito 

para com o outro, e as relações de troca, etc. Mas para tal autor essas formas de 

contrato ou vínculo têm em comum um mecanismo denominado coerção, a saber, é 

encontrado em praticamente todas as relações estabelecidas pelo homem: desde a 

simples entrada em uma sala de aula a um lugar de culto; nas relações com os 

superiores, com pais, com namorados, amigos, etc. 

Para Viecili e Medeiros (2002), é a partir do resultado produzido pelo estímulo 

que se tem a definição da coerção. Por exemplo, a coerção é aversiva à medida que 

os indivíduos abrem mão de fazerem, ou realizam ações a fim de parar ou evitar um 

estímulo qualquer ou conjuntos de estímulos. Ao citarem Skinner (1974), os mesmos 

autores dizem que a coerção é o uso de contingências de punição e de reforço 

negativo. 

Para Moscovici (2011), se reconhece o fato social na coerção exercida de fora 

sobre a vida do homem, e que marca seus gestos, seu pensar e sentir. Mas esta 

coerção, a social, não deve ser confundida com a coerção física, que é instintiva; 

aquela nos impõe uma parada corporal ao cansar; o alimentar-se ao sentir fome, ou 

mesmo dormir diante do esgotamento, e nos cobrirmos no frio do inverno. Na 

coerção social, ainda que o resultado seja o mesmo, as razões são outras, por 

exemplo, também nos cobrimos ao entrarmos num templo de orações, em outras 
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palavras, a coerção física exige, a social impõe e proíbe. Então, para este autor a 

sociedade é certamente uma criação moral.Essa moral coercitiva gera, a partir do 

você dever ser, senão acontecerá algo (grifo do autor), um peso a ser suportado 

pelo homem, e a religião é o sinônimo dessa pressão (MOSCOVICI, 2011).  

A religião em todos os lugares e em todas as épocas é a condição para que 

exista vida em sociedade, ela ajuda a manter o curso normal da vida, sendo 

impossível existir sociedade que não tenha a necessidade de entreter e fortalecer, a 

religião provê aos seres humanos a possibilidade de viver e pensar como sociedade, 

e possivelmente a ciência nunca será capaz de construir, criar ou recriar um 

substituto para a religião (MOSCOVICI, 2011).  

Durkheim (2000) em seu livro "As formas elementares da vida religiosa”, 

procura fazer um estudo das religiões na sua forma mais primitiva, mais simples (do 

ponto de vista da sua organização), pois para ele esta é a melhor forma de conhecer 

a essência da religião, visto que as religiões mais avançadas (como o Cristianismo) 

demonstram uma reunião de crenças e ritos que foram tomados emprestados de 

diversas outras religiões dificultando o encontro com tal essência. O primitivo aqui é 

um meio para que ele possa descrever qual o papel da religião. Neste estudo o 

referido autor diz que a religião é um sistema recíproco de crenças e de práticas 

referentes àquilo que é sagrado (separado, reservado),crenças e práticas e aqueles 

que aderem a elas são unidos naquilo que se chama igreja, isto é, uma mesma 

comunidade moral. E segue apresentando que a real função da religião é fazer o 

homem viver melhor, e que o que faz uma sociedade perdurar é claramente suas 

crenças e ritos sagrados. 

As crenças e as práticas religiosas, segundo Moscovici (2011), são passíveis 

de conhecimento, não porque se professa a credibilidade em um Deus, mas pela 

concepção que o homem tem acerca de dois mundos distintos e antagônicos: o 

sagrado e profano. A dimensão do sagrado gera respeito, em alguns momentos 

temor, e o homem faz certo esforço para não estabelecer contato com ela, e ainda, 

desta dimensão, provém alguma coisa que gera vida reunindo os seres humanos, 

exercendo sobre eles uma autoridade moral. A dimensão do profano pertence àquilo 

que está na esfera ordinária da vida, no cotidiano, não lhe devendo nenhuma 
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cautela peculiar, apenas a certeza de que esta dimensão não faz parte, nem toca a 

dimensão sagrada, sendo a esta antagônica, impura.  

A dicotomia onde habita a existência destas dimensões (sagrada/ profana) 

estende-se a toda esfera da vivência humana, como, por exemplo, aos objetos com 

que o homem tem contato, é sabido que os sagrados são de maior valor que os 

profanos (DURKHEIM, 2000). Da mesma forma se dá com as representações 

investidas de dignidade do sagrado que são eminentemente superioras às 

representações profanas, ainda que existam aqueles que as desprezam, ou riam, ou 

protestem contra as atitudes de homens religiosos frente as suas representações 

sagradas - aqueles não são impedidos de acreditarem e se colocarem diante do 

transcendente, pois a preeminência do sagrado é preeminência da sociedade sobre 

os indivíduos que a ela pertencem (MOSCOVICI, 2011, p. 57) 

A relação sagrado/profano em si já é coercitiva, já existe sobre ela uma 

autoridade moral hierárquica, visto que os elementos de um são superiores aos do 

outro. Por isto é possível pensar, a partir das questões supracitadas em Moscovici e 

Durkheim, que onde existe sociedade existe religião, e que a religião é o sinônimo 

da pressão exercida sobre o ser humano impelindo-o a um dever ser/senão (grifo do 

autor). Também, ao se considerar a religião sob o ponto de vista institucional, é 

possível observar o poder a ela conferido, visto que ela, apesar de fazer parte da 

esfera do sagrado, desempenha funções políticas, econômicas e sociais claras na 

sociedade, portanto, em seus indivíduos, especialmente na comunidade de fiéis nela 

inseridos. 

Segundo Moscovici (2011), para deixar a esfera do profano e adentrar na do 

sagrado, o indivíduo, especialmente o jovem, deve passar por rituais de purificação, 

e/ou iniciação. É possível que a necessidade de que essa passagem aconteça surja 

a partir do medo de sofrer, é o que diz Moscovici remetendo-se ao “selo sagrado” 

(2011, p. 72), que é uma referência feita ao livro do apocalipse onde se diz que só 

serão salvos aqueles que tiverem em sua testa o “selo de Deus”, em sendo assim, 

aqueles que não o tiverem ficarão neste mundo, padecerão e sofrerão. 

Certamente a respeito do engajamento ou rito de iniciação, as igrejas cristãs 

estão entre as de maiornúmero de adeptos. A Igreja Católica Apostólica Romana, 

por exemplo, possui os maiores índices de autoatribuição religiosa no Brasil, onde 
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73,6% da população declara-se católica; na região nordeste, este número é de 

79,9% (IBGE, 2000), possuindo ainda grande inserção nos mais diversos setores da 

sociedade. É possível que isto façacom que ela exerça significativa influência no que 

tange à formação de opiniões e definições de padrões e regras sociais.  

A Igreja Católica Apostólica Romana é constituída por uma hierarquia, 

relacionada, em ordem crescente: os Leigos, os diáconos, os padres e os bispos 

(CCIC, 2005, n. 178). O ingresso como membro hierárquico da Igreja Católica 

acontece inicialmente pelo batismo, e posteriormente, caso o fiel pretenda adentrar 

na classe sacerdotal, mediante estudos nos seminários, ou faculdades católicas de 

filosofia e teologia. À categoria dos diáconos permanentes é permitido que vivam o 

sacramento do matrimônio (CCIC, 2005, n. 334),  e esses não residem no seminário, 

vivendo o internato devido a sua condição de casados; na categoria do sacerdote,  

existe o pré-requisito da residência no seminário, através do modo de internato, para 

que possam ser ordenados padres. Outros modos de iniciação que podem 

acontecer dentro da Igreja Católica Romana se dão na busca por uma consagração 

religiosa através do ingresso em Congregações, Ordens, Sociedades de vida 

Apostólica, Comunidades de Vida e Aliança. 

Tomando emprestadas as perspectivas de Durkheim e Moscovici, é possível 

analisar as instituições supracitadas, e intuir que tais instituições possuem, 

certamente, um poder moral sobre seus membros, pelo sagrado que nelas se 

apresenta e por seu caráter religioso. Foucault (1999b) chamou a este tipo de 

instituição de instituições disciplinares (p.145), ou seja, instituições que fazem uso 

de algumas técnicas disciplinares que modelam o homem tomando-o como objeto e 

instrumento de sua prática. Sendo assim, o sucesso do poder disciplinar se deve 

sem dúvida ao uso de instrumentos simples: o olhar hierárquico, a sanção 

normalizadora e sua combinação num procedimento que lhe é específico, o exame 

(FOUCAULT, 1999b, p.143). 

Em seu livro “Microfísica do poder”, Foucault (1999a) fala que o poder nada 

tem de objeto natural, nem muito menos é uma coisa em si, antes é uma prática 

social e, como tal, estabelecida na história. O referido livro busca fazer uma análise 

dos procedimentos mais técnicos do poder que alcançam um controle detalhado e 

meticuloso do corpo – gestos, atitudes, comportamentos, hábitos. Então são 
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chamadas de disciplinas ou poder disciplinar as referidas técnicas que objetivam 

realizar a rendição das forças do corpo e que, além de propor, impõem uma relação 

de docilidade-utilidade. (BENELLI 2006) 

Benelli (2004) ao falar de Foucault, ressalta que ele procurou mostrar que as 

técnicas modernas de poder se concentraram em três instâncias: no corpo, no saber 

e nas normas; além disso, mostrou que a tecnologia moderna do poder tem como 

característica um direcionamento de forças submetidas ao treinamento disciplinar e 

a constituição de uma rotina do agir rumo a padrões normativos fixos, construindo-se 

a partir daí uma noção do que seria “normalidade”.  

Para Foucault (1999b) o poder não se dá, não se troca nem se retoma, antes 

ele se exerce; só pode existir em ação, através de uma relação de força. Como o 

poder é uma prática social, é uma ação, essa relação de força que ele exerce nos 

submete certa obrigação, seja ela de criar uma verdade ou de confessar uma 

verdade que se nos é imposta pela instituição, isto é, “... somos obrigados pelo 

poder a produzir a verdade, somos obrigados ou condenados a confessar a verdade 

ou a encontrá-la”. (p. 180) 

Apesar de a religião constituir a sociedade, e ter como função ajudar o 

homem a viver melhor, como nos diz Durkheim (2000), algumas vezes o poder que 

se estabelece dentro dela pode gerar sofrimento naqueles que ali estão. É o 

exemplo das instituições disciplinares, ditas por Foucault (1999), que impõem a 

confissão da verdade por ela estabelecida e produz um sujeito com pouco exercício 

de subjetividade, ou melhor dizendo, com uma subjetividade encarcerada pelo poder 

lá exercido, que, por conseguinte, perde o sentido de vida do tempo que fica 

institucionalizado e passa a sofrer psiquicamente durante a institucionalização. 

Às instituições disciplinares, Foucault (1999b) também as chama de 

“instituições de sequestro” devido à reclusão submetida aos indivíduos, mas não 

com a pretensão propriamente de "excluir" o indivíduo recluso, mas, sobretudo, 

"incluí-lo" num sistema normalizador.  

Outra característica marcante das instituições disciplinares é a citada norma, 

pois sem ela é impossível que uma instituição deste tipo consiga funcionar, e/ou 

tornar-se funcional. Numa sociedade disciplinar, sempre existe aquele que exerce 

um poder sobre o indivíduo, vigiando-o, a exemplo do professor para com os alunos, 
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o médico para com os pacientes, o guarda para com os presidiários, etc., sendo 

importante frisar que ao mesmo tempo em que vigia, produz também certo saber 

sobre aqueles que estão sob sua jurisdição. E tal saber é caracterizado pela norma, 

sendo assim um saber normatizador, que é ordenado segundo o que se estabelece 

como normal ou não, correto ou não, como o que se deve ou não realizar (BENELLI 

2004). 

Benelli e Costa-Rosa (2007), em seus estudos sobre a formação de um 

seminário católico, encontram“uma forte contradição entre um aparelho disciplinar e 

um discurso participativo, entre as práticas e o discurso institucional”.Ele descobre 

mecanismos de sofrimento psíquico onde muitas vezes os sujeitos são destituídos 

de sua subjetividade, a fim de que possam evitar tensões, ou até afastamentos 

daquilo que para eles é sua vocação. Esse sofrimento psíquico a que são 

submetidos muitas vezes os Membros das instituições disciplinares, pode incidir 

diretamente na prática social futura. 

Referindo-se ainda ao estudo sobre o seminário católico de Benelli e Costa-

Rosa (2007), nele foi percebido que esta instituição encarna o poder disciplinar e os 

vários procedimentos que essa espécie de poder pratica. Ele observa uma 

centralização da autoridade nos formadores em suas relações com os seus 

formandos, elemento este que, conforme os autores, parece privilegiado na 

produção de uma subjetividade. Os mesmos acreditam que um processo formativo 

desse tipo também pode incidir diretamente no tipo de prática social desenvolvida 

pelos sujeitos que,após formados, ocupam lugares de liderança diante de outros 

sujeitos. 

 Em seu livro “Manicômios, prisões e conventos”, Goffman (2008), concebe 

que o tempo passado no estabelecimento institucional pode ser um tempo perdido, 

destruído ou tirado do sujeito, dependendo das relações de poder que lá se impõem, 

e que as experiências vividas lá dentro, justo por ser um tempo sem sentido, deve 

ser segundo o autor “apagado”; é um período que ele precisa cumprir de alguma 

forma, se quiser chegar à liberdade. 

Conforme Goffman (2008), a grande prova do sofrimento vivido em 

instituições disciplinares, ou em sua perspectiva, instituições de sequestro, é o 

grande valor dado a atividades de entretenimento, ou seja, atividades carentes de 
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seriedade, mas profundamente estimulantes na ação de retirar o sujeito de seu 

“ensinamento”, conseguindo por um momento fazê-lo esquecer da sua situação real, 

podendo-se tornar admissível dizer que as atividades cotidianas em tais instituições 

“torturam o tempo”, e essas outras o “matam misericordiosamente”.  

 A respeito do que foi dito no parágrafo anterior, neste tipo de instituição a que 

Goffman e Foucault se referem, pode-se fazer uma analogia a despeito da vida 

cotidiana experimentada lá dentro, com uma espécie de “mar morto”, no qual 

sempre aparecem ilhas de atividades cheias de vida e encantadoras, e tal atividade 

pode ajudar o sujeito a suportar a tensão psicológica habitualmente gerada pelos 

ataques ao EU (GOFFMAN, 2008). 

Neste sentido, os valores realizados em tal contexto podem determinar 

profundamente as relações, atitudes, comportamentos daqueles que ali estão 

inseridos. É justamente o poder determinante que os valores humanos possuem 

sobre as atitudes e comportamentos humanos que será apresentado na seção a 

seguir. 

2.1. Valores Humanos 

Cotidianamente a palavra valor possui vários significados, sendo utilizada 

para dar preferência a um objeto em relação a outro, ou num sentido econômico ou 

mesmo como uma qualidade atribuída a um objeto. Na sua origem a palavra valor 

deriva do latim valere, ganhando significado de coragem, valentia ou força. 

Conforme Milfont (2001) os valores humanos significam fidelidade para com um 

projeto de vida, bem como padrões de comportamento socialmente sugeridos. 
O constructo valores humanos foi alvo de múltiplas pesquisas em várias 

sociedades, estando entre os renomados pesquisadores Rokeach (1973), Inglehart 

(1977), Schwartz e Bilsky (1990) e Gouveia (2003). Desde 1931, com as ideias de 

G. W. Allport, o termo valores básicos pode ser encontrado na literatura. Já em1975 

esse teórico afirmava que homens saudáveis são orientados por esquemas de valor 

que elegem os elementos significativos para a percepção, examinam sua 

consciência e dão possibilidade de inibir ou exibir alguns comportamentos. 
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Os valores humanos são de grande interesse para o estudo na psicologia, tal 

afirmação ganha força ao se observar o aumento do número de pesquisas nesta 

direção, o que ratifica a relevância de se ter tal constructo como possível explicador, 

por exemplo, do consumo de drogas (COELHO JÚNIOR, 2001), atitudes e 

comportamentos ambientais (COELHO; GOUVEIA; MILFONT, 2006), 

comportamentos antissociais (PIMENTEL, 2004; SANTOS, 2008), e a religiosidade 

(AQUINO, 2009; SCHWARTZ; HUISMANS, 1995). Isto fica expressamente claro na 

afirmação de Gouveia (2003) de que o referido constructo pode influenciar ações e 

atitudes humanas e servir como padrões avaliativos de seu comportamento. 

Rokeach (1973) também assevera que à medida que os valores são internalizados 

por uma pessoa, eles servem como orientadores do comportamento humano. Dessa 

forma à medida que se compreendem os valores de tal indivíduo, poder-se-ia 

predizer o comportamento dele frente a situações experimentais, e/ou reais. 

A seguir serão apresentadas as perspectivas teóricas de maior evidência a 

respeito da questão dos valores humanos, considerando-se que, a exemplo de que 

qualquer ensaio teórico, torna-se impossível abarcar a totalidade das contribuições 

desta temática. Abordar-se-á, portanto: os valores culturais, através de Ronald 

Inglehart (1991) e Geert Hofstede (1984, 1991); os valores individuais através de 

Rokeach (1973), Schwartz (1994), e Gouveia (1998, 2003). No que se trata dos 

valores, a presente dissertação toma como pressuposto teórico este último autor e 

sua Teoria Funcionalista dos Valores Humanos, tendo em vista que seu modelo 

apresenta-se mais integrador, parcimonioso e teoricamente fundamentado 

(GOUVEIA;COLS., 2008).  

2.2. Os valores na dimensão cultural 

O primeiro autor abordado na perspectiva cultural é Geert Hofstede. Este 

autor parte do princípio de que os valores humanos representam necessidades 

socialmente edificadas e constituídas por normas da sociedade e de instituições 

regentes de grupos e sociedades (MANGABEIRA, 2002). Sendo assim, é a partir da 

cultura onde o sujeito está inserido, que se analisam as prioridades valorativas 

(VIONE, 2009). 
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Para Hofstede (1984, 1991), existe uma programação cultural do ser humano, 

instruindo-o no que se refere as suas ações, pensamentos e sentimentos, como se 

fosse construído um programa mental que orientasse as interações no dia a dia dos 

seres humanos, isto é, determinando de alguma forma seu comportamento 

socializado. Desse modo, tal autor colaborou na difusão de estudos de uma 

estrutura unidimensional, individualismo-coletivismo, que expressa o quanto as 

pessoas de uma sociedade se sentem responsáveis pelas demais ou mesmo 

independentes delas (MEDEIROS, 2011, p. 52). 

Hofstede (1984) realizou um estudo a fim de identificar as dimensões 

valorativas por meio das quais variavam as culturas. Ele aplicou uma escala que 

continha 14 itens, onde ele encontrou 4 dimensões, a saber: distância de poder 

(medida da aceitação ou negação da hierarquia); coletivismo-individualismo (o 

quanto as pessoas de uma determinada sociedade veem-se responsáveis ou 

independentes para com outras pessoas); masculinidade-feminilidade (mostra o 

nível de materialismo na masculinidade, e, na  feminilidade o quanto se centram 

relações interpessoais; e, evitação da incerteza (mostra o quão ansiosas e 

preocupadas ficam as pessoas diante de situações inesperadas ou 

incertas)(MEDEIROS, 2011). 

Segundo Gouveia (2003), duas principais críticas foram feitas ao modelo de 

Hofstede: (1) Ao contrário do que pensou Hofstede, o individualismo não surge a 

partir do desenvolvimento econômico, pois as sociedades contemporâneas possuem 

em sua composição tanto elementos individualistas quanto coletivistas; (2) a 

segunda crítica aconteceu devido à consideração feita por Hofstede de que 

coletivismo e individualismo compõem uma única dimensão, o que desconsidera a 

legitimidade e independência de tais constructos. Com isto teve lugar outro modelo 

cultural, o de Inglehart, que a partir da hierarquia das necessidades (MASLOW, 

1954), desenvolveu a teoria dos valores políticos (MEDEIROS, 2011). 

O segundo autor de referência é, portanto, Ronald Inglehart, que se baseou 

na hierarquia das necessidades de Maslow, a fim de chegar a uma definição dos 

valores, por meio de um modelo teórico cujo pressuposto considera os aspectos 

sociais e culturais dos valores (VIONE, 2009). Em seu modelo, Inglehart (1977) criou 

duas dimensões que ele chamou de materialismo (satisfação de necessidades 
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básicas, a exemplo da segurança física e econômica) e o pós-materialismo (valores 

espirituais procedentes da satisfação materialista, a exemplo das necessidades 

intelectuais e de autorrealização), buscando identificar as mudanças em cada 

geração, bem como traçando uma comparação entre culturas nacionais. 

Na formulação de sua teoria, Inglehart (1977), aceitou duas hipóteses, a 

saber: a hipótese da escassez (os sujeitos valorizam aquilo de que mais 

necessitam), e a hipótese da socialização (onde é ressaltada a necessidade de se 

ter atenção ao contexto em que o indivíduo foi socializado no início de sua vida). A 

partir de então, aquele teórico realizou alguns procedimentos estatísticos onde 

observou que os valores materialistas encontrar-se-iam no polo positivo, e os pós-

materialistas no polo negativo.  Para Gouveia (1998), Inglehart restringiu o campo de 

aplicação deste constructo no momento em que se limitouà existência de tais polos, 

e que é impróprio abordar os valores a partir de um modelo dicotômico, pois em 

muitos países tais dimensões encontram-se confusas e podem ser combinadas. 

2.3. Os valores na dimensão individual 

Milton Rokeach causou um grande impacto histórico no campo dos valores 

humanos, onde realizou pesquisas diversas, de modo particular com a grande 

contribuição que deu ao escrever o livro The natureofhumanvalues(1973). Este autor 

diferenciou os valores de outros construtos, tais como atitudes e traços de 

personalidade, e também apresentou um instrumento que tem a proposta de 

mensurar os valores legítima e especificamente. Tal instrumento foi traduzido para o 

Brasil, e pesquisadores, como Tamayo (1988), realizaram estudos relacionando-o 

com as variáveis sexo e idade. 

Segundo este autor, um valor é uma crença duradoura, onde um modo de 

conduta ou um estado último de existência é pessoal e socialmente preferível a um 

modo de conduta oposto ou estado final de existência (ROKEACH, 1973, p.5). Para 

ele, os valores estão relacionados a modos de condutas e estados finais da 

existência que o indivíduo considera como desejáveis. 

Rokeach elabora o conceito anterior sobre valores, baseado em cinco 

pressupostos básicos que ele elencou em sua obra clássica The 
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NatureofHumanValues(1973), sendo eles: (1) é relativamente pequeno o número de 

valores possuídos por uma pessoa; (2) independente da cultura as pessoas têm 

valores iguais; (3) há uma organização dos valores em sistemas; (4) os 

antecedentes valorativos de um sujeito podem ser achados na sua cultura, 

sociedade e instituições, bem como na própria personalidade do sujeito; (5) Em 

todos os fenômenos que os pesquisadores sociais podem considerar importantes 

para serem pesquisados, lá os valores são manifestados. 

Milton Rokeach (1973) categorizou os valores em terminais (o próprio 

desejável) e instrumentais (os comportamentos): os valores terminais dizem respeito 

ao estado final da existência, às metas que as pessoas desejam atingir, a crenças 

sobre o desejo de um estado final, como liberdade, vida confortável, maturidade no 

amor; por outro lado, os valores instrumentais dizem respeito a crenças sobre um 

determinado modo de ser, como independência, ambição ou honestidade. Rokeach 

apenas não estabelece uma imediata conexão entre valores instrumentais e 

terminais, nem apresenta uma proposta de aplicação da distinção (PASQUALI; 

ALVES, 2004, p. 74). 

Em resumo, Valores instrumentais são tomados como um meio para se 

chegar ao que é desejável; e os Valores terminais são aqueles realmente 

desejáveis. Os primeiros são classificados em Morais (Modos de comportamento), 

por se referirem ao modo de se comportar, a sua transgressão pode gerar 

sentimento de culpa; e de Competência (que não dependem da moralidade), 

produzem sentimentos de que sua ação está adequada. Ao passo que os segundos 

assumem duas perspectivas, os intrapessoais, onde o centro é o indivíduo, e os 

interpessoais, onde o centro é a sociedade (MEDEIROS, 2011). Tais organizações 

valorativas podem ser vistas na tabela a seguir. 
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Tabela 1. Tipos de valores instrumentais e terminais proposto por Rokeach 
(1973) 

Tipos de Valores 
Terminais 

 
Estados finais de existência 

Instrumentais 
 

Modos de comportamento 
Pessoais 

 
Centrados na própria pessoa, foco 
intrapessoal. 
 
Exemplos: salvação, harmonia interior. 

De competência 
 

Sua transgressão provoca vergonha, foco 
intrapessoal. 
 
Exemplos: lógico, inteligente. 

Sociais 
 

Centrados na sociedade, foco interpessoal. 
 
Exemplos: um mundo de paz, amizade 
verdadeira. 

Morais 
 

Sua transgressão provoca culpa, foco 
interpessoal. 
 
Exemplos: honesto, responsável. 

(adaptado de MEDEIROS, 2001) 

 
 
É possível encontrar ainda um instrumento desenvolvido por Rokeach 

Rokeachchamado: Rokeach ValueSurvey (RVS). Tal instrumento é composto por 36 

valores, separados conforme os conceitos de instrumentais (ex: honrado, obediente 

e responsável), e terminais (ex: felicidade, salvação e segurança familiar), e são 

operacionalizados através de uma frase para cada um, e depois ordenados 

conforme o grau de importância atribuído. Tal instrumento foi adaptado ao contexto 

brasileiro por HartmuntGünther, onde se procurou diferenças de valores acerca do 

sexo, idade e nível socioeconômico (MILFONT, 2001).  

Milton Rokeach contribuiu para com o estudo dos valores humanos ao 

sintetizar conceitos e reunir ideias da antropologia, sociologia e psicologia; ao 

providenciar a distinção de atitudes e traços de personalidade; ao apresentar um 

conceito especifico sobre os valores humanos e os sistemas de valores; ao propor 

um instrumento para mensurá-los; e ao comprovar que os valores são centrais no 

sistema cognitivo (GOUVEIA; MARTINEZ; MEIRA; MILFONT, 2001; MEDEIROS, 

2011). Além disto, ele classificou os valores em instrumentais e terminais, bem como 

seus respectivos subtipos; ampliou o método de autoconfrontação, com relação ao 

contexto de mudanças de valores; e, por fim, através da combinação de pontuações 
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nos valores de igualdade e liberdade, propôs uma tipologia de ideologia política 

(GOUVEIA ; COLS., 2011). 

Mesmo com inegáveis contribuições de tal modelo, vem recebendo críticas, 

tanto em relação à teoria quanto à forma de mensuração adotada, a saber: alguns 

autores apontaram problemas no seu modelo, como seguem: (1) a sua medida 

sugeria dependência entre pontuações de um mesmo sujeito; (2) a sua estrutura 

valorativa não foi formalmente testada com dados empíricos; e (3) talvez a maior 

restrição feita à teoria foi que as amostras de seus estudos restringiram-se a 

estudantes universitários dos Estados Unidos, isolando-se academicamente, não 

dando importância para difundir e divulgar seu modelo. (GOUVEIA, 1998; GOUVEIA; 

MARTÍNEZ; MEIRA; MILFONT, 2001).   

Além disso, Rokeach também é criticado: por não explicitar uma referência 

com relação à natureza humana, pela incerteza por parte do pesquisador se o 

sujeito deve considerar todos os valores ou apenas alguns deles ao preencher o 

instrumento, e ainda pela utilização de uma medida ordinal na mensuração dos 

valores, não sendo, portanto, possível a realização de análises estatísticas mais 

robustas (CHAVES, 2006). 

Ao contrário de Rokeach, o pesquisador Shalom Schwartz (1992), organizou 

um grande grupo de pesquisadores instalados nos diversos continentes, a fim de 

procurar apresentar à academia o seu modelo. Tal modelo teórico é considerado 

como um alongamento da teoria de Rokeach, e é preciso dizer que foi através das 

pesquisas transculturais realizadas por Schwartz e seus colaboradores que o estudo 

deste construto foi revitalizado, vindo a ser um dos temas mais proeminentes em 

psicologia social, além desse modelo ter sido assumido desde a década de 80 como 

a principal referência na literatura sobre valores humanos (MEDEIROS, 2008).  

Objetivando a obtenção de uma estrutura valorativa universal, Schwartz cria o 

que ele chamou de Tipologia da Estrutura e do Conteúdo dos Valores Humanos.

 Para Schwartz e Bilsky (1987, 1990), os valores humanos podem ser 

entendidos como concepções do desejável que interferem na maneira como as 

pessoas selecionam suas atitudes e avaliam os eventos, transcendendo situações 

específicas, guiando as ações humanas e sendo organizados de acordo com sua 

importância relativa. Tais definições demonstram elementos que foram agregados 
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de outras teorias como a de Kluckhohn e Rokeach, entretanto, Schwartz e seus 

colaboradores buscaram contemplar aspectos não abordados anteriormente, a 

exemplo do fato de que a necessidade de construir uma teoria define o conteúdo 

dos valores adequadamente. 

Tais valores são advindos de três pressupostos humanos universais, a saber: 

as necessidades dos indivíduos enquanto organismos biológicos; a necessidade de 

interação social coordenada; a necessidade de sobrevivência e bem-estar dos 

grupos. Schwartz configura então os valores em dez tipos: autodireção, estimulação, 

hedonismo, realização, poder, benevolência, conformidade, tradição, segurança e 

universalismo (GOUVEIA; ANDRADE; MILFONT; QUEIROGA; SANTOS, 2003).  A 

tabela a seguir apresenta os 10 tipos motivacionais de valores de Schwartz, bem 

como seus valores específicos e sua fonte, ou seja, suas origens perante as 

necessidades humanas. 

 

 

Tabela 2. Tipos motivacionais de Schwartz (1994, 2005). 

Tipo motivacional  Exemplos de valores  Fontes  

Autodireção Criatividade; Curiosidade; Liberdade Organismo; Interação  

Estimulação  Ousadia; Vida variada; Vida excitante Organismo  

Hedonismo  Prazer; Apreciar a vida Organismo  

Realização Bem sucedido; Capaz; Ambicioso Interação; Grupo  

Poder Poder social; Autoridade; Riqueza Interação; Grupo  

Segurança Segurança nacional; Ordem social; 
Limpo 

Organismo; Interação; 
Grupo 

Conformidade  Bons modos; Obediente; Honra os 
pais e os mais velhos Interação  

Tradição Humilde; Devoto  Grupo  

Benevolência Prestativo; Honesto; Não rancoroso Organismo; Interação; 
Grupo 

Universalismo  Tolerância; Justiça social; Igualdade; 
Proteção do meio ambiente Grupo; Organismo  

(adaptado de MEDEIROS, 2011) 
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Schwartz (1990, 1992) afirma que, de acordo com a importância atribuída aos 

tipos motivacionais, uma estrutura valorativa é formada, e tal estrutura passa a guiar 

as atitudes, as opiniões e os pensamentos do homem, e depois esta estrutura 

mostra às pessoas quais são as prioridades de sua vida e o que faz com que elas 

desempenhem tal função. Os valores são classificados como individuais 

(autodireção, estimulação, realização, hedonismo e poder), coletivos (benevolência, 

conformidade e tradição) ou mistos (segurança e universalismo). 

 É preciso lembrar ainda as relações dinâmicas entre os próprios tipos 

motivacionais de valores da teoria de Schwartz (1992), o que faz com que ele 

proponha uma estrutura circular complexa que uniformiza as relações de desordem 

e compatibilidade entre os valores, ou seja, nesta estrutura, os valores conflitantes 

situam-se em direções opostas a partir do centro do círculo, enquanto aqueles que 

são compatíveis situam-se ao ladoum do outro, ao longo do círculo. Não há 

unanimidade quanto à classificação de valores como individualistas, coletivistas ou 

mistos, o que há é certa convergência na literatura a respeito disto. Tal estrutura 

pode ser observada no esquema a seguir: 

 

Figura 1. Estrutura Bidimensional dos tipos motivacionais 
(Adaptado de Schwartz, 2006, p. 142). 
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O número de pesquisas que utilizam a teoria de Schwartz e seus 

colaboradores é imenso, visto que ela trouxe grande contribuição ao mundo 

acadêmico. Entretanto, este modelo não está imune a críticas (GOUVEIA, 1998; 

MEDEIROS, 2011), e elas sobrevêm principalmente por conta da ausência de uma 

base teórica subjacente à ontogênese valorativa, o que causa repercussões, como, 

na indeterminação do número de tipos motivacionais, na seleção de valores 

específicos para representá-los, e na ausência de explicação consistente acerca das 

compatibilidades e conflitos dos valores (MEDEIROS, 2011, p. 69). 

Comofoi observado, as teorias até agora expostas apresentam algumas 

falhas, principalmente no que se refere a sua elaboração e ao número de valores 

adotados, demonstrando uma deficiência na fundamentação teórica das mesmas. 

Deste modo, o presente trabalho de dissertação apoiar-se-á, enquanto teoria dos 

valores humanos, na perspectiva concebida por Gouveia (1998, 2003) tendo em 

vista o seu caráter mais parcimonioso, simplificador e ainda, inovador, e que assume 

a natureza humana como benévola, identificando uma teoria específica perante a 

qual deriva sua lista de valores.  

2.4. Teoria Funcionalista dos Valores Humanos de Gouveia 

Este autor apresenta uma nova tipologia dos valores humanos básicos. 

Contudo, esta teoria não deve ser entendida como oposição às anteriores, mas 

como um modelo integrador e mais parcimonioso, prestando uma contribuição para 

esta área de estudo (GOUVEIA, 2003). Ela é baseada no modelo de Inglehart e na 

hierarquia das necessidades básicas propostas por Maslow (1954). Tal teoria surgiu 

a partir da observação das limitações relativas às teorias vigentes até então.  

A Teoria Funcionalista dos Valores Humanos Básicos (GOUVEIA, 1998; 

2003) admite quatro suposições teóricas principais, sendo estas: 

1. Natureza Humana. Tal modelo assume a natureza benevolente do homem, 

admitindo-se aqui, apenas os valores positivos. É necessário ressaltar que 

alguns valores podem assumir um significado negativo (por exemplo, poder), 

mas a sua essência é positiva (MASLOW, 1954). É a priorização de um em 
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prejuízo a outros que pode resultar em condutas desviantes (MEDEIROS, 

2011). 

2. Base Motivacional. Aqui é assumida a ideia mais consensual dos valores 

como representações cognitivas das necessidades humanas, tanto 

individuais, quanto das sociedades, quanto institucionais (KLUCKHOHN, 

1951; MASLOW, 1954; ROKEACH, 1973; SCHWARTZ, 1992). Deste modo, 

podem ser entendidos como pré-condições para a realização das 

necessidades individuais (MASLOW, 1954), delimitando impulsos pessoais e 

garantindo um ambiente de estabilidade e segurança (INGLEHART, 1977). 

3. Caráter terminal. Mesmo existindo na literatura uma distinção entre valores 

instrumentais e terminais (ROKEACH, 1973; SCHWARTZ, 1992), esta 

diferenciação parece não ser apropriada visto que os valores instrumentais, 

podem se modificar em terminais (ROKEACH, 1973). Exemplo do valor 

“lealdade” [fiel aos amigos e ao grupo] “amizade verdadeira” 

[companheirismo] (MEDEIROS, 2011, p. 73). Considerando esta questão, o 

modelo aqui referendado considera apenas os valores terminais, sendo estes 

considerados mais precisos e em menor número, além de apresentar a 

vantagem da parcimônia (Rokeach, 1973). Os valores terminais 

correspondem a metas superiores que ultrapassam as metas imediatas e 

biologicamente indispensáveis, não sendo periódicas e nem saciáveis em 

essência (INGLEHART, 1977; ROKEACH, 1973).  

4. Princípios-guia individuais. Admitem-se aqui os valores como padrões gerais 

que orientam o comportamento dos indivíduos, não sendo específicos de 

situações ou objetos determinados. Estes valores são tomados como 

tipicamente individuais, e representam escolhas de sujeitos reais, mesmo que 

em contextos de cultura diversos. Sendo assim, as pontuações dos indivíduos 

para valores específicos são somadas e atribuídas a cada cultura, e isto 

indica que esta teoria foi propriamente elaborada no nível individual de 

análise((MEDEIROS, 2011, p.74). 

 

Portanto, nesta teoria os valores são considerados conceitos ou categorias 

acerca de estados desejáveis de existência, que ultrapassam circunstâncias 
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particulares, adotam diferentes níveis de importância, orientam o processo seletivo 

de comportamentos e eventos, e representam de forma cognitiva as necessidades 

humanas (INGLEHART, 1977; KLUCKHOHN, 1951; ROKEACH, 1973; SCHWARTZ; 

BILSKY, 1987). O foco principal da teoria funcionalista dos valores humanos está 

justamente nas funções exercidas pelos valores, sendo estas definidas como os 

aspectos psicológicos cumpridos pelos valores ao orientar comportamentos e 

representar as necessidades humanas. Aqui se pergunta: para que servem os 

valores? (MEDEIROS, 2011, p. 74).  

A partir de uma revisão feita sobre as publicações acerca das funções dos 

valores, Gouveia e cols., (2011) identificaram duas funções consensuais: (1) guiam 

as ações humanas e (2) expressam suas necessidades. A primeira função aqui 

explicitada é referida como o tipo de orientação (ROKEACH, 1973; SCHWARTZ, 

1992), enquanto a segunda refere-se ao tipo de motivador (INGLEHART, 1977; 

MASLOW, 1954).  

Quanto à função de guiar os comportamentos, os valores terminais são 

identificados como sendo Sociais, ao enfatizarem o grupo, ou como Pessoais, ao 

darem ênfase a eles mesmos. As pessoas que apresentam um tipo de orientação do 

que se convencionou chamar social, são centradas na sociedade, ou têm foco 

interpessoal; enquanto indivíduos que possuem um tipo de orientação pessoal são 

mais egocêntricos, ou possuem foco intrapessoal (GOUVEIA, 2003). 

Gouveia (1998, 2003) também observou a existência de valores que nem 

eram pessoais nem sociais, entretanto tinham congruência com ambos, e 

avançando um pouco mais do que Rokeach, ele demonstra a existência desse 

terceiro grupo de valores, que ele chamou de Centrais, isto é, este grupo é a 

espinha dorsal dos outros valores, podendo até predizê-los. Pode-se então resumir 

que a função dos valores como guia de comportamentos humanos possui três 

possibilidades dimensionais – social, central e pessoal – sendo estas identificadas 

como tipo de orientação.  

A outra função encontrada na tipologia de Gouveia é a do tipo motivador, eles 

correspondem à expressão das necessidades humanas (INGLEHART, 1977, 

MASLOW, 1954). Na literatura encontra-se a classificação destes como dotados de 

um motivador materialista ou pragmático, ou ainda humanitário ou idealista 
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(INGLEHART, 1977). Enquanto os valores materialistas remetem à praticidade, 

orientam para metas específicas, normatividade, bem como indicam indivíduos 

preocupados com a sobrevivência e as condições para assegurá-la, os valores 

humanitários, expressam uma orientação universal e abstrata, indicando um espírito 

inovador, preocupado com os outros e menos apegado a bens materiais. Quem se 

pauta por tais valores tende a ter uma visão mais ampla e madura da vida, 

desfrutando do prazer de existir e estando aberto a possibilidades e mudanças 

(MEDEIROS, 2011, p. 79).  

Assim, conforme Gouveia (2003; GOUVEIA; COLS., 2010, 2011), os valores 

como expressões das necessidades humanas, podem ser identificados pela 

dimensão do tipo de motivador, sendo este materialista (pragmático) ou humanitário 

(idealista). Como pôde ser observado, a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos 

propõe um modelo composto por dois eixos principais, um correspondente ao tipo de 

orientação (horizontal) e outro ao tipo de motivador (vertical). Na dimensão 

horizontal, encontram-se as três subfunções valorativas referentes ao tipo de 

orientação (social, central e pessoal), enquanto o eixo vertical comporta as 

subfunções de motivadores (materialista e humanitário). Na tentativa de se combinar 

tais dimensões, Gouveia (1998, 2003) observou a existência de seis quadrantes: 

social-materialista, social-humanitário, central-materialista, central-humanitário, 

pessoal-materialista e pessoal humanitário.  
 

 

 

 
Social-Humanitário Central-Humanitário 

 
Pessoal Humanitário 

Social-Materialista 

 
 

Central-Materialista Pessoal-Materialista 

Figura 2. Combinação das dimensões dos valores básicos 
(Adaptado de GOUVEIA; COLS.2008, p. 59) 
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O cruzamento dos eixos formou um modelo 3X2 dos valores humanos, onde 

cada um dos seis quadrantes representa uma subfunção valorativa. Gouveia e 

COLS.(2008), classificaram as subfunções em: Interativa (social-humanitário) e 

normativa (social-materialista), suprapessoal (central-humanitário) e existência 

(central-materialista), experimentação (pessoal humanitário) e realização (pessoal-

materialista). As setas que procedem do eixo central são indicadoras de que os 

valores que delas decorrem são a “fonte principal” dos outros valores. As seis 

subfunções devem ser avaliadas tendo em vista a ênfase dada por elas ao ajuste do 

indivíduo à sociedade, bem como à sobrevivência dele (GOUVEIA, 1998; 2003). O 

esquema descrito pode ser observado na figura a seguir. 

 

 

 
Figura 3. Dimensões, funções e subfunções dos valores humanos 

(Adaptado de GOUVEIA; COLS., 2008, p. 59) 

 

 

Fazendo uma síntese da Teoria Funcionalista dos Valores Humanos de 

Gouveia (1998, 2003), tem-se que ela assume a natureza benevolente do homem, 

adotando apenas os valores terminais. Tem como base a ideia de que os valores 

não podem ser atribuídos a objetos ou instituições específicas, mas agindo como 
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princípios-guia que orientam os comportamentos e representam as necessidades 

humanas.  

Serão descritas a seguir as subfunções valorativas, bem como seus 

específicos valores correspondentes, e, levando em consideração que a fonte 

principal dos outros valores está nos valores centrais, e que estes são 

representados pelas subfunções Suprapessoal e Existência. Será por estas e suas 

respectivas derivações que a descrição iniciará. 

A subfunção suprapessoal, deorientação central e motivador humanitário, 

representa as pessoas que costumam pensar de forma mais abrangente e mais 

abstrata, tomando decisões e se comportando a partir de critérios universais 

(SCHWARTZ, 1992), e serve como fonte para as subfunções experimentação e 

Interativa. Os valores que representam essa subfunção são respectivamente: (a) 

conhecimento, que representa as necessidades cognitivas (MASLOW, 1954), e os 

indivíduos que endossam tal valor costumam se interessar por conhecimentos 

atuais, bem como valorizam questões que envolvam o uso ou a apreensão do 

conhecimento (SCHWARTZ, 1992); (b) maturidade reflete a necessidade do homem 

de autorrealização e satisfação pessoal, e indivíduos com tal valor apresentam uma 

universalidade que transcende pessoas ou grupos específicos (ROKEACH, 1973; 

SCHWARTZ, 1992); e (c), beleza, que remete às necessidades estéticas que 

evidenciam uma orientação transcendental, não se referindo a objetos ou pessoas 

específicos (INGLEHART, 1977; ROKEACH, 1973). 

A subfunção experimentação remete-se à necessidade de satisfação 

fisiológica por meio do princípio de prazer, não sendo orientado a buscar metas a 

longo prazo (MASLOW, 1954). Localiza-se no motivador humanitário com orientação 

pessoal. É, principalmente, endossada por pessoas que são menos prováveis de se 

conformarem às normas sociais vigentes, e seus valores contribuem para a 

mudança e inovações no status social (COELHO JÚNIOR, 2001; PIMENTEL, 2004; 

SANTOS, 2008). Os valores que representam tal subfunção são: (a) sexualidade, 

que se remete à necessidade de satisfação dos desejos sexuais, sendo tratado 

como um indicador de moralidade ou religiosidade; (b) prazer, que abrange um 

sentido mais amplo de satisfação de necessidades orgânicas, não tendo uma fonte 

específica de satisfação, assim como ocorre com sexualidade); (c) e emoção, que 
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representa a necessidade fisiológica de excitação e, consequente busca, por parte 

dos indivíduos, de situações que propiciem tal estimulação (BRAITHWAITE; LAW, 

1985; BRAITHWAITE; SCOTT, 1991;SCHWARTZ, 1992). 

A subfunção Interativa representa um motivador humanitário com orientação 

social, diz respeito às necessidades de pertença, amor e filiação (MASLOW, 1954), 

sendo essencial para o estabelecimento e a manutenção das relações interpessoais. 

As pessoas que se orientam por tais valores são comumente jovens, e orientados 

para relações íntimas estáveis. Os valores que representam esta subfunção são 

respectivamente: (a) afetividade, e se relaciona a quaisquer tipos de relacionamento 

que envolvam intimidade, cuidado, afeto, prazer e até mesmo tristeza, mas 

principalmente a necessidade de amor (BRAITHWAITE; LAW, 1985; MEDEIROS, 

2011; ROKEACH, 1973; SCHWARTZ, 1992); (b) Convivência, que por sua vez, 

indica a ideia de pertença a um grupo social, um sentido de identidade, e está 

centrado nas relações pessoa-grupo, requerendo (SCHWARTZ, 1992); e (c) Apoio 

social que se refere à relação de confiança para com o grupo de convívio, obtendo 

deste, confiança, sentimento de não se sentir só no mundo, e obtenção de ajuda 

quando necessário (MEDEIROS, 2011). 

A subfunção existência se refere às necessidades fisiológicas (como comer, 

beber e dormir) e à necessidade de segurança (MASLOW, 1954). Esta subfunção 

serve como fonte para as subfunções normativa e realização, e representa uma 

orientação central e define o tipo motivador materialista. As pessoas que dão valor a 

ela geralmente estão vivendo contextos de escassez (COELHO, 2009), ou 

cresceram neste ambientes (INGLEHART, 1977). Os valores que representam esta 

subfunção são respectivamente: (a) Saúde, remetendo-se aos indivíduos que se 

preocupam em manter a saúde e evitar doenças e incertezas (relacionadas à 

saúde), evitando eventos que possam ameaçar a vida; (b) Sobrevivência: que se 

refere aos indivíduos preocupados em ter água, comida, bem como em dormir bem 

todos os dias, sendo mais saliente em contextos de escassez; (c) Estabilidade 

pessoal que é valorizada por indivíduos que endossam uma vida organizada e 

planificada, buscando segurança econômica (MEDEIROS, 2011). 

A subfunção normativa está localizada no tipo de motivador materialista e 

na orientação do tipo social. Representa, assim, o controle e as pré-condições 
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indispensáveis à satisfação das necessidades humanas, indicando a importância de 

preservar normas, tradições e culturas (MEDEIROS, 2011). Indivíduos que enfatizam 

tal subfunção dão valor às autoridades, discriminam a transgressão das leis e 

buscam o convencional, sendo comum em pessoas mais velhas (GOUVEIA, 2003). 

Os valores que representam esta subfunção são respectivamente: (a) Tradição que 

envolve respeito a padrões morais e condutas convencionais, representando uma 

pré-condição para o grupo satisfazer as necessidades humanas, servindo para a 

convivência harmoniosa e manutenção da sociedade (INGLEHART, 1977); (b) 

Obediência: refere-se à complacência do indivíduo em cumprir as leis e as 

obrigações constantes, bem como respeito para com os pais e as pessoas mais 

velhas (BRAITHWAITE; SCOTT, 1991; ROKEACH, 1973; SCHWARTZ, 1992; 

MEDEIROS, 2011); e religiosidade, que se refere ao reconhecimento por parte dos 

indivíduos da existência de um ser superior que promove a harmonia social e 

possibilita uma vida tranquila, não dependendo de qualquer preceito religioso 

(BRAITHWAITE; SCOTT, 1991; MEDEIROS, 2011; SCHWARTZ, 1992). 

Por fim, a subfunção realização, que se localiza em um motivador 

materialista e tem orientação pessoal. Esta representa um princípio que guia os 

indivíduos para buscar de maneira imediatista, realizações materiais e pessoais. Os 

indivíduos que buscam se orientar pelos valores desta subfunção dão importância a 

status, quando estes refletem competência social. São comumente apreciados por 

jovens ou indivíduos educados em contextos disciplinares e formais. Os valores que 

representam esta subfunção são respectivamente: (a) Êxito onde é ressaltada a 

eficiência e a capacidade do sujeito de alcançar metas, sendo comum em pessoas 

com ideais de sucesso; (b) Prestígio refere-se ao reconhecimento público de seu 

trabalho e esforço, principalmente através da necessidade de que sua imagem 

pessoal seja reconhecida publicamente, a fim de gozar das vantagens de tal 

reconhecimento; E, para finalizar, (c) poder, que enfatiza o princípio da hierarquia, 

do controle das decisões (MEDEIROS, 2011). 

Gouveia e cols. (2008) afirmam que as correlações variam com relação a sua 

intensidade entre indivíduos, isto gera a hipótese da congruência entre os valores. 

Tal hipótese aponta para a existência gráfica de um hexágono, onde os referidos 

autores sugerem a existência de três níveis de congruência: baixa (lados opostos), 
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moderada e alta. A baixa congruência acontece devido à independência destes 

grupos de valores, possuindo diferentes tipos de motivadores e de orientação. A 

congruência moderada acontece quando os valores se localizam no mesmo 

motivador, entretanto possuindo orientações diferentes. E, por fim, a alta 

congruência reúne os valores que possuem as mesmas orientações e mesmos 

motivadores. A figura a seguir apresenta a hipótese aqui descrita. 

 

 

 
Figura 4. Padrão de congruência das subfunções dos valores básicos 

(Retirado de GOUVEIA; COLS., 2008, p. 11) 
 

 

As subfunções referentes aos valores centrais não foram incluídos na 

distribuição gráfica considerando-se o fato de apresentarem correlações positivas 

com todas as outras subfunções, bem como pelo fato de a distinção principal que 

pressupõe os valores centrais situando-se entre os valores sociais e pessoais, e não 

entre materialistas e humanitários (GOUVEIA ; COLS., 2008). 

Como pôde ser observado, o modelo apresentado por Gouveia demonstra 

vantagens em relação aos outros modelos valorativos aqui explicitados, motivo este 

que fez com que ele fosse utilizado como referencial teórico, no que tange à 

dimensão valorativa, para a presente dissertação. 
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O construto dos valores é de grande importância, pois tem sido 

correlacionado com diversos fenômenos sócio/psicológicos, como o “pré-conceito, 

consumo responsável, comportamentos antissociais, identidade social, bem-estar 

subjetivo, sentido de vida e outros” (GOUVEIA;COLS., 2008; AQUINO, 2009). Dessa 

forma, no capítulo a seguir, serão abordados os temas do sentido da vida e do bem-

estar subjetivo. 
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3. SENTIDO DA VIDA E BEM-ESTAR SUBJETIVO  

Ao se pensar na relação entre os valores humanos, o bem-estar subjetivo e o 

sentido da vida, faz-se necessário apresentar um dos principais autores das 

referidas temáticas, o Doutor Viktor Emil Frankl. Psiquiatra, fundador da Terceira 

Escola Vienense, Viktor E. Frankl dedicou sua vida (1905-1997) e obra ao estudo do 

sentido da vida, escrevendo trinta e dois livros sobre o assunto, e recebendo vinte e 

nove títulos de Doutor Honores Causa, por diversas Universidades de todo o mundo 

(AQUINO, 2009), o que o torna um referencial indispensável neste estudo. 

Viktor Frankl concebe o homem como um ser que busca sentido em tudo o 

que faz, e que quer moldar toda sua vida de forma significativa (1989a). Ele buscou 

contrapor as teorias de Freud e Adler, apresentando através da vontade de sentido 

que o homem é muito mais do que um ser que tem vontade de prazer e vontade de 

poder. Sigmund Freud propôs que os instintos se autorregulam, como se fosse 

possível um rio construir sua própria barragem, e desenvolveu sua teoria dando 

ênfase ao principio do prazer; enquanto Alfred Adler, através de sua psicologia 

individual, desenvolveu sua visão de homem dando relevância ao fator social, ao 

que chamou de busca de superioridade, ou vontade de poder (FRANKL, 1991a). 

Para Viktor Frankl, reduzir o sentido da vida humana ao princípio do prazer ou 

do poder não passa de uma afirmação simplista e de um artefato psicológico, visto 

que o prazer e o poder não são os objetivos dos nossos anseios, mas sim a 

consequência da sua realização (FRANKL, 1989a, p. 67). Visto desse modo, o 

prazer não é nada mais que um estado, um processo qualquer que se opera nas 

células ganglionares do cérebro, e viver a vida por este processo é, certamente, 

vivê-la sem sentido (FRANKL, 1989a). Segundo o autor quando o prazer é situado 

como princípio e convertido no objeto de uma intenção forçada ou mesmo no objeto 

de uma reflexão forçada, a que chamamos de hiperreflexão, ele deixa de ser 

transformado no que deve continuar sendo: um efeito (FRANKL, 1995a, p. 102).  

Ainda sobre a busca por sentido de vida, Frankl afirmava que, quando o ser 

humano está buscando compreender o sentido ou valor de sua vida, ao invés de 

estar demonstrando uma realidade patológica, conforme pensava Freud, este 

homem está demonstrando aquilo que há de verdadeiramente humano em si 
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(FRANKL, 2005), algo a que só é possível se ter acesso através da dimensão do eu 

que Frankl chamou de “Dimensão Noética”, do grego “Nous”, que quer dizer espírito. 

Frankl aponta ainda para uma nova visão psicológica a que ele chamou de 

“psicologia das alturas”, cujo objetivo era integrar e não superar a chamada 

“psicologia do profundo” (FRANKL, 2005. p. 23), e nesta psicologia das alturas 

propõe uma nova ontologia dimensional do homem: outrora reduzida a duas 

dimensões, biológica e psicológica, agora ela é apresentada como tridimensional, a 

saber: biológica, psicológica e noética ou espiritual (FRANKL, 1995a). 

2.1. Ontologia dimensional 

Na supracitada ontologia dimensional proposta por Frankl, a dimensão 

noética/espiritual ganha um significado maior do que apenas mais uma dimensão do 

homem. Para o autor, esta é a dimensão específica do humano, ela caracteriza o 

homem, pois esta não é compartilhada com nenhum outro ente existente, 

conquanto, ela não é a única dimensão que compõe o ser humano, visto que este se 

constitui em uma unidade tridimensional, um todo psicossomático-noético, uma 

unitas multiplex (FRANKL, 1989a, p. 41), que é por essência indivisível e completa, 

isto é, nem é passível de divisão nem de fusão, pois já é totalidade (FRANKL, 

1995a).  

O que compõe então as dimensões dessa tri-unidade? A dimensão física do 

homem é entendida como o conjunto de todos os processos corpóreos, onde se tem 

os processos celulares e químicos. A dimensão psíquica fica entendida na teoria de 

Frankl como o conjunto composto dos impulsos/instintos, percepções, sensações, 

desejos, bem como os processos do intelecto e todos os padrões de comportamento 

e sociais. Finalmente, na dimensão Noética estão localizados os posicionamentos 

do homem frente ao destino psicofísico que se lhe impõe, tendo como exemplo as 

decisões advindas da vontade, toda sua intencionalidade, seus interesses práticos, 

sua arte, sua criatividade, bem como sua religiosidade, consciência moral 

(Gewissen) e apreensão axiológica (LUKAS, 1989). 

A dimensão noética/espiritual (considerando-se esse espiritual numa 

compreensão antropológica e não religiosa/espiritualista) é a mais profunda, aquela 
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que fica no centro do homem e em torno da qual gravitam todas as outras, em 

outras palavras, quando observada através de círculos concêntricos à visão deve 

partir do mais geral (circulo maior - fisiológico) para o mais específico (circulo menor 

- noético), conforme figura 1 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Gráfico nuclear da ontologia dimensional do homem  

(Adaptado de FRANKL, 1995a. p. 67) 

Frankl atribui duas leis a sua ontologia dimensional: a primeira lei demonstra 

que, ao se projetar um cilindro, um cone e uma esfera num plano linear, estes serão 

capazes de produzir como figura apenas círculos, figuras ambíguas e contraditórias, 

pois elas não correspondem à tridimensionalidade de tais objetos (Figura 2). A partir 

de tal visão reducionista (corporal-psíquico), Frankl, observa que é impossível 

compreender o âmbito tridimensional do humano, que em sua teoria se constitui 

primordialmente pela dimensão noética, sendo difícil fazer um distinção entre a visão 

de uma santa e a alucinação de uma histérica (FRANKL, 1995a, p. 69). Essa 

perspectiva frankliana procura a superação de um psicologismo patologizante que 

desfigura e descaracteriza o homem a partir de uma uniformização que o transforma 

em um “nada mais que”. 

 

Figura 6. Lei da ontologia dimensional conforme a teoria de Frankl 

(adaptado de FRANKL, 1995, p. 69) 

Físico 

Psíquico 
Noético 
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A segunda lei postula que existe uma contradição entre as figuras obtidas a 

partir da projeção de um objeto em suas dimensões inferiores, conforme observado 

no cilindro (Figura 3). Trata-se de um objeto que, com três dimensões, que, ao ser 

projetado em um plano linear, seria apenas capaz de formar ou um círculo ou um 

quadrado. Além do referido objeto, enquanto totalidade, é aberto, diferentemente de 

suas imagens (circulo e quadrado) que são fechadas. Dessa forma Frankl critica 

toda concepção de homem que não o entende como ser aberto ao mundo, mas 

apenas fechado em seus reflexos fisiológicos ou em suas reações psicológicas. 

Dessa forma, tem-se que a dualidade mente-corpo resulta num problema que gera 

inconsistência e contradição, pois o psicológico e o fisiológico não conseguem dar 

conta de abarcar todos os fenômenos de um objeto tridimensional – a pessoa – pois 

é justo na terceira dimensão – noética – onde as dimensões inferiores estão 

abarcadas (FRANKL, 1995a). 

Um exemplo que ilustra esse “ser aberto para” o mundo e que não é 

determinado pelo condicionamento psicofísico, é quando Frankl fala sobre a 

experiência da fome no campo de concentração e a fome a partir de uma hipótese 

freudiana, onde esta segunda apresenta que, se seres humanos fossem 

abandonados a uma situação de fome, logo seria uniforme o sentimento de 

insatisfação bem como sua expressão; já na primeira perspectiva, a do campo de 

concentração, os seres humanos eram expostos à mesma intensa experiência de 

fome, entretanto, diz Frankl, as pessoas eram diferentes... Elas acentuavam suas 

diferenças individuais... as calorias não contam nada (FRANKL, 1989a, p. 41 e 42). 

 

Figura 7. Lei da ontologia dimensional conforme a teoria de Frankl 

(adaptado de FRANKL, 1995a, p. 69). 
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Aquino (2009), em sua tese de doutoramento, faz uma proposta de integração 

entre a teoria da Análise existencial de Frankl e a teoria Funcionalista dos valores de 

Gouveia, respectivamente a ontologia dimensional e as subfunções valorativas, 

conforme demonstra a figura 8. Sua proposta sugere que a subfunção existência 

(saúde, sobrevivência e estabilidade pessoal), origina-se na dimensão somática 

visto que faz parte das necessidades básicas do homem; as subfunções realização 

(êxito, prestígio e poder) e Normativa (tradição, obediência e religiosidade) estariam 

localizadas na dimensão psíquica do homem, pois estão relacionadas a padrões e 

normas da sociedade, que seriam aprendidos socialmente, assim também a vontade 

de poder; a subfunção suprapessoal (o conhecimento, a maturidade e a beleza) se 

originaria na dimensão noética, pois tem como característica a autotranscendência 

do ser humano. Relacionando a dimensão noética com a psíquica (noopsíquico), se 

obtém a subfunção Interativa (afetividade, convivência e apoio social), que é 

constituída daquilo que é especificamente humano; e do relacionamento das 

dimensões psíquica e somática, é obtida a subfunção experimentação (sexualidade, 

prazer e emoção), cujos valores que ela representa são tidos na Logoterapia como 

efeitos colaterais da realização de sentido (p. 135). Vide figura 4. 

 

 

Figura 8. Proposta de integração entre a ontologia dimensional e a teoria 

funcionalista dos valores. 

(Retirado de AQUINO, 2009, p. 134) 
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Na vida e obra de Viktor Frankl, a realidade de uma dimensão espiritual é 

fortemente presente. A constatação da forte influência no plano religioso na vida de 

Viktor Frankl está evidenciada em alguns de seus livros (FRANKL, 1991a; 1995b; 

FRANKL;LAPIDE, 2005), onde se encontram relatos sobre seu período no campo de 

concentração onde fazia algumas orações e salmos da bíblia, junto a outros 

prisioneiros, ou mesmo sozinho.  

Como vimos ao longo deste capítulo, em Frankl a vivência do homem está 

direcionada para fora dele mesmo, para algo ou para alguém (autotranscendência), 

onde ele poderá se entregar num ato de criação de uma obra a alguém para amar 

ou a Deus a quem serve (1989a, p. 45). Ao se falar de Deus neste contexto, faz-se 

importante frisar que, na obra de Frankl, a dimensão espiritual e a experiência 

religiosa possuem compreensões diferentes, sendo esta última vista como um dos 

fenômenos da dimensão noética (JUNIOR; MAHFOUD, 2001). É preciso observar 

também que a Análise Existencial Logoterapia considera a dimensão teológica como 

uma dimensão superior à antropológica e à psicoterápica (FRANKL;LAPIDE, 2005). 

Ao considerar no homem a existência de uma dimensão espiritual, Frankl 

(1995b) posiciona-se contra as visões psicanalíticas, comportamentais. Posto que, 

muitos pensadores afirmaram que tudo é mera representação ou fenômeno ou 

aparência (FRANKL, 1994, p. 46).Tais escolas, em resumo, veem o fenômeno 

espiritual/religioso como um engano próprio, ainda que um autoengano positivo, 

protetivo, ou apenas como uma maneira de o homem poder se sentir melhor consigo 

mesmo.Isto deixava a ciência numa posição de superioridade frente à religiosidade e 

à espiritualidade no homem dando a estas realidades um valor do ponto de vista 

funcional, olhando apenas para os seus efeitos (WÜRTH, 2007), ora levados à 

positividade (saúde-bem-estar subjetivo) ora à negatividade (doença – neurose). 

Em Frankl (1995b) é inaugurada uma perspectiva tridimensional no homem, 

acrescentando-se em sua ontologia dimensional, outrora vista apenas como 

psicofísica, uma dimensão espiritual, onde se vivencia em suma a liberdade (perante 

o psicofísico) e a responsabilidade (perante algo ou alguém). Sendo assim, o ser 

noético é possuidor de uma espiritualidade que, em sua dimensão mais profunda, é 

inconsciente. Portanto, diante de um Id, existe agora um inconsciente espiritual, 

fonte e raiz de toda espiritualidade consciente (FRANKL, 1995a, p. 79).  
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Essa espiritualidade inconsciente pertence inteiramente ao Eu, e nela são 

tomadas todas as decisões existencialmente autênticas no ser humano (FRANKL, 

1995b). Tudo isto se torna possível porque uma característica essencial da 

dimensão noética é aquilo que antes foi apresentado como autotranscendência, isto 

é, uma intencionalidade que dirige o homem para algo ou alguém que está fora dele 

mesmo, e através do que é possível uma realização espiritual/noética (JUNIOR; 

MAHFOUD, 2001). 

Essa descoberta do inconsciente espiritual faz com que a Análise Existencial 

entre em conflito e se exima do erro de uma idificação do inconsciente, isto é, o 

inconsciente como apenas impulso e instinto, bem como da intelectualização e 

racionalização da essência do homem, ou seja, o ser humano não poderia mais ser 

entendido unicamente a partir da Razão, nem teórica nem prática (FRANKL, 1995b).  

3.2. A religiosidade na visão de Viktor Frankl 

Ao considerar a existência do inconsciente e do inconsciente espiritual, Frankl 

(1995b) postula que os sonhos são o caminho de abertura para a investigação de 

tais realidades. E os sonhos, anteriormente concebidos como possuindo apenas um 

conteúdo do inconsciente impulsivo, agora possuem também conteúdos de uma 

espiritualidade inconsciente, onde o homem religioso escuta como que o som de 

uma música (seu Deus pessoal, manifesto em seu inconsciente espiritual) que o 

guia; como que uma voz (a voz da consciência) que pode ser considerada na 

análise existencial, a voz do próprio Deus (AQUINO, 2010b, p. 137).  

Em alguns sonhos, é possível observar a presença de uma religiosidade 

reprimida, camuflada com pudor, embora este não tenha aqui a conotação de uma 

inibição neurótica, mas sendo concebido como um comportamento definitivamente 

natural. Para melhor se compreender, Frankl (1995b) diz que, da mesma forma que 

o amor tem medo de que na exposição se perca a espontaneidade da entrega se 

“coisificando” a partir de uma despersonalização, também a religiosidade genuína, 

que representa uma verdadeira intimidade, para não se trair a si mesma, esconde-se 

da publicidade, refugiando-se debaixo da proteção do pudor. Isto é passível de 

observação nos pacientes que, diante de condições que mantenham seu anonimato, 
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sentem-se confortáveis para falar de suas experiências sexuais com os detalhes 

mais perversos, entretanto se inibem e se envergonham quando tocados em sua 

vida religiosa mais íntima.  

Nesta dimensão, descobre-se também que há uma religiosidade inconsciente 

latente ao ser humano (FRANKL;LAPIDE, 2005), um estado inconsciente de relação 

com Deus, que se mostra como uma relação com o transcendente, imanente ao 

próprio homem, embora muitas vezes latente nele (FRANKL, 1995b, p. 68). Dessa 

forma, concebe-se que sempre existiu no homem uma espécie de tendência 

inconsciente e intencional direcionada para Deus, e é precisamente por isso que 

falamos de uma presença ignorada de Deus (FRANKL, 1995b, p. 69).Mesmo 

considerando que, nas últimas décadas, a religiosidade esteja se diluindo, 

inconscientemente permanece religioso o ser humano (FRANKL;LAPIDE, 2005).  

Em alguns momentos Frankl fala sobre o Deus inconsciente ao se referir a 

anteriormente chamada presença ignorada de Deus, justo porque Deus não é 

inconsciente em si mesmo e nem por si mesmo.Trata-se da relação com ele que 

pode ser inconsciente, ou reprimida, e, assim, oculta para nós. Trata-se de uma 

relação oculta da pessoa com Deus igualmente oculto. Pois, no seu inconsciente, o 

homem é deveras mais religioso que consegue conscientemente se imaginar 

(FRANKL; LAPIDE, 2005). 

Contudo, é preciso estar atento a três interpretações errôneas acerca desse 

Deus inconsciente no homem: (1) entender tal presença num sentido panteísta, isto 

é, conceber o inconsciente, ou o Id, como divino, ou como se Deus fosse algo que 

está habitando inconscientemente em nós; (2) entender a presença inconsciente de 

Deus numa perspectiva ocultista, isto é, como se tivéssemos um saber inconsciente 

de Deus, como se o inconsciente fosse, ele mesmo, onisciente, ou crer que o 

inconsciente saberia mais acerca disto que o Eu; (3) e, por fim, a última 

interpretação errônea deslocaria o Deus inconsciente para o Id, fazendo com que o 

elemento religioso não pertença à competência do eu, não pertença à 

responsabilidade e decisão do eu (FRANKL, 1995b).  

Dessa forma, Frankl contrapõe Freud e Jung mostrando que o inconsciente 

não determina a pessoa. Especificamente para Freud, ele diz que, ao se falar de 

religião, não se deve mais pensar no futuro de uma ilusão, mas sim na eternidade de 
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uma realidade; e a Jung ele diz que a religiosidade nunca poderia se originar num 

inconsciente coletivo, pois na religiosidade inconsciente, e de modo geral em todo o 

inconsciente espiritual, é um ser inconsciente que decide, e não um ser 

impulsionado a partir do inconsciente, visto que a religiosidade verdadeira, autêntica 

nada será em absoluto se não for existencial (FRANKL, 1995b, p. 73). 

Contudo, Frankl não nega que o ser humano se encontra com algo pré-

existente, aquilo que ele chamou de imagens primitivas. Entretanto, tais imagens 

primitivas, recebidas por tradição de um ambiente religioso-cultural, não são 

arquétipos latentes, inatos no homem (facticidade psicofísica), e também não são 

quaisquer imagens, elas são as orações dos pais, os ritos das igrejas, as revelações 

dos profetas e os exemplos dos santos (FRANKL, 1995b). 

Entretanto, este relacionamento com o transcendente pode vir a ser 

patogênico sempre que esta relação for perturbada, é o que Frankl fala sobre a 

pessoa neurótica que, para ele, possivelmente possui uma deficiência na relação 

com a transcendência, uma forma de relacionamento num estado reprimido que se 

expressa em forma de inquietude do coração, dando lugar, em alguns casos, a 

claros sintomas de neurose. Assim como todo inconsciente pode ser patogênico, 

também a religiosidade inconsciente pode vir a sê-lo. Entretanto, Frankl não a 

confunde com o fenômeno religião. Ao contrário, ele faz uma crítica a Freud 

constatando que, dentre as muitas coisas que, na cultura contemporânea, podem 

parecer com uma neurose obsessiva, comum ao gênero humano, certamente não se 

inclui aí a religião, visto que, em muitos casos, a vingança da deficiência na relação 

com o transcendente, dá-se em uma existência neurótica (FRANKL, 1995b). 

A partir da compreensão da ontologia dimensional da teoria Frankliana, ou 

também Logoterapia e análise existencial, é possível entender, conforme Frankl, 

sobre em que “chão” o ser humano está ancorado, ou seja, a liberdade da vontade 

(dimensão antropológica), a vontade de sentido, que é o interesse primário do 

homem (dimensão psicoterápica – ciência da cura), e o sentido da vida (dimensão 

filosófica), que abarca a sua visão de mundo (1989a). 
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3.3. Liberdade da vontade 

No que diz respeito à liberdade da vontade, Frankl (1995a), oferece uma 

postura que se confronta com o biologismo e o psicologismo que focalizam a 

limitação vital do homem, considerando este a partir de suas reações aos estímulos 

e aos impulsos; e ao sociologismo que focaliza a limitação social à qual o homem 

está submetido (cultura, época, grupo social, etc.). Tal postura em Frankl é a de que, 

apesar das limitações a que o ser humano esteja submetido, sejam estas do seu 

mundo exterior ou do seu mundo interior, este ser humano pode tomar uma posição 

“diante de”, pode transcender às circunstâncias, pode se elevar sobre sua própria 

limitação, e assim decidir como irá se comportar, e esse comportamento será 

precisamente um comportamento livre (1995a, p. 95), pois a liberdade humana alude 

à capacidade deste ser humano de distanciar-se de si mesmo (FRANKL, 1989a), 

como nos diz o próprio Frankl (1995a) que um homem em geral só é um homem 

porque – como ser espiritual – está acima do seu ser corporal e psíquico (p. 94 e 

95). 

 Como um ser livre, o homem é um ser consciente e responsável. Ao falar de 

consciência, Frankl faz uma distinção entre o que ele chamou de consciência 

psicológica – Bewusstsein, e consciência moral – Gewissen (1995a, p. 79), sendo 

que esta última é considerada pelo autor,em sua teoria, como o órgão do sentido 

(FRANKL, 1989a, p. 76), considerando-a como parte dos elementos específicos do 

humano (FRANKL, 1989a), isto é, da dimensão noética. A Gewissen trata do não-

existente, de algo que deve vir a ser, ela nos abre para algo que ainda precisamos 

realizar, e o faz de forma intuitiva antecipando-se ao que se há de realizar; dessa 

forma ela é irracional, ou pré-lógica, podendo apenas posteriormente tornar-se ou 

não Bewusstsein (FRANKL, 1995a).  

Conforme FRANKL (1995b), o fundamento significativo da análise existencial 

da consciência, ao ser levada as suas últimas consequências, será sempre a 

transcendência da consciência, ela que não só nos conduz ao transcendente como 

tem sua origem dentro dele, e nos torna senhores de nossa vontade e seus servos. 

Entretanto, só consigo ser servo de minha consciência quando estabeleço com ela 

um diálogo autêntico, muito mais que um monólogo, pois a consciência é a voz da 
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transcendência, que para o homem religioso representariaa voz do próprio Deus 

(AQUINO, 2010, p. 137). 

A análise existencial também enxerga esse homem livre como um ser 

responsável, pois sua liberdade não implica em onipotência nem muito menos em 

arbitrariedade, visto que responsabilidade nesta ótica será sempre responsabilidade 

pelo quê e perante alguém, e isto constitui essência existencial daquele homem 

(FRANKL, 1995a). O homem tem o direito de ser considerado culpado e de ser 

punido, destaca Frankl (2005, p. 45), citando Max Scheler, e acrescenta que 

também é de responsabilidade desse homem saber suplantar essa culpa. Com isso 

Frankl quer chamar a atenção para a concepção de uma responsabilidade que está 

sempre presente na vida do homem, pois, mesmo quando este decide não ser 

responsável, essa mesma decisão já o faz responsável por tal posicionamento. 

Dessa forma, a liberdade da vontade humana consiste, pois, em uma liberdade de 

ser impulsionada para ser responsável e ter consciência (FRANKL, 1995b, p. 57), 

dessa forma, ser homem é “ser-consciente” e “ser-responsável” (FRANKL, 2005). 

Para a análise existencial frankliana, a vida impõe ao homem questões a 

serem respondidas, e estas respostas constituem um dever seu para com esta vida. 

Pela via da resposta consciente (Gewissen) este homem realiza em sua existência 

os significados que a vida lhe oferece, tornando-se um ser responsável (FRANKL, 

1989a). Conceber o sujeito como um ente consciente e responsável implica dizer 

que sempre restará nele alguma possibilidade de liberdade de sua vontade para 

escolher e responder às indagações de sua própria existência. Não sendo assim, 

poderemos estar tomando uma perspectiva de um perigoso erro que Frankl chamou 

de "pandeterminismo", ou seja, a concepção de homem que nega a sua capacidade 

de escolher frente a qualquer condicionante que seja (FRANKL, 1991a, p. 129). 

Dessa forma, a liberdade é o campo das possibilidades da condição humana 

e é a antítese da área do destino (AQUINO, 2011, p. 41).  Entretanto, tal liberdade é 

a face negativa de um todo onde a responsabilidade é a face positiva, de forma que 

a liberdade está sempre em risco de degeneração, podendo ser transformada em 

arbitrariedade, caso não seja vivida sob o regimento da responsabilidade. Por este 

motivo, Frankl propôs aos Estados Unidos da América que construíssem uma 

Estátua da Responsabilidade em sua Costa Oeste, a fim de que seja 
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complementária à Estátua da Liberdade que está na sua Costa Leste (FRANKL, 

1991a). 

3.4. Vontade de Sentido 

 Como foi dito no início deste capítulo, o ser humano é dotado de uma 

necessidade de ter um significado para sua existência, ele está sempre dando 

passos em direção a um sentido de vida, e a este interesse primário por sentido 

Frankl deu o nome de Vontade de Sentido (1991a, p.100). Quando o autor fala de 

vontade de sentido ou desejo de sentido, em nenhum momento ele traz esta 

vontade ou desejo para o plano do fisiológico ou psicológico; ao contrário, ele os 

considera como uma demonstração da dimensão humana, daquilo que é 

verdadeiramente humano no homem, o que em sua teoria é expresso na dimensão 

noética (REINHOLD, 2004).  

Por ser único, o sentido fica entendido, na obra de Frankl, como não 

possuindo um caráter universal, ou seja, algo que serve para todas as pessoas, de 

qualquer tempo, de qualquer cultura, ou até para o mesmo sujeito em situações 

diferentes. Isto bem ilustra o referido autor ao dizer que, se um jogador de xadrez for 

questionado sobre a existência de uma jogada perfeita, universal, que sirva para 

todo jogo, certamente responderá que não, o que se aplica também para o sentido 

da vida (FRANKL, 1991a). 

O sentido para Frankl não tem caráter vitalício, assim, em sua teoria todo 

sentido é situacional, é preciso encontrá-lo em cada circunstância necessária, pois 

ele é específico da vida de uma única pessoa. O sentido que é exclusivo e 

específico de cada ser humano, também é dado para um tempo, momento e 

circunstância, e só a própria pessoa poderá cumpri-lo, fazendo com que tal sentido 

assuma uma importância que satisfará sua própria vontade de sentido (FRANKL, 

1991a, p. 100).  

 As teorias motivacionais atuais enxergam o homem como um ser reagente 

aos estímulos, ou obediente aos impulsos próprios, mas para Frankl o homem é um 

ser que responde aos questionamentos que a vida lhe faz, encontrando significados 

e valores, razões e motivos para suas ações. Entretanto, quando for negada a 
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capacidade de sair de si, de colocar-se acima dos processos de destino e 

condicionamento, isto é, autotranscender, a porta para os significados e valores a 

serem realizados será fechada, e o homem passará a viver processos de 

condicionamento: em outras palavras, este homem será manipulado (FRANKL, 

1989a). 

Em um diálogo com a teoria de Abraham Maslow (1954) da hierarquia das 

necessidades, Frankl explica que a vontade de sentido não se encontra 

contemplada em tais hierarquias, pois tal vontade não se adequa nas necessidades 

fisiológicas e psicológicas mais elevadas nem nas mais abaixadas, o desejo de 

sentido é antes uma necessidade independente de outras necessidades, pois tanto 

a satisfação quanto a frustração destas pode provocar a busca por significado na 

vida (1989a).Isso pôde ser observado por Viktor Frankl nos campos de concentração 

onde as necessidades básicas não eram em nenhum instante saciadas e, justo aí, 

surgia o imperativo de encontrar um sentido para continuar vivo (FRANKL, 1991a). 

Dessa forma, a satisfação de necessidades mais básicas é condição fundamental 

para a sobrevivência, embora não seja capaz de dar um sentido à vida do homem 

(FRANKL, 2005), e a vontade de sentido é sempre a necessidade mais elevada, 

primeira e última da existência humana (AQUINO, 2011). 

Esse ser desejoso por sentido é um ente aberto para o mundo, e deve estar 

sempre dirigido para um sentido a ser realizado, ao contrário do que pensavam 

Freud e Adler com seus respectivos princípios de prazer e poder (FRANKL, 1991a). 

Como ser aberto ao mundo e voltado para um sentido, o homem deve buscar o 

sentido como um fim em si mesmo e não como um caminho que o leva ao prazer e a 

uma existência feliz. O poder neste sentido seria um meio para o fim último que é o 

sentido, que traria como efeito colateral de sua realização o prazer e a felicidade, 

conforme é demonstrado na figura 5.  
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Figura 9: Representação vetorial da busca de sentido 

(retirado de AQUINO, 2011,p. 58) 

A busca pelo sentido da vida é uma constante quando se trata dos anseios 

humanos por realização. Muitas vezes essa busca do sentido é desviada para uma 

busca voltada ao prazer ou ao poder, no entanto, mesmo quando o homem se 

coloca na condição de quem está buscando o prazer ou o poder, o que ele busca é 

sentido (FRANKL, 1989a). 

Na teoria frankliana, o prazer, a felicidade serão sempre um efeito colateral do 

encontro com o sentido, já o contrário é verdadeiro especialmente no sujeito 

neurótico, que tem no prazer o fim último de sua busca (AQUINO, 2011), e, com 

isso, só alcançará para si o “efeito bumerangue”, ou seja, que esse objeto só retorna 

para o seu dono se não atingir seu alvo (FRANKL, 1995). Portanto, se o homem 

lançar seu “bumerangue” em direção ao prazer na esperança de que este retorne 

para ele trazendo tal alvo abatido, ele se frustrará, pois “se” ele voltar significará que 

nada encontrou (grifos do autor). 

Ainda sobre a busca de sentido, Frankl considera um erro e um perigo a 

noção de higiene mental que tem como pressuposto o princípio do equilíbrio 

(homeostase), um estado de ausência de tensão como uma necessidade do 

homem, pois o sujeito necessita de uma procura e uma luta por um objetivo que pra 

ele tenha valor. A busca pelo sentido pode causar uma verdadeira tensão interior ao 

invés de um esperado equilíbrio, entretanto essa tensão é condição necessária para 

a saúde mental do homem, a isto Frankl chama de “noodinâmica”, isto é, a procura 

por um sentido a ser realizado de um lado e o esforço do sujeito que precisa cumpri-

lo de outro (FRANKL, 1991a, p. 106). Essa tensão pode ser comparada ao trabalho 
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dos arquitetos que, ao terem uma arcada que ameaça desabar, reforçam-na 

aumentando a carga que ela sustenta, fazendo com que seus componentes sejam 

firmemente ligados, compara Frankl, e reforça que criar uma sadia quantidade de 

tensão para o sentido da vida do homem é um fator de incremento à saúde mental 

(FRANKL, 1991a). 

3.5. Sentido da Vida 

 Na análise existencial frankliana, ao falar de sentido da vida, é preciso 

considerar sob três dimensões: O sentido na vida, o sentido da vida e o sentido do 

mundo. O sentido na vida, ou sentido particular, é o sentido do momento, da 

circunstância, de uma situação concreta, sempre único e não repetível, que muda de 

hora para hora e de pessoa para pessoa, sem interrupção. Já o sentido da vida é o 

sentido completo da existência daquele sujeito específico, é o sentido global. Quanto 

a este, Frankl diz que não é possível ser captado senão no final da vida, quando 

tivermos cumprido, ou não, todos os sentidos particulares - a exemplo de um filme 

que só é possível ser compreendido a partir da contemplação de todos os seus 

“frames” (imagens ou quadros que formam a cena de um filme), todas as suas 

cenas. E, por fim, o sentido do mundo seria o sentido completo da vida, da 

existência, do universo. Quanto a este, o autor conclui que é um supersentido, 

ousuprassentido, e, por isso, não é passível de ser captado pela intelectualidade, ou 

através da racionalidade (FRANKL;LAPIDE, 2005; FRANKL, 2005).  

Portanto, quando a pessoa se posiciona diante da vida, ela encontra o sentido 

que procurava, e, segundo essa visão, ela não dá significado à sua própria vida, 

mas o encontra. O logos (sentido) está fora do homem e é na relação com o mundo 

que é possível encontrá-lo, pois ele é algo concreto. 

Como estamos vendo ao longo deste capítulo, o sentido é algo que o homem 

é convidado a encontrar; e o encontrando, a respondê-lo, o que significa realizá-lo. A 

estas possibilidades gerais de realização de sentido, Frankl chamou de valores 

(FRANKL, 1995b, p. 104). Os valores não são acessíveis pela instintividade ou pela 

pulsão, pois, enquanto estas impulsionam o homem para fora (longe de si), os 

valores, ao contrário, atraem o homem para si. Tais valores só são acessíveis ao 



 

73 

 

homem através da dimensão noética, visto que ela possibilita sua auto 

transcendência, projetar-se para fora de si, para realizar no mundo um sentido; além 

disso, os valores também são concebidos como significados universais, sendo 

transmitidos e afetados pelas tradições (FRANKL, 1989a).  

Nesse momento, valores e sentido da vida estão em significativa relação, na 

análise existêncial de Frankl, ainda que não tenha sido objetivo deste autor criar 

uma teoria sobre valores. Tal constructo, em sua teoria, caracteriza-se como os 

modos do homem encontrar o sentido na vida, e estão categorizados sob três 

formas, a saber: os valores criadores, vivenciais e de atitude (FRANKL, 2005).   

A primeira forma (valores criadores) é considerada por Frankl (1991a) como 

de simples compreensão. Trata-se da possibilidade de encontrar o sentido por meio 

daquilo que o ser é capaz de criar, de fazer, de produzir, estando diretamente 

relacionada ao trabalho, à capacidade criadora e criativa do ser humano. Nesta 

perspectiva é possível dizer que o homem está na postura daquele que oferta, que 

oferece algo para o mundo - homo faber. 

A segunda forma são os valores vivenciais, por meio dos quais o sentido pode 

ser encontrado nos momentos de vivência, na experiência da bondade, da verdade 

e da beleza, experienciando a natureza e a cultura, bem como outra pessoa em sua 

unicidade, isto é, amando-a, encontrando-a por meio dos relacionamentos de uma 

maneira geral. Neste sentido o homem está recebendo algo do mundo – homo 

amans (FRANKL, 2005).  

Conforme Viktor Frankl, a via do amor é a única forma de se captar outro ser 

humano naquilo que ele tem de mais íntimo em sua personalidade, sendo 

impossível conhecer o mais profundo, a essência do outro sem amá-lo, e ainda 

mais, o amor torna quem ama capaz de enxergar aquilo que está ainda apenas em 

potencial no amado e que deveria ser realizado. É preciso considerar que a 

Logoterapia entende amor não como um epifenômeno dos impulsos e instintos do 

sexo num sentido de sublimação – fenômeno que se produz como consequência de 

um fenômeno primário – sendo, portanto, esse amor tão primário quanto possa ser 

considerado o sexo, isto é, o amor é diversas vezes expresso no ato sexual, e não 

um efeito secundário do sexo (FRANKL, 1991a, p. 113). 
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E, por fim, os valores de atitude, por meio dos quais o sentido é encontrado 

nas situações limites, no modo de se comportar perante o estreitamento de suas 

possibilidades, quando o sujeito precisa se posicionar positivamente diante de 

situação de sofrimento, de dor, de desespero, transformando a sua tragédia em 

marco de vitória - homo patiens. Até mesmo quando as possibilidades de realização 

dos valores criativos e vivenciais encontram-se impossibilitadas, inacessíveis, 

restam os valores atitudinais (AQUINO, 2011; FRANKL, 1991a; 2005). 

 Em se tratando do sentido no sofrimento, encontrado a partir dos valores 

atitudinais, é sabido que este é considerado superior em comparação ao sentido no 

amor e o sentido no trabalho, e, portanto, seria o mais elevado dos valores, apesar 

de não ser de modo algum necessário para que haja o encontro com o sentido. A 

possibilidade de realizar este tipo de valor se encontra quando o homem está diante 

de situações onde se percebe completamente impotente, não restando nada mais a 

fazer senão aceitá-las e suportá-las. Portanto, se existe possibilidade de sentido até 

no sofrimento, é possível deduzir que a vida do homem conserva seu sentido até o 

último suspiro (FRANKL, 1989a, p. 83).  

 Quanto ao segredo da realização de sentido a partir do sofrimento, observa-

se que está no modo como suportamos tal realidade, na forma de nos elevarmos 

mais acima e crescermos para além de nossos limites, exercitando o mais criativo 

dos potenciais humanos, dando um salto de um homo sapiens para um homo 

patiens, uma dimensão mais elevada (FRANKL, 1989a, p. 36); e ainda nas atitudes 

de valentia no sofrimento e dignidade na ruína e no malogro, na possibilidade do 

homo patiens transformar seu sofrimento em vitória, conquista e realização 

(FRANKL, 1989a, p. 83), conforme se pode observar no gráfico da figura 6. 
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Figura 10: Plano bidimensional da existência 

(adaptado de Frankl 1995a, p. 136) 

Analisando-se a figura 6, é possível observar que o homo sapiens, que é o 

ser inteligente dotado de conhecimento suficiente para chegar ao êxito da sua 

existência, realiza um caminho onde sua ética é a do êxito, movimentando-se entre 

a extremidade do sucesso e seu oposto do fracasso, buscando o sucesso e 

temendo o fracasso. Na dimensão do homo sapiens, o sucesso encontrado carente 

de sentido pode transformar-se em desespero. O homo patiens, que é o homem que 

sofre, mas que sabe o modo de sofrer, o modo de transformar seus sofrimentos em 

conquista, realiza-se mesmo no fracasso (AQUINO, 2011; FRANKL, 1989a). Frankl 

entende a realização como realização de si por meio de um sentido, e o desespero 

como a ilusória falta de sentido de vida (FRANKL, 1989a). 

Apesar das possibilidades de sentido estarem presentes em todas as 

circunstâncias da vida humana, e, por conseguinte, também a realização de valores, 

a humanidade vive atualmente uma espécie de degradação valorativa, ética e moral 

(FRANKL, 2005), que acontece através de um reducionismo que intenciona reduzir a 

questão dos valores como um aspecto exclusivo do sujeito (AQUINO, 2011, p. 62). A 

este perigo do reducionismo Frankl (1989a) convencionou chamar de niilismo de 

hoje (p. 49). 

Frankl explica a diferença entre a visão de mundo subjetiva e objetiva, 

trazendo a comparação entre o caleidoscópio e o telescópio, mostrando que no 

primeiro o sujeito enxerga apenas o que está dentro do objeto (AQUINO, 2011), 

visão esta que reduz os valores a nada mais que formações reativas e mecanismos 
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Sucesso Fracasso 
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Realização 

H
om

o            Patiens 



 

76 

 

de defesa (FRANKL, 1989a, p.51); enquanto que, no segundo objeto, numa visão 

objetiva, o sujeito enxerga aquilo que está no mundo (AQUINO, 2011), e, quando se 

atribui isto ao valor, é possível dizer que o enxerga tanto no real quanto no possível 

(FRANKL, 2005).  Dessa forma entende-se a apreensão de valores numa relação 

sujeito e objeto. 

Os valores fazem parte dos objetos ideais e são abstratos universais-de-

sentido (FRANKL, 1989a, p. 80). Eles, a priori, não possuem existência, entretanto 

estão no mundo, sendo assim dotados de objetividade; e quando estes valores são 

realizados, tornam-se parte daquilo que é real, isto é, existente (AQUINO, 2011). A 

validade dos valores atinge uma área mais ampla, pois não se aplicam apenas em 

situações únicas com sujeitos únicos, eles se abrem a situações repetíveis, típicas, 

que interferem umas nas outras (FRANKL, 1989a, p. 80).  

Essa condição de ampla validade dos valores faz com que o homem se 

encontre por várias vezes em aparentes conflitos valorativos, onde se veja obrigado 

a escolher dentre valores supostamente opostos entre si, visto que dois sentidos não 

podem colidir, pois o conflito não seria imanente na consciência, mas inerente nas 

situações (AQUINO, 2011, p. 66). Sendo assim, é necessário que este homem 

recorra a sua consciência num ato livre e responsável de escolha, e para não cair, a 

partir de uma repressão e sufocamento da consciência (Gewissen), numa atitude 

conformista ou totalitarista, é preciso que o homem entenda que existe uma 

hierarquia de valores, denominados inferiores e superiores, a partir de cada situação 

concreta que se lhe apresenta (FRANKL, 1995b, p. 106 e 107).  

Tomando por base o que foi exposto no parágrafo anterior, é possível 

entender que um valor que outrora era mais elevado (visitar um parente doente, por 

exemplo), pode converter-se, perante outro (cuidar de sua própria saúde), em um 

menos elevado. Para se visualizar melhor tal ideia, podemos projetar num plano 

linear, duas esferas que estão elevadas no espaço, elas podem aparentemente 

estar colidindo, interferindo assim uma na outra, isto acontece porque estamos 

olhando apenas para a projeção das esferas e não para o todo dimensional; 

entretanto, ao olharmos tais esferas a partir de um todo dimensional, poderemos 

observar a hierarquia que as nivela em mais elevada e menos elevada (FRANKL, 

1989a). Vide figura 7.  
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Figura 11. Conflito versus hierarquização dos valores. 

(Retirado de Frankl, 1995b, p. 106) 

Para Reinhold (2004), nossos comportamentos necessitam estar em 

concordância com nossos valores básicos, ordenados segundo uma hierarquia (p. 

22). Quando esta dimensão é fechada e a possibilidade de realização de valores 

torna-se aparentemente impossível, sendo assim o encontro com o sentido 

impossibilitado, a vontade de sentido é frustrada e surge no interior da pessoa uma 

sensação de vazio existencial – frustração existencial (REINHOLD, 2004). Isto, 

consequentemente, produz um sofrimento psíquico acompanhado de um sentimento 

profundo de falta de sentido, que trava o andamento dinâmico da vida, enchendo o 

homem de apatia e aborrecimento, podendo levá-lo, inclusive, a um processo de 

frustração da sua existência (TEIXEIRA, 2006).  

3.6. Vazio Existencial 

Para Frankl (1991a), apesar da vontade de sentido, muitas pessoas vivem 

esse sentimento de falta de sentido, ou vazio existencial. Esse autor, ao falar sobre 

o vácuo existencial, já o considera como um fenômeno muito difundido desde o 

século passado, e explicita que aconteceu uma perda recente no desenvolvimento 

do ser humano: as tradições. Os valores decorrem das tradições, e estas vêm 

diminuindo significativamente e com muita rapidez, o que tem deixado o homem sem 

saber responder a situações existenciais que se lhe aparecem (FRANKL, 

1989a).Considerando que os instintos não dão subsídios para responder às 

questões da existência, e que sem as tradições para dizer–lhe o que deveria fazer, o 
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ser humano passa a desejar fazer o que os “outros” fazem - conformismo, ou passa 

a fazer aquilo que os “outros” querem - totalitarismo (FRANKL, 1991a, p. 108). 

Dessa forma, é possível dizer que as razões desse vazio existencial para a 

Logoterapia são o resultado de duas grandes perdas que o homem sofreu no 

decorrer de sua vida, de sua história, a saber: a perda de alguns dos instintos 

básicos que, de certa forma, asseguravam a existência humana; e, com a 

considerável diminuição das tradições, a perda do apoio para seu comportamento, 

crença, atitude (FRANKL, 1991a). Como resultado de tais perdas, tem-se a adesão 

a uma atitude conformista ou totalitarista. 

 O vazio existencial pode aparecer manifesto ou conservar-se latente, mas em 

ambas ele se apresenta, na maior parte das vezes, numa forma de tédio. Quanto a 

permanecer latente, o vazio existencial pode estar não apenas no ócio, mas também 

no ativismo busca excessiva por trabalho, e com isso cai na vontade de poder, 

expresso numa forma mais primitiva, através da vontade de dinheiro, reprimindo no 

ser humano a vontade de sentido. Nos tempos atuais, quanto menos o homem 

conhece seu sentido de vida mais ele corre, acelerando o seu ritmo, fazendo disto 

algo como uma autocura de sua frustração existencial (FRANKL, 1995a). 

Para Frankl (1989a), o vazio existencial é um tipo de neurose sociogênica, 

pois deriva de uma neurose de massa. Entretanto, na sua origem, essa frustração 

existencial não é patológica nem patogênica, no sentido específico dos termos, ela 

não representa nenhuma doença. Mas essa frustração existencial pode assumir, 

facultativamente, uma proporção patológica, conduzindo a uma neuroticidade 

específica, chamada na Logoterapia de “neurose noogênica” (FRANKL, 1995a, p. 

122), que pode derivar também de conflitos da consciência moral e crises 

existenciais (AQUINO, 2009, p. 137). É importante frisar que isto não acontece por 

uma escassez de meios externos de encontrar sentido, mas sim por 

impossibilidades internas, por um estreitamento da área da liberdade. 

Mesmo não sendo em sua ontogênese uma doença, ou um fator patogênico 

(que gera doença), o vazio existencial influencia diretamente no bem-estar do 

indivíduo, produzindo a doença psíquica (Neurose noogênica), que irá gerar 

comportamentos sociais e individuais inadequados, a exemplo do medo do futuro, 

que reforçará a falta de sentido. Já em uma perspectiva macro, o vazio existencial 
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provoca uma neurose de massa, prevista por Frankl (1989a) em uma tríade: 

criminalidade, drogas e suicídio, que causarão uma destruição irracional da própria 

humanidade, produzindo uma geração totalmente sem esperança, ou sem futuro, 

reforçando a instabilidade e desorientação. A estrutura circular do vazio existencial e 

suas consequências no individuo e na sociedade pode ser observada na figura 8. 

 

Figura 12. Mecanismo circular do vazio existencial no indivíduo e na sociedade 

(retirado de AQUINO 2011, p. 72) 

Frankl (1991a) diz que o vazio existencial pode se revelar como uma espécie 

particular e pessoal daquilo que ele chamou de niilismo (afirmação de que o ser não 

tem significado para sua vida), e será impossível para a psicoterapia vencer esta 

neurose de massa caso se mantenha impactada e influenciada por tendências 

hodiernas filosóficas niilistas. Este vazio existencial é a neurose coletiva de nossa 

época, visto que, para ele, em cada tempo da história humana, existe uma neurose 

de massa específica, e, portanto, necessita também de uma psicoterapia específica 

para vencê-la. Frankl (1991b), ainda pontua que a Neurose de massa, caracterizada 

por uma crise axiológica e existencial, está em conformidade com quatro atitudes do 
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homem perante a vida, sendo elas: a fatalista, a existencial provisória (encontradas 

principalmente nos países ocidentais), a coletivista e a fanática (encontradas 

principalmente nos países orientais).  

Aquino (2011), ao explicar tais atitudes, diz que na primeira, a fatalista, o 

homem é o produto do seu destino intrapessoal (psicofísico) e extrapessoal (sócio-

histórico-cultural), incapacitando o homem frente a sua liberdade e destituindo-o da 

responsabilidade perante sua vida, tornando-o um nada mais que. Na segunda, a 

existencial provisória, o homem perde a capacidade de vincular-se de modo 

profundo por acreditar que o planeta vai ser extinto, ou uma guerra acabará com 

tudo, e por isso não há sentido em ter algum projeto de futuro. Enquanto isso, na 

terceira, a coletivista, o ser humano é massificado, despersonalizado, esquecendo-

se de sua unicidade e irrepetibilidade, passando a atribuir à massa a 

responsabilidade por suas ações, entrando num perspectiva de culpa coletiva. E por 

fim, na quarta atitude, a fanática, o indivíduo perde sua capacidade de conviver com 

a pluralidade, não conseguindo respeitar as diferenças existentes, empregando 

todos os seus esforços com o objetivo de realizar seus fins, independente dos meios 

que precise utilizar, chegando ao cúmulo de cometer atentados terroristas. 

 Conforme apresentado anteriormente, o vazio existencial manifesta-se 

profundamente no estado de tédio, e este tem causado mais problemas que a 

tensão (FRANKL, 1991a). No entanto, mesmo gerando este estado de tédio, o vazio 

existencial pode ser mascarado e disfarçado, na tentativa de diminuir a dissonância 

cognitiva (FESTINGER, 1957) da ausência de sentido. Dessa forma, a resposta à 

vida pode ser irresponsável sempre que o vazio de sentido for mascarado, seja pela 

compensação do poder, seja pela tomada direcional pelo prazer (FRANKL, 1991a). 

 Ao disfarçar o vazio com as máscaras acima citadas, o homem vai se 

frustrando, e a frustração do sentido de vida poderá produzir ansiedade, isto é, 

criando uma relação de impotência entre o homem e o meio externo que o 

constrange e ameaça, contristando o sentido de sua existência e os valores 

considerados essenciais para sua vida (BATISTA; OLIVEIRA, 2005). Também dessa 

frustração de sentido de vida ou frustração da vontade de sentido, outros males, a 

exemplo da depressão, podem surgir, e a atitude do homem frente a essa situação 
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de sofrimento definirá claramente a progressão ou extinção do quadro deletério 

(OMENA; CEDRIM; AMORIM, 2007), que poderá conduzi-lo ao bem-estar subjetivo.  

3.7. O Bem-Estar 

Os estudos a respeito do bem-estar tem tomado espaço no campo da 

psicologia há muito tempo, de modo particular elas estão localizadas no interior da 

chamada Psicologia Positiva, nascida nos Estados Unidos da América através de 

Seligman e Csikszentmihalyi (BARROS; MARTÍN; PINTO, 2009), e onde são 

trabalhados temas como satisfação, autorrealização, contentamento, felicidade, 

esperança, traços individuais positivos, perseverança, talento, sabedoria, enfim, 

aspectos que são inerentes à positividade do ser humano (CHAVES, 2003).  

Para falar do início das pesquisas sobre o bem-estar subjetivo (BES) é 

importante citar que, em 1925, um pesquisador chamado Flugel iniciou uma 

pesquisa onde estudou o humor que tinham as pessoas, registrando os eventos 

emocionais delas, e depois somando suas reações através dos momentos. Após a 

segunda guerra mundial, pesquisadores realizaram algumas pesquisas de 

sondagem com as pessoas acerca de sua felicidade e satisfação com a vida 

fazendo uso de um simples questionário de pesquisa global. Eles estudaram um 

grande número de pessoas escolhidos para conseguir uma amostra representativa 

das nações. Com perguntas como “o quão feliz você está?”, numa escala de 

respostas variando de muito feliz a não muito feliz, George Gallup, Gerald Gurin e 

seus colegas, e Hadley Cantril pioneira no uso de questionários em larga 

escala como uma técnica de avaliação, trabalharam em pesquisas sobre o bem-

estar subjetivo (DIENER; OISHI; LUCAS, 2009). 

Apesar de no início dos estudos sobre o bem-estar subjetivo, as pesquisas 

terem como característica o uso de escalas muito curtas, muitas descobertas 

significativas foram feitas pelos estudiosos, a exemplo de NormamBradburn (1969) 

que demonstrou que afetos agradáveis e desagradáveis são um tanto 

independentes, tanto quanto se correlacionam de forma diferente, não se 

constituindo um o oposto do outro. Dessa forma, estes dois afetos deveriam ser 

estudados de forma separada para que se pudesse ter uma imagem completa do 
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bem-estar do sujeito. Com esta descoberta ele conseguiu mostrar implicações 

importantes na área do bem-estar subjetivo, sendo uma delas a demonstração de 

que a tentativa da psicologia clínica de eliminar os estados afetivos negativos não 

implica uma causalidade direta na promoção de estados afetivos positivos. Isto é, a 

eliminação da dor não implicaria no aumento do prazer, e libertar o mundo da 

tristeza e ansiedade não iria fazer dele um lugar de felicidade. 

 Conforme Diener, Oishi e Lucas (2009), após o ano de 1984, com a grande 

revisão do banco de dados do bem-estar subjetivo que Diener tinha acumulado, em 

meados da década de 1980, o campo do Bem-estar Subjetivo estava se tornando 

uma ciência.E, também, desde esta revisão, foram publicados vários números de 

livros onde aparecia o tema do bem-estar subjetivo. Desde meados de 1980, o bem-

estar subjetivo, enquanto disciplina científica, vem crescendo rapidamente, devendo-

se isto ao fato de os pesquisadores da área terem desenvolvido métodos científicos 

para se estudar o bem-estar subjetivo. 

Quanto às abordagens teóricas do BES, elas podem ser divididas em três 

correntes, a saber: as teorias da necessidade e satisfação de metas; as teorias do 

processo ou atividade; e as teorias da predisposição genética e personalidade. A 

primeira postula que a redução das tensões, a satisfação das necessidades básicas 

resultará em felicidade; enquanto a segunda, sustenta que apenas no ato de 

envolver-se em uma atividade, isto já proporcionaria felicidade; e a terceira, mesmo 

admitindo as influências ambientais no BES, apregoa que os genes têm influência 

nas respostas emocionais a circunstâncias da vida, existindo um componente 

genético especifico que permite a estabilidade da BES, isto é, até certo ponto as 

pessoas estão propensas a ter de serem felizes(DIENER; OISHI; LUCAS, 2009). 

A concepção anteriormente exposta de que a ausência de um mal-estar, ou 

afeto desagradável, ou mesmo a presença de um estado civil específico, idade 

desejada, o sexo, a situação financeira, entre outros fatores, não implica diretamente 

em uma sensação de bem-estar subjetivo, faz parte da concepção mais atual sobre 

tal constructo, que postulam uma união, uma relação onde estruturas internas 

colaboram na determinação de como os fenômenos externos são percebidos, trata-

se de uma visão com bases cognitivas centrada na subjetividade da avaliação 

(CHAVES, 2003). 
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No campo epistemológico do bem-estar de forma geral, a psicologia na 

atualidade tem concebido que tal constructo deve ser organizado considerando-o 

como bifatorial: (1) o fator que trata do bem-estar subjetivo, considerado como 

estado de felicidade ou prazer; (2) e o fator que diz respeito ao bem-estar 

psicológico, investigando o potencial humano, ou o pleno funcionamento de suas 

capacidades (pensar, usar o raciocínio e o bom senso) (Albuquerque e Tróccoli, 

2004). Nesta categorização, o bem-estar é visto em duas abordagens diferentes e 

independentes uma da outra (RYAN; DECI, 2001 apud SIQUEIRA; PADOVAM, 

2008). 

Dessa forma, Albuquerque e Tróccoli (2004) apresentam o Bem-estar 

subjetivo não como a saúde psicológica, mas apenas como um aspecto do bem-

estar psicológico, necessário, mas não absoluto, para o total bem-estar. Conforme 

estes autores, o BES possui três características: a subjetividade, o aspecto positivo 

e a avaliação global. A primeira diz respeito à experiência interna de cada sujeito, 

tendo assim os fatores externos (saúde, conforto, riqueza, etc.) uma influência 

potencial, mas não devendo fazer parte das definições acerca do mesmo, pois elas 

não são partes necessárias nem intrínsecas a ele; a segunda aponta que os afetos 

positivos são predominantes, mesmo na presença dos negativos; e a terceira 

compreende fundamentalmente a avaliação global dos vários aspectos da vida do 

sujeito. 

De acordo com Albuquerque et al. (2006), a estrutura do BES compõe-se: a) 

pela satisfação global com a vida bem como com suas áreas específicas; e b) por 

adequados índices de afetos positivos e baixos índices de afetos negativos. 

Segundo Albuquerque e Tróccoli (2004), a satisfação global com a vida e suas áreas 

específicas, é a análise cognitiva de alguma propriedade da vida do sujeito, um 

processo de avaliação que segue critérios próprios de comparação entre o real e o 

ideal escolhido pela pessoa; o afeto positivo é a felicidade num sentido hedônico de 

entusiasmo e de atividade, é mais um sentimento de prazer, afeto, orgulho do que 

uma avaliação cognitiva; o afeto negativo alude a um estado de distração, que inclui 

sentimentos desagradáveis (ansiedade, depressão, vergonha, raiva, etc.).  

No estudo de Albuquerque et al. (2006), foi comprovado que os valores 

influenciam diretamente no bem-estar subjetivo; que, quanto maior é a 
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predominância das funções psicossociais e dos critérios valorativos, maior é o nível 

de bem-estar subjetivo e, portanto, de satisfação com a vida. Frankl (1991) também 

provocou a relação entre o encontro com o sentido, o que para ele era equivalente 

ao bem-estar subjetivo, com a realização de valores significativos. É possível 

perceber que os valores estão diretamente relacionados com a qualidade de vida 

das pessoas, com seu bem-estar, levando-as a se sentirem seguras, socialmente 

ativas, engajadas em grupos sociais, alicerçadas a uma experiência religiosa, 

auxiliando, então, diretamente no encontro com o sentido de suas vidas. 

Gouveia e cols. (2003b), ao validarem o QSG 12, expuseram que tal 

instrumento era uma medida válida de bem-estar (BE), pois apresentavam validade 

convergente com os três indicadores de BES (satisfação com a vida, afetos 

negativos e afetos positivos). Considerando as características descritas por tais 

autores referentes ao BE, é certo que tal instrumento se remete ao BES, 

apresentando uma melhor adequação considerando-o como bifatorial, tendo descrito 

como fatores de sua medida, a ansiedade e a depressão. 

3.7.1. Ansiedade e Depressão 

A resposta ansiedade, conforme a literatura, é dada a partir da consciência de 

profundo vazio, ou vazio existencial, a exemplo de uma pessoa que experimenta o 

sentimento de frustração por estar esperando alguém que não chega, sendo assim 

tomado pela ansiedade (XAUSA, 2003). Portanto, existe uma relação entre 

ansiedade e vazio existencial, ainda que as teorias existenciais mencionem não 

haver um estímulo específico que revele a ansiedade, no seu conceito basilar se diz 

que, quando as pessoas se tornam conscientes da presença do vazio em sua vida, 

tem-se como resposta a ansiedade (KAPLAN; SADOCK, 1993). 

 Alguns autores concebem a ansiedade como uma variável unidimensional, a 

exemplo de Tenenbaumet al. (1985), entretanto, outros, a exemplo de Cattell e 

Scheier (1961), postulam que há na ansiedade uma bidimensionalidade constituinte, 

mais especificamente, estes autores concebem a ansiedade como sendo de traço 

ou de estado. O estado de ansiedade é tido como um estado emocional transitório, 

caracterizado por sentimentos ruins de tensão e apreensão conscientemente 
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percebidos, e também por um aumento na atividade do SNA (Sistema nervoso 

autônomo). Já o traço de ansiedade é conceituado como as diferenças na forma de 

reagir às circunstâncias percebidas como ameaçadoras, com o aumento do estado 

de ansiedade, sendo esse traço constante no espaço tempo (Ibidem). 

 Mesmo sendo muito altos os índices de ansiedade patológica, é preciso 

considerar que a ansiedade pode ser também caracterizada ou classificada como 

normal (LEWIS, 1979), quando, por exemplo, um aluno está em véspera de prova, 

ou um pai espera a notícia do nascimento do seu filho na sala de espera do hospital, 

tais reações ansiosas são consideradas normais. É o estado de tensão proposto na 

análise existencial de Frankl com o nome de noodinâmica (1991a), pois tal estado 

de dinâmica tensional é uma realidade necessária para que o ser humano tenha 

saúde mental, portanto, bem-estar subjetivo. 

 A literatura nos mostra que o medo de se confrontar com a ansiedade normal 

resulta na construção da ansiedade patológica. Essa ansiedade, chamada de 

ansiedade neurótica, poderia representar a negação da liberdade de escolha, a fuga 

do sujeito no que se refere a assumir responsabilidades ou conformismo com as 

normas sociais impostas. Com essa pseudoproteção das situações ameaçadoras 

que o cercam, o sujeito tenta ficar livre e seguro. No entanto, essas escolhas, por 

serem inautênticas ou pouco corajosas, tornam as manifestações psicopatológicas 

possibilidades escolhidas. Devido a essa falta de enfrentamento, ou atitude 

responsável, a ansiedade existencial, que não é diminuída, aparece sob a forma de 

ansiedade neurótica (TEIXEIRA, 2006). 

Mas a ansiedade não tem um papel isolado no mal-estar subjetivo, o estudo 

de Aquino (2009) apresenta em seus resultados uma comorbidade entre ansiedade 

e depressão, bem como entre ansiedade, depressão e suicídio. Alguns outros 

estudos, como o de Gouveia (2003), Albuquerque e Tróccoli (2004), Siqueira e 

Padovam (2008) e Aquino (2009), também apontam para uma correlação positiva 

entre ansiedade e depressão. 

No contexto clínico, o termo depressão não somente se refere ao humor 

deprimido, pois é considerado que há também um complexo sindrômico que tem por 

características as alterações do humor e da psicomotricidade, bem como uma 
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multiplicidade de distúrbios somáticos associados (CRIVELATTI; 

DURMAN; HOFSTATTER, 2006). 

Apesar de não se ter um diagnóstico definido que aponte a causa da 

depressão, Beck (1963) postula que o fator cognitivo é determinante da doença, que 

o transtorno cognitivo é constituinte primário na patologia, e que as crenças 

negativas do pensamento são o que inicia a cadeia sintomatológica. Já Omena, 

Cedrim e Amorim (2007), dizem que o que é mais aceitoquando se trata de explicar 

as causas da depressão, é que o desequilíbrio bioquímico dos neurônios 

responsáveis pelo controle do estado de humor (neurotransmissores, sendo os 

principais a serotonina e a norepinefrina), é o responsável pela doença, isto é, 

quando os neurotransmissores estão equilibrados, o sujeito sente a emoção certa 

para cada situação específica, mas quando aqueles estão em desequilíbrio, os 

humores também são desordenados. 

O processo depressivo gera uma distorção na visão de mundo e de pessoa 

no indivíduo, produzindo um humor deprimido, diminuição acentuada no interesse e 

no prazer por atividades satisfatórias, ganho ou perda acentuada de peso, insônia 

ou hipersônia, agitação ou retardo psicomotor, sentimento de pesar ou fracasso, 

fadiga, pensamentos de morte, etc. A depressão pode ser de grau leve, moderado 

ou grave dependendo da sua frequência e intensidade dos sintomas.(OMENA; 

CEDRIM; AMORIM, 2007). 

A depressão e a tristeza comum podem estar associadas, visto que em 

ambas se percebe a semelhante angústia interna, perda de interesse no mundo, 

isolamento interpessoal, solidão e um grande sentimento de vazio interior. 

Entretanto, apesar de haver muitas características semelhantes, elas são 

sentimentos de graus distintos, na depressão.Para Omena, Cedrim e Amorim 

(2007), a tristeza é permanente e não tem uma causa específica para se manifestar, 

ela, a exemplo de outras doenças, não advém de uma culpa ou desejo da pessoa, 

entretanto Frankl (1994; 1995b) ressalta a presença de uma depressão específica 

chamada depressão endógena, esta sim, ele diz, decorre do sentimento de culpa 

existencial. Sendo assim, para diagnosticar a depressão, devem ser levados em 

consideração os sintomas psicossomáticos e comportamentais (CRIVELATTI; 

DURMAN; HOFSTATTER, 2006).  
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Por fim, é possível observar que, tanto na ansiedade como na depressão, a 

presença do vazio existencial é fator predominante, o que leva a pensar que estes 

três fatores relacionados ao bem-estar subjetivo estão correlacionados 

positivamente entre si.  

3.8. Estudos Empíricos acerca do Sentido da Vida e suas relações 

Viktor Frankl extrai a sua teoria da experiência com jovens que estavam à 

beira do suicídio e de sua experiência como psiquiatra responsável pelo pavilhão de 

suicidas nos campos de concentração, durante a segunda guerra mundial. Muitos 

dos seus conceitos foram testados estatisticamente (através de propostas de 

validação de constructos) por aqueles que se identificaram com sua análise 

existencial. Entre tais autores pode-se citar Lukas (1988) que propôs o instrumento 

Logoteste a fim de medir a realização e frustração interior do sentido da vida, e 

Crunbaugh e Maholich (1964) que propõem o Pil-test que mede o nível de vazio 

existencial, teste validado para o Brasil por Aquino (2009), numa versão reduzida. 

Em estudos contemporâneos, o sentido da vida tem sido correlacionado com 

diversos outros constructos.  

Aquino et al. (2011) validaram uma proposta para prevenir o vazio existencial 

em 33 estudantes que cursavam o segundo ano do ensino médio, sendo a sua 

maioria constituída por mulheres (22) em média de 16,5 anos de idade. Tais 

pesquisadores constituíram com os estudantes dois grupos (grupo experimental e 

grupo controle), especificamente a intervenção deu-se baseada em quatro 

princípios: (1) A composição de um lugar onde todos pudessem dividir suas 

experiências e estreitar as relações de amizade; (2) o encaminhamento dos 

participantes para descobrir a dignidade incondicional como ser humano, assim 

como favorecer o encontro com opções mais significativas; (3) a reflexão a partir da 

concepção dos adolescentes acerca do o ser e o vir-a-ser; (4) o desenvolvimento de 

atitudes que proporcionem a vivência dos valores.  

No primeiro grupo, os adolescentes fizeram parte de um programa chamado 

de prevenção do vazio existencial na adolescência, que tinha como objetivo o 

aumento da sensação de sentido de vida. Para tanto, no primeiro e no último 
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encontro, foi aplicado em ambos os gruposo Pil-test; e ao longo dos encontros, para 

o grupo experimental foram apresentadas fábulas e parábolas, mediadas pelos 

pesquisadores que discutiam questões fazendo uso do diálogo socrático. Ao término 

de tais intervenções, foi possível observar, por meio da análise do Test t de student, 

empregada sobre os dados fornecidos pelo pré-teste e pós-teste, que a intervenção 

gerou uma progressão dos níveis de realização existencial, e a redução dos índices 

de desespero existencial e de vazio existencial dos estudantes que participaram do 

grupo experimental, aumentando assim a sensação de sentido de vida.  

Em outro estudo, Aquino et al. (2010a) correlacionaram a variável sentido da 

vida com as visões de morte. Neste estudo os pesquisadores contaram com a 

participação de 400 estudantes universitários, de maioria feminina (67%) e católica 

(64%). Eles buscaram correlacionar as variáveis visões de morte, ansiedade perante 

a morte e vazio existencial, e fizeram uso do Pil-Test (Teste Propósito de Vida), o 

Questionário sobre Diversas Perspectivas de Morte, a Escala Templer de Ansiedade 

Perante a Morte e um questionário sóciodemográfico.  

Eles encontraram em seu estudo que a ansiedade perante a morte 

correlacionou-se positivamente com a concepção da morte como “desconhecida” (r 

= 0,32; p < 0,001), como dor e solidão (r = 0,21; p < 0,001), e como fracasso (r = 

0,16; p < 0,001). Por outro lado, a variável vazio existencial (frustração da busca de 

sentido) correlacionou-se positivamente com as concepções negativas da morte – 

abandono (r = 0,19; p < 0,001), dor e solidão (r = 0,25; p < 0,001), fracasso (r = 0,26, 

p < 0,001) –, e negativamente com a visão de morte como um fim natural (r = -0,20; 

p < 0,001). O estudo aponta para a influência significativa que a visão que se tem da 

morte pode ter no fator ansiedade, bem como no sentido da vida do ser humano. 

Resultado semelhante ao anterior foi obtido em outro estudo de Aquino et al. 

(2010b), em que os pesquisadores estudaram as correlações apenas entre as 

visões de morte e o sentido da vida, onde eles, contando com a participação de 190 

estudantes universitários, de maioria feminina (68,9%) e católica (61,6%). Foram 

utilizados como instrumentos o Teste Propósito de Vida (Pil-Test), o Questionário de 

Percepção de Morte e um questionário sociodemográfico, obtendo-se como 

resultado de suas análises que o vazio existencial correlacionou-se positivamente 

com as visões de morte como fracasso, dor e solidão, e abandono; e negativamente 
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com a visão de morte como fim natural, corroborando com os resultados do primeiro 

estudo, e, concluem que as variáveis existenciais possuem relevância na 

compreensão das concepções que as pessoas possuem referentes à morte. 

As visões de morte foram correlacionadas com a religiosidade no trabalho de 

Diniz e Aquino (2009) onde 190 estudantes universitários dos cursos de Direito, 

Educação Física, Fisioterapia e Psicologia, de ambos os sexos, participaram da 

pesquisa, respondendo à Escala de Atitude Religiosa, ao Questionário sobre 

Diversas Perspectivas de Morte e ao Questionário Sociodemográfico. O estudo 

demonstrou a presença de correlações positivas entre: religiosidade e a morte como 

vida do além (r = 0,53; p < 0,001), a morte aqui seria a provedora de alegria e 

felicidade; entre religiosidade e a morte como coragem (r = 0,26; p < 0,001), isto é, 

morte como oportunidade para uma grande realização; e ainda entre a religiosidade 

e a morte como fim natural (r = 0,17; p < 0,05), ou seja, encontrando na religiosidade 

um sentido para sua vida e finitude, o homem se abre para possibilidades e 

percepções novas, compreendendo assim a morte de modo positivo. Observou-se 

também uma correlação negativa entre a religiosidade e a visão de morte como 

fracasso, pois o homem pouco religioso concebe a morte como um momento de 

fracasso pessoal na procura do sentido da vida. 

Alguns estudos também correlacionaram o sentido da vida com a atitude 

religiosa (AQUINO, 2005; AQUINO;ET AL., 2009b). No estudo de Aquino (2005), 

que teve como amostra 169 estudantes universitários do curso de psicologia, os 

sujeitos foram questionados acerca do quanto se sentiam religiosos (numa escala de 

cinco pontos que variava de muito religioso até pouco religioso), e o quanto eles 

eram frequentes nas celebrações religiosas (numa escala de 5 pontos que variava 

de não frequento até mais de uma vez por semana).; além destas perguntas foram 

construídas duas escala, a saber: Escala de Atitude religiosa (com 16 itens) e a 

Escala de Crenças Religiosas (com 14 itens). O autor pôde observar que a atitude 

religiosa e as crenças religiosas formam um importante núcleo para a construção do 

aluno de psicologia no que tange a sua subjetividade, à medida que avança a sua 

idade. Para Aquino (2005), isto pode sugerir que haja um vínculo entre a escolha do 

curso e a cosmovisão religiosa do aluno, pois a vontade de ajudar e compreender 
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outro ser humano, tão presente nos preceitos religiosos, muitas vezes encontra uma 

semelhança na concepção dos estudantes sobre o papel da psicologia. 

O mesmo instrumento, Escala de Atitude Religiosa/Espiritualidade, foi 

utilizado em outro estudo por Aquino et al. (2009b), onde foi objetivado correlacionar 

tal escala com a variável sentido de vida, através do Teste Propósito de Vida (Pil-

test). Neste estudo contou-se com a participação de 300 sujeitos de ambos os 

sexos, de maioria feminina (63%) e idade média de 42 anos, e os resultados 

apontaram para uma forte correlação positiva entre a atitude religiosa e a realização 

existencial, significando que quanto maior a atitude religiosa do sujeito mais 

realizado existencialmente ele estará. Houve também correlações positivas entre a 

atitude religiosa e a idade, apontando para um crescimento da dimensão religiosa 

com a idade; e a realização existencial e a idade, isto é, quanto mais idade maior o 

grau de realização da existência, e, por fim, entre o desespero existencial e o vazio 

existencial, quanto maior o desespero maior o sentimento de vazio no ser. Foi 

possível observar também correlações negativas (o desespero existencial e a 

realização existencial e o vazio existencial e a realização existencial), principalmente 

entre a atitude religiosa e o desespero existencial, e a atitude religiosa e o vazio 

existencial, demonstrando que a atitude religiosa constitui um modo de encontrar 

sentido na vida, bem como um fator de prevenção do vazio existencial e do 

desespero existencial. 

A variável integração social também foi objeto de correlação com o sentido da 

vida. No estudo de Silva et al. (2008), analisou-se a relação entre este dois 

constructos utilizando-se uma adaptação do Teste de propósito de Vida (Pil-test), a 

Escala das Importâncias Institucionais e o Questionário de Integração Social, que 

possui dois fatores, a saber: integração e anomia. Tal estudo contou com a 

colaboração de 195 estudantes das universidades públicas da cidade de Campina 

Grande (Paraíba, Brasil), de ambos os sexos, com idade média de 22 anos. Foi 

verificada uma significativa correlação positiva entre a anomia e o desespero 

existencial (r = 0,20; p < 0,01), e a anomia e o vazio existencial (r = 0,22; p < 0,01), 

indicando que quanto maior a anomia maior é o vazio e o desespero existencial. 

Através do estudo de Aquino et al. (2010c), é possível também observar que 

o sentido da vida se relaciona com as variáveis valores humanos e culpa. O estudo 
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objetivou correlacionar as variáveis valores humanos e culpabilidade, tudo isto 

através da Escala Multidimensional da Culpa, construída e validada por Aquino e 

Medeiros (2009a), e do Questionário dos Valores Básicos.  Os valores humanos 

básicos de realização (poder, prestígio e êxito) correlacionaram-se com a variável 

culpa, possivelmente porque são efeitos da realização de algo e quando são 

colocados como metas a serem alcançadas produzem um mal-estar; os valores 

normativos, especificamente tradição e obediência, correlacionaram-se com a 

culpabilidade, demonstrando que existe uma maior suscetibilidade à culpa nos 

sujeitos que possuem uma espiritualidade, bem como naqueles que estão mais 

vinculados à tradição e às normas sociais.  

3.9. Religiosidade, Sentido de Vida e Bem-Estar Subjetivo 

A religiosidade está profundamente relacionada ao sentido de vida a partir do 

momento em que ela, revelando valores aos fiéis, pode levá-lo a constituir um 

propósito que promova o bem-estar (FERRIS, 2002). E, relacionado ao bem-estar, 

tem-se a virtude da gratidão, que alguns autores atribuem à pregação de quase 

todas as religiões. Para a Logoterapia, esta virtude relaciona-se à realização dos 

valores, estabelecendo-se como uma expressão do encontro com o sentido, de 

modo particular quando se realizam os valores atitudinais, o sentido do sofrimento, 

ligado muito fortemente à religiosidade (AQUINO, 2009). A relação da gratidão com 

a religiosidade abre a hipótese de que, onde existe gratidão, existe bem-estar; e 

onde existe bem-estar, existe sentido de vida.  

Segundo Davis (1964), a religião, através de quatro realidades, oferece uma 

contribuição indispensável para a integração social: (1) oferece uma explicação dos 

objetivos do grupo e justifica a sua importância através de um sistema de crença 

sobrenatural; (2) proporciona, pelos rituais coletivos, a renovação constante dos 

sentimentos comuns; (3) fornece uma referência real para os valores e um traço de 

união para aqueles que compartilham de valores semelhantes, por intermédio dos 

objetos sagrados; (4) aprovisiona uma infinita fonte de recompensas – para o bom 

comportamento – e punições – para o mau comportamento.  
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religiosidade dentro da sua tipologia dos valores, apresentando uma escala de 

necessidades de valores, onde a religiosidade estaria presente dentro da 

necessidade de segurança, uma das necessidades básicas, mostrando com isso 

que “[...] a satisfação destas necessidades depende de fatores externos, portanto, 

nesta condição, as pessoas não se autogovernariam, pois estariam vinculadas às 

fontes que suprem suas necessidades”(AQUINO, 2009, p. 83). 

A partir dos escritos de Viktor Frankl, é possível então considerar que a 

necessidade de uma vida com sentido é elemento essencial para a saúde psíquica 

de qualquer ser humano em qualquer contexto, pois o sentido de vida, quando 

presente, torna-se a motivação primária para a superação. A Logoterapia apresenta 

o caminho da responsabilidade e da liberdade como a via chave da existência 

humana, isto é, o homem frente ao seu futuro, pode escolher, por sua liberdade, 

responsavelmente se livrarou se apossar do sofrimento psíquico. Existe uma 

máxima na Logoterapia que ilustra bem o conceito de responsabilidade como 

imperativo categórico da teoria de Frankl: Viva como se já estivesse vivendo pela 

segunda vez, e como se na primeira vez você tivesse agido tão erradamente como 

está prestes a agir agora (FRANKL, 1991, p. 111).  

Tendo em vista as considerações teóricas supracitadas, o objetivo principal 

deste estudo foi investigar a relação entre os valores, o sentido da vida, o bem-estar 

subjetivo dosmembros de diferentes estados de vida (solteiros, casados, celibatários 

e clérigos), que aderiram às “Novas Comunidades de Vida e Aliança” da Igreja 

Católica Apostólica Romana presentes na região da grande João Pessoa (PB). Além 

do objetivo geral, teve-se como objetivos específicos: 

1. Descrever quais valores humanos estão presentes nos membros de Novas 

Comunidades;  

2. Identificar a relação entre os valores e o bem-estar subjetivo;  

3. Identificar a relação entre sentido de vida e bem-estar subjetivo;  

4. Averiguar a influência do grupo de pertença no nível de sentido de vida. 
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4. MÉTODO 

 O presente capítulo objetivou expor qual a metodologia utilizada no presente 

trabalho, ou seja, o tipo de pesquisa utilizada, a caracterização da amostra, a 

seleção de instrumentos, o procedimento de coleta e análise dos dados, bem como 

os aspectos éticos considerados para a realização de uma pesquisa científica. 

4.1 Tipo da pesquisa 

Esta pesquisa é classificada como quantitativa descritiva, isto é, expõe as 

características de determinada população ou fenômeno, estabelece correlações 

entre variáveis e define sua natureza. 

4.2  Amostra 

O presente estudo contou com a participação de 147 membros de 

Comunidades Novas da Igreja Católica da grande João Pessoa. A amostra 

escolhida foi de conveniência (não probabilística), participando da pesquisa os 

indivíduos que, após serem convidados, decidiram participar voluntariamente. Os 

participantes foram, em sua maioria, jovens de até 29 anos (66,7%); suas idades 

tiveram uma amplitude de 18 a 65 anos (M = 29,31, DP = 10,89), dentre eles, 63 

trabalham (42,9%), e 65 estudam (42,2%); dos que estudam, 3 possuem o ensino 

fundamental incompleto (2,0%), 6 possuem ensino fundamental completo (4,1%), 7 

possuem ensino médio incompleto (4,8%), 44 possuem curso superior incompleto 

(29,9%), 23 possuem curso superior completo (15,6), 5 possuem pós-graduação 

(3,4%), reservando-se o maior percentualdentre os citados aos participantes, 57 no 

total (38,8%), com o grau do ensino médio completo; a amostra é composta em sua 

maioria por solteiros (60,5%) e mulheres (63,9%). 

4.3  Instrumento 

Aos participantes foi solicitado que respondessem aos seguintes 

instrumentos: 

Questionário dos Valores Básicos. Este instrumento foi elaborado com base 

no modelo teórico proposto por Gouveia (2003), e é composto por 18 itens 
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correspondentes a valores específicos, como afetividade (Ter uma relação de afeto 

profunda e duradoura; ter alguém para compartilhar seus êxitos e fracassos) ou 

religiosidade (Crer em Deus como o salvador da humanidade; cumprir a vontade de 

Deus). Os itens são respondidos em uma escala de sete pontos que variam de 1 = 

Totalmente não importante, a 7 = Extremamente Importante, devendo o participante 

indicar qual a importância que cada valor tem como princípio-guia em sua vida. 

QSG 12 é versão reduzida do Questionário de Saúde Geral – QSG – de 

Goldberg, constructo validado por Gouveia e cols. (2003b). O estudo de Gouveia e 

cols. (2003) demonstrou possuir um caráter unifatorial (α = 0,84), no entanto o autor 

demonstrou que há uma restrição quanto ao seu caráter unifatorial e que era mais 

adequado considerar este instrumento como bifatorial, representado 

especificamente pelos fatores: ansiedade (α = 0,66) e depressão (α = 0,81). Este 

instrumento é composto por 12 itens (Exemplo: Você tem perdido a confiança em si 

mesmo?). Cada item é respondido em termos de o quanto a pessoa tem 

experimentado os sintomas descritos, sendo suas respostas dadas em uma escala 

de quatro pontos. Em se tratando de itens que negam a saúde mental (Tem se 

sentido pouco feliz e deprimido?), as alternativas de resposta variam de 

1(Absolutamente, não) a 4 (Muito mais que de costume); em se tratando dos itens 

que afirmam a saúde (Tem se sentido capaz de tomar decisões?), as respostas 

foram de 1 (Mais que de costume) a 4 (Muito menos que de costume). Os menores 

escores nesta medida indicam melhor nível de bem-estar psicológico.  

O PIL-Test (Purpose in Life), escala criada por Crumbaugh (1968), tendo, 

como base, a Logoterapia fundada por Viktor Frankl (1987). Trata-se de um 

instrumento composto por 20 itens cujo “objetivo é medir o nível de realização de 

sentido e o vazio existencial, (por exemplo, todo dia é constantemente novo; minha 

vida é vazia, preenchida só com desespero)” (AQUINO, 2009. p. 165). As respostas 

são colocadas numa escala Likert de 7 pontos, apontando níveis de concordância 

com as proposições. A escala foi aplicada por Shek (1988, apud BAIOCCHI; 

MAGALHÃES, 2004) em 2.140 jovens estudantes, e foi encontrado um índice de 

consistência interna bastante satisfatório (alfa de Crombach = 0.90). Este 

instrumento de Crumbaugh foi revisado, posteriormente, por Harlow, Newcomb e 

Bentler (1987), correspondendo ao PIL-R.  
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 Aquino et al (2009) utilizaram o PIL-R com 12 itens, considerando-o como tri-

fatorial ou unifatorial, cujo Crombach foi de 0,83 neste último, onde escores maiores 

indicam vazio existencial, e escores menores indicam maior presença de realização 

existencial. Esta última versão foi considerada para o estudo em foco. 

Questionário sociodemográfico. Com a finalidade de caracterizar os 

participantes do estudo, elaboraram-se questões de caráter sociodemográfico, (tais 

como, idade; cidade onde reside; sexo; se estuda; qual o grau de escolaridade; se 

possui curso superior, qual é esse curso; se trabalha). Algumas questões solicitavam 

se tinham parentes presentes e/ou namorado(a), ou esposo(a) na comunidade. Por 

fim, o participante deveria indicar o quanto considera importante sua permanência 

na mesma,utilizando uma escala likert com cinco pontos, variando de 0 = Pouco 

importante a 4 = Muito importante. 

4.4 Procedimento de Coleta de Dados 

Para a coleta de dados, as pessoas foram abordadas, individualmente, nos 

centros das respectivas comunidades. Tendo em vista possibilitar o mínimo de 

interferência por parte do aplicador, todos os instrumentos são autoaplicáveis. Foi 

enfatizado aos participantes que não existem respostas certas ou erradas, pois não 

se tratava de um teste de habilidade cognitiva, sendo necessário que eles 

respondessem sinceramente o que pensavam, sentiam ou como agiam no seu 

diaadia. Foi solicitado ainda que cada participante respondesse individualmente, 

bem como se explicou sobre o caráter confidencial da pesquisa, sendo os dados 

tratados estatisticamente em conjunto. 

Primeiramente foi estabelecido o rapport com os participantes, seguido da 

apresentação, aos mesmos, dos objetivos da pesquisa, e entregue o termo de 

consentimento livre e esclarecido. Depois de esclarecidos os objetivos e obtido 

consentimento dos participantes, foram entregues a eles, para que respondessem, 

as escalas PIL-Test, QSG 12, QVB, e ainda o questionário sociodemográfico. 
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4.5 Procedimento de Análise de Dados 

Os dados foram analisados de forma quantitativa, utilizando-se a versão 15 

do pacote estatístico SPSS (StatisticalPackage for the Social Sciences). Em tal 

programa, foram realizadas estatísticas descritivas, comparações entre grupos e 

correlações r de Pearson, entre as escalas em questão, e entre as escalas e as 

variáveis sóciodemográficas. 

4.6 Aspectos Éticos 

Foi utilizado todo o procedimento ético necessário para a realização legal da 

pesquisa envolvendo seres humanos, conforme a resolução CNS\MS 196/96, 

preenchendo o requisito no que diz respeito à autorização dos participantes, 

garantindo a preservação de sua identidade e a integridade do estado físico e 

psíquico dos mesmos, e ainda promovendo a explanação acerca dos objetivos da 

pesquisa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A presente pesquisa teve como escopo principal investigar as correlações 

valorativas e existenciais dos membros das Novas Comunidades Católicas 

presentes na grande João Pessoa (PB). Para isto buscou-se descrever 

estatisticamente os dados das medidas propostas para este estudo, bem como 

correlacioná-las e buscar possíveis diferenças entre grupos. Espera-se que estes 

propósitos tenham sido alcançados, entretanto é preciso ressaltar limitações 

concernentes à pesquisa, de modo particular, no que se refere à amostra. Esta não 

se constitui como uma amostra representativa da população brasileira, 

correspondendo exclusivamente à população da grande João Pessoa, ressaltando-

se ainda que se trata de uma amostra bem específica (membros engajados a partir 

de uma proposta de consagração, e que para isto passaram por processo de 

iniciação nas Novas Comunidades), e devido a este motivo teve impossibilidades de 

contar com todos os sujeitos potencialmente possíveis para compô-la. Tais 

limitações impossibilitam maior generalização dos resultados, no entanto não os 

invalidam, uma vez que não era esta a proposta do trabalho. Os aspectos referentes 

aos objetivos da pesquisa foram discutidos abaixo. 

Descrição dos valores em função dos participantes 

Inicialmente, realizaram-se estatísticas descritivas, para obter os escores 

médios, e observou-se que os valores mais preferíveis nas comunidades são: 

Religiosidade (M= 6,85) e Obediência (M= 6,29), seguidas por Apoio social (M= 

5,97), Maturidade (M= 5,86), Afetividade (M= 5,74) e Saúde (M= 5,56); por outro 

lado, observou-se que os valores menos preferíveis são: Prazer (M= 3,42), 

Sexualidade (M= 3,34), Emoção (M= 3,27) e Prestígio (M= 3,16), tendo como o mais 

baixo índice (M= 2,78) o valor Poder (Tabela 3). 
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Tabela 3. Média dos níveis de adesão aos valores humanos. 
Valores Humanos Média DP 
Religiosidade 6,85 0,771 

Obediência 6,29 0,958 

Apoio social 5,97 1,04 

Maturidade 5,86 0,955 

Afetividade 5,74 1,194 

Saúde 5,56 1,098 

Conhecimento 5,54 1,049 

Convivência 5,37 1,117 

Êxito 5,16 1,264 

Sobrevivência 4,91 1,233 

Estabilidade pessoal 4,65 1,363 

Tradição 4,61 1,069 

Beleza 4,59 1,181 

Prazer 3,42 1,389 

Sexualidade 3,34 1,641 

Emoção 3,27 1,412 

Prestígio 3,16 1,312 

Poder 2,78 1,373 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010.   

 

Fazendo-se a mesma análise de frequência, agora com as subfunções 

valorativas, foi possível observar que os participantes das comunidades pontuaram 

mais nos critérios de orientação social – Normativa (M = 17,75; DP = 1,68) e 

Interativa (M = 17,08; DP = 2,10); em seguida na orientação do tipo central – 

Suprapessoal (M = 15,99; DP = 2,17) e Existência (M = 15,13; DP = 2,35); e, por 

último, na orientação do tipo pessoal – Realização (M= 11,1; DP = 2,78) e 

Experimentação (M= 10,03; DP = 3,16). Vide Tabela 4. 
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Tabela 4. Média dos níveis de adesão das subfunções valorativas presentes 
nos participantes. 

Subfunções Valores Média DP 

Normativa Tradição 
obediência 
Religiosidade 

17,75 1,68 

Interativa Afetividade 
Convivência 
Apoio social 

17,08 2,10 

Suprapessoal Conhecimento 
 Maturidade 
Beleza 

15,99 2,17 

Existência Saúde 
Sobrevivência 
Estabilidade pessoal 

15,13 2,35 

Realização Êxito 
Prestígio 
Poder 

11,1 2,78 

Experimentação Sexualidade 
Prazer 
Emoção 

10,03 3,16 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

 

 

Através do Questionário dos Valores Básicos, pôde-se observar que valores 

como religiosidade e obediência são considerados muito importantes nestes 

contextos. Segundo Gouveia e cols.(2008b), valores são preditores de 

comportamentos e expressam as necessidades humanas, de tal modo, tem-se aqui 

o valor religiosidade como expressão da necessidade de segurança em um ser 

superior, bem como a busca por uma certeza e harmonização, a fim de se ter uma 

vida social pacífica (MEDEIROS, 2011); e o valor obediência como expressão do 

comportamento de tendência normativa presente e proposto nas comunidades, 

através de suas normas, regras, tarefas a cumprir, etc.  

Os dados anteriores corroboram com o estudo de Gouveia (2003), onde o 

grau de religiosidade se correlacionou negativamente com o valor básico emoção 

(que consiste na busca de sensações) e o valor básico sexualidade (vinculado à 
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obtenção do prazer sexual); e se correlacionou positivamente com os valores 

básicos justiça social, saúde (relacionado com o fato de buscar não ficar doente), 

convivência (importância de se conviver num grupo social), honestidade, 

religiosidade (manifesta a fé em um ser espiritual, por meio do qual se busca uma 

vida tranquila), obediência (o cumprimento de regras e tarefas, inclusive os pais e os 

mais velhos) e a tradição (respeito por padrões morais e tradições de uma 

sociedade específica). A pesquisa demonstrou pontuações mais altas nos valores 

normativos, onde estão presentes a religiosidade, a tradição e a obediência. 

Apesar de a literatura pontuar que o valor obediência é típico de pessoas 

mais adultas, ou que auferiram uma rígida educação (GOUVEIA, 2003), os membros 

dessas comunidades são, em sua maioria, jovens, e tal índice de importância do 

valor obediência, nestes integrantes, pode ser explicado pela existência de 

compromissos, tais como horários para orações, regras de vida comunitária, os 

votos (pobreza, castidade e obediência), que existem como condição de vida para 

cada membro (CNBB, 2009), e ainda, de modo particular, a obediência, que diz 

respeito diretamente à subordinação a uma autoridade, desde o bispo a um 

formador, coordenador e fundador da Comunidade (CARRANZA; MARIZ, 2009). 

Ainda através da análise do Teste t de Student, foi observada uma diferença 

significativa no escore médio do valor Obediência em função dos chamados Elos 

comunitários de “Vida e de Aliança” t(121) = 2,24; p < 0,05. Nesta direção, o teste 

demonstrou que os participantes pertencentes ao grupo de Comunidade de Vida 

tendem a dar mais importância para o valor obediência do que os participantes do 

Grupo de Comunidade de Aliança. Não obstante, é importante indicar que não há 

diferença significativa entre os dois grupos em nenhum dos outros valores humanos, 

mostrando uma homogeneidade entre grupos (Vide tabela 5). 
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Tabela 5. Comparação dos níveis de adesão aos valores em função dos elos 
comunitários, Vida e Aliança. 

Valores Média t 
  Vida Aliança   

Sexualidade 3,03 3,32 -0,96 

Êxito 5,00 5,18 -0,77 

Apoio social 5,95 5,89  0,28 

Conhecimento 5,6 5,37  1,20 

Emoção 3,14 3,25 -0,40 

Poder 2,93 2,69  0,94 

Afetividade 5,52 5,86 -1,50 

Religiosidade 6,71 6,94 -1,46 

Saúde 5,45 5,55 -0,50 

Prazer 3,12 3,48 -1,46 

Prestigio 2,95 3,2 -1,05 

Obediência 6,47 6,06    2,31* 

Estabilidade pessoal 4,38 4,69 -1,24 

Convivência 5,47 5,38   0,41 

Beleza 4,64 4,51   0,61 

Tradição 4,72 4,57   0,81 

Sobrevivência 5,02 4,75   1,21 

Maturidade 5,84 5,78   0,34 

Nota: *p < 0,05. Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

 

O teste t de Student apontou uma diferença significativa entre os grupos 

comunitários de Vida e Aliança no que se refere à obediência, o que é possível de 

ser explicado a partir do contexto disciplinar em que os membros da Comunidade de 

Vida (CV) estão inseridos, ou seja, eles vivem segundo o propósito da Comunidade 

que cobra radicalidade no sacrifício da autonomia dos membros, submetendo sua 

vontade à da comunidade, renunciando a projetos de realização pessoal, 

profissional, entre eles o estudo, em prol dessa uma obediência cega a Deus, ao 

fundador, à regra, à comunidade (CARRANZA; MARIZ, 2009). Ao contrário dos 

membros da CV, aqueles da Comunidade de Aliança (CA), por morarem nas suas 
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próprias residências (TIMBÓ, 2004), estão menos submetidos a uma disciplina 

rigorosa imposta significativamente em contextos disciplinares (FOUCAULT, 1999). 

Conforme Carranza e Mariz, (2009), os membros da CV, ao mesmo tempo 

em que experimentam o desapego aos bens materiais, e abdicam de suas 

profissões e estudos (em muitos casos), também compartilham, de modo geral, com 

toda a juventude, um futuro profissional de incertezas e ameaças pelo desemprego. 

Embora fique declarado que é sua opção sincera a renúncia ao “mundo”, é possível 

que esta escolha não seja uma resposta contracultural, ou uma alternativa para se 

recusar o hiperconsumismo, ou mesmo uma declaração de contestação frente à 

injustiça, mas se aproxime da inexperiência, inseparável à juventude, e que se põe 

numa situação de viver os limites a fim de se sentir forte, sem se dar conta de que 

essa opção de radicalidade enquanto jovem pode resultar, de modo particular, 

quanto ao abandono dos estudos, num arrependimento na fase adulta. 

Entretanto, é impossível negar que a comunidade de vida muitas vezes é 

também um trabalho, um meio de sobrevivência, onde aqueles que ali residem 

acham um espaço para se sentirem úteis, para realizarem aquilo em que obtêm 

prazer; meditarem, fazerem suas orações, preces, e que é certamente muito mais do 

que conseguiriam alcançar estando na condição sócio-cultural-familiar em que se 

encontravam. Em suma, se a comunidade muitas vezes reduz as possibilidades de 

escolhas para alguns, amplia profundamente para outros (CARRANZA; MARIZ, 

2009). 

Os resultados também apresentaram, dentre os valores com menores 

médias, o prestígio e o poder, tendo este último a média mais baixa, corroborando 

com o estudo de Gouveia (2003) onde se descreve este valor como o menos 

socialmente desejado por algumas pessoas, citando, como exemplo, estudantes 

universitários, que é o caso de grande parte da amostra deste estudo.  

Os valores prazer e sexualidade também obtiveram baixas médias, 

corroborando novamente com o estudo de Gouveia, acima citado, que mostrou 

maior associação aos valores de experimentação (emoção, prazer e sexualidade) 

em pessoas que pontuaram mais baixo quanto ao grau de religiosidade. Isto pode 

ser explicado pelo fato de, no contexto religioso, a questão sexual ser tratada, de 

modo geral, com relações de pecado, enfatizando a necessidade de pureza 
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(castidade), que nas comunidades é compromisso essencial dos membros 

(CARRANZA; MARIZ, 2009). É importante lembrar que nestes contextos existe a 

presença de celibatários (pessoas que decidiram não se casar para se dedicarem 

inteiramente a Deus), e que estes também constituíram parte da amostra. 

A partir disto pode-se acrescentar o pensamento de Carranza e Mariz (2009), 

onde se diz que o crescimento significativo destas instituições pode acontecer 

devido ao fato delas incentivarem a vida normativa onde há uma proposta religiosa 

despontada numa radicalidade que abarca a vida sexual (celibato/castidade), 

autonomia pessoal (liberdade/obediência) e a subsistência (pobreza/renúncia). 

Entretanto, é preciso ter atenção a essas normalidades produzidas pelas instituições 

disciplinares, pois elas podem descaracterizar a pessoa, destituindo o sujeito da 

subjetividade que lhe é própria (TEIXEIRA, 2006), gerando uma angústia existencial 

que surge a partir do momento em que a vontade de sentido do sujeito lhe é 

frustrada (LUKAS, 2002). 

 Ao se analisarem as subfunções dos valores básicos, foi possível observar, 

como previsto em alguns estudos (GOUVEIA, 2003; GOUVEIA; COLS., 2008b), que 

elas se agruparam, em função das médias, como normativa e Interativa (social), 

suprapessoal e existência (central), e realização e experimentação (pessoal). Tem-

se também que os valores de orientação social são confessados por pessoas com o 

comportamento de quem quer ser aceito, desejado, integrado, ou deseja manter a 

harmonia em meio aos atores sociais do seu contexto. Para tais pessoas, as 

amizades e os relacionamentos são fundamentais para a própria felicidade 

(GOUVEIA, 2003), o que é ilustrado pelo fato de o valor apoio social ter sido o 

terceiro mais importante para os membros das comunidades. Isto também é 

explicado por se tratarem de grupos primários, ou seja, de proximidade física, 

exiguidade grupal e laços duradouros (DAVIS, 1964). 

Em seguida foi realizada a análise do Teste t de Student, e foi observada uma 

diferença significativa no escore médio da Subfunção Valorativa Realização, em 

função do sexo dos participantes t(145) = 2,31; p < 0,05. Nesta direção, o teste 

demonstra que os membros do sexo masculino destes grupos tendem a dar mais 

importância para os valores correspondentes à subfunção realização (êxito, prestígio 
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e poder) do que os participantes do sexo feminino. Isto pode ser observado no que 

está descrito na tabela 6. 

 

 

Tabela 6. Comparação dos níveis de adesão as Subfunções Valorativas em 
função do sexo. 

Subfunções Média t 

 M F  

Existência 15,38 14,99 0,96 

Realização 11,79 10,7   2,31* 

Normativa 17,92 17,65 0,96 

Suprapessoal 16,43 15,74 1,86 

Experimentação 10,49 9,78 1,32 

Interativa 17,32 16,95 1,01 

Nota: *p < 0,05.   Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

 
 

A análise através do teste t de Student demonstrou que homens atribuem 

mais importância aos valores de realização do que mulheres, o resultado corrobora 

com o estudo dos Valores Transculturais e Brasileiros de Tamayo (2007), que 

apresenta o perfil valorativo das mulheres menos egocêntrico que o dos homens, 

preferindo aquelas os valores de coletividade, bem-estar, cuidado e segurança 

familiar, enquanto os homens dão maior importância aos valores que tratam de 

metas no sentido do idiocentrismo, cujo núcleo versa em oferecer, como prioritárias, 

metas pessoais em relação às coletivas. Dessa forma, no que se refere à 

preferência axiológica, este trabalho mostra que não existe diferença entre a 

amostra de professores da escola secundária privada e estudantes universitários, e 

os participantes das Novas Comunidades. 
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Relação entre os valores e o bem-estar subjetivo 

Através de uma correlação de Pearson entre as subfunções valorativas e o 

QSG12, correspondente aos fatores depressão e ansiedade, observou-se que a 

depressão se correlacionou positivamente com a subfunção Experimentação (r = 

0,16, p<0,05); e a Ansiedade correlacionou-se positivamente com a subfunção 

Existência (r = 0,17, p<0,05). Portanto, quanto maior a pontuação na subfunção 

experimentação, maior será a pontuação em depressão; e quanto maior a 

pontuação na subfunção existência, maiorserá aquela em ansiedade, e vice-versa.  

Correlacionando-se o fator ansiedade com os valores humanos, obtêm-se os 

seguintes resultados: a ansiedade correlacionou-se positivamente com os valores 

Saúde (r = 0,16, p<0,05) e Sobrevivência (r = 0,17, p<0,05), e com o valor Apoio 

Social (r = 0,19, p<0,05) da função Interativa. Do mesmo modo, correlacionando-se 

o fator depressão com os valores humanos, foi obtido que ela se correlacionou 

positivamente com o valor Emoção (r = 0,16, p<0,05). Sendo assim, quanto maior for 

a importância dada aos valores Saúde, Sobrevivência e Apoio Social, maior será a 

pontuação em ansiedade, e quanto maior for a importância dada ao valor emoção 

maior será a pontuação em depressão, e vice-versa. (vide tabela 7 a seguir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 

 

Tabela 7. Correlação entre Subfunções Valorativas e Saúde Geral 

Subfunções Valores 
Saúde Geral 

Depressão Ansiedade 

Existência 0,08 0,17* 

 Saúde 0,09 0,16* 
 Sobrevivência 0,12 0,17* 
 Estabilidade pessoal -0,04 0,01 
Realização 0,12 0,11 

 Êxito 0,04 0,03 
 Prestígio 0,08 0,10 
 Poder 0,14 0,10 
Normativa -0,09 -0,15 

 Tradição -0,04 -0,07 
 Obediência -0,02 -0,11 
 Religiosidade -0,11 -0,10 
Suprapessoal 0,05 -0,05 

 Conhecimento -0,01 -0,07 
  Maturidade 0,12 0,08 
 Beleza 0,01 -0,10 
Experimentação 0,16* 0,09 

 Sexualidade 0,10 0,12 
 Prazer 0,10 0,05 
 Emoção 0,16* 0,02 
Interativa 0,07 0,12 

 Afetividade 0,04 0,07 
 Convivência 0,08 -0,02 
 Apoio social 0,00 0,19* 
Nota: *p < 0,05. Fonte: Dados da pesquisa, 2010.

 
 

Alguns estudos têm demonstrado que os valores possuem relações diretas 

com o bem-estar subjetivo, explicando, inclusive, o bem-estar subjetivo a partir da 

preferência por valores específicos (ALBUQUERQUE;ET AL., 2006; GOUVEIA; 

COLS., 2008a). No presente trabalho, a correlação positiva entre a depressão e os 

valores de Experimentação (emoção, prazer e sexualidade) pode ser pensada 

considerando-se que tais valores são pouco estimados nos contextos religiosos 

(GOUVEIA, 2003), o que poderia estar causando uma dissonância cognitiva entre os 
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valores internalizados (abnegação e renúncia aos prazeres da carne) e os valores-

guia supracitados, considerados frequentemente como mundanos e preteridos por 

tais grupos.  

Sendo a maioria da amostra composta por jovens, e considerando-se que, em 

relação a adultos que já estão firmados aqueles têm maior necessidade do 

sentimento de pertença e aceitação de um grupo, a sua permanência em tal grupo 

implica diretamente no seu bem-estar subjetivo. Entretanto, para que ocorra a 

constância dos participantes no grupo, é preciso que se estabeleçam entre eles 

sentimentos e emoções positivas mútuas (ALBUQUERQUE;ET AL., 2006); desta 

forma, a dissonância produzida no conflito supracitado, entre os valores do grupo e 

os valores de experimentação (visto que tais participantes pontuaram nestes 

valores), pode influenciar diretamente no bem-estar subjetivo, produzindo assim um 

risco à depressão. 

No que diz respeito à dimensão dos afetos negativos, especificamente a 

ansiedade, o bem-estar subjetivo correlacionou-se positivamente com a subfunção 

existência, de modo particular, com os valores saúde e sobrevivência. Conforme 

Gouveia (2003), o valor saúde pode ser visto na literatura concebendo-se a 

necessidade de segurança, bem como a necessidade de se manter sem doenças, 

levando o indivíduo a evitar qualquer coisa que ameace sua vida. Já o valor 

sobrevivência está representando as necessidades básicas humanas (comer, beber, 

etc.), e é bem valorizado por pessoas que vivem contexto de escassez, ou que, no 

momento, sobrevivem sem recursos econômicos básicos.  

A correlação acima pode, então, ser explicada a partir do fato de que, nas 

Comunidades de Vida e Aliança, principalmente nas de Vida, existe o princípio de 

“viver da Providência”, que seria esperar que o Ser Superior proveja, através de 

doações, suas necessidades mais diversas, incluindo saúde, alimentação, moradia, 

etc. Isto pode explicar a correlação a partir do momento em que essas pessoas, não 

tendo certeza material de que suas necessidades serão atendidas, podem 

desenvolver certo nível de ansiedade, tanto maior quanto mais for valorizada pelo 

participante  a saúde e sobrevivência, valores da subfunção Existência. 

 A mesma correlação positiva com a ansiedade se deu no valor apoio social. 

Tal valor remete-se à necessidade que as pessoas têm de não se sentirem sós no 
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mundo, além da necessidade de obterem ajuda de outros sempre que precisarem; é 

uma sensação de segurança proporcionada ao se contar com o apoio daqueles que 

estão a sua volta (MEDEIROS, 2011).  

O contexto religioso, de modo particular em instituições disciplinares, é 

permeado por relações de poder, sanções, normas, punições (implícitas ou 

explicitas), como diz Foucault (1999b), está submetido ao olhar hierárquico, a 

sanções normalizadoras, isto tudo combinado ao procedimento que lhe é específico, 

o exame. Além disto, a própria relação sagrado e profano já é coercitiva (Moscovici, 

2011), podendo gerar ansiedade através do medo de sofrer a exclusão daquilo que 

é sagrado caso não se viva com fidelidade, no contexto específico desta pesquisa, 

os votos de obediência, pobreza e castidade, pois é preciso recordar que a maneira 

específica que os sujeitos da amostra em questão têm para fazerem parte, bem 

como, permanecerem no grupo, será quase sempre através dos referidos votos. 

É importante observar que o terceiro valor mais preferido por membros de 

novas comunidades é o Apoio Social, precedido de Religiosidade e Obediência, 

entretanto, o fator de se dizer que ele é o terceiro mais preferido não implica 

necessariamente dizer que ele é encontrado ou realizado neste contexto, isto 

corrobora com a percepção de Benelli e Costa-Rosa (2007) em seu estudo com 

instituições disciplinares, onde eles encontraram uma significativa contradição entre 

aparelho disciplinar e discurso participativo, entre as práticas e o discurso 

institucional, e talvez seja esse outro motivo pelo qual o presente estudo encontrou 

tal correlação supracitada. 

Uma terceira possibilidade de explicação poderia ser encontrada tendo a 

ansiedade como fator que desencadeia a alta valorização do valor apoio social, 

considerando-se que pessoas ansiosas têm a necessidade de buscar no grupo o 

apoio frente ao seu estado de ânimo. Conforme observou Silva, Pais-Ribeiro e 

Cardoso  et al (2003) as pessoas procuram se beneficiar do apoio social sempre que 

vivenciam situações de vida estressante. Dessa forma, levando-se em conta o que 

já foi dito anteriormente, sobre o contexto institucional de privação de recursos que 

não garante materialmente a sobrevivência e saúde dos indivíduos ali inseridos, é 

possível que o nível de ansiedade experimentado por tais sujeitos os conduza a 
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buscar apoio uns nos outros a fim de enfrentarem tal circunstância, o que justificaria 

a presença da correlação mencionada.  

Estes dados contrariam os resultados de Albuquerque et al (2006), que 

observaram os afetos negativos como não tendo correlação com nenhum dos 

critérios valorativos, nem com nenhuma das funções psicossociais. Isto pode ser 

atribuído ao contexto sociocultural e religioso que diferenciam as duas amostras. 

Relação entre sentido da vida e bem-estar subjetivo 

Através de uma correlação de Pearson entre o vazio existencial e o Bem-

estar subjetivo, correspondente aos fatores depressão e ansiedade, observou-se 

que o vazio existencial se correlacionou positivamente com a ansiedade (r = 0,22, 

p<0,01) e com a depressão (r = 0,43, p<0,01) que obteve o índice moderado de 

correlação.Assim sendo, é possível dizer que quanto maior a pontuação no vazio 

existencial, maior será a pontuação nos fatores ansiedade e depressão, e vice-

versa, conforme ilustra a tabela 8. 

 
 
Tabela 8. Correlação entre o Vazio Existencial ea Saúde Geral 

Vazio Existencial Saúde Geral 

 Depressão Ansiedade 
PIL-R 12 0,43(**) 0,22(**) 

Nota: *p < 0,01. Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

 

 

O vazio existencial já era tido por Viktor Frankl (1991) como um dos grandes 

males dos tempos atuais advindo da anomia dos valores, de modo particular, os que 

dizem respeito à tradição e a alguns instintos básicos. O presente estudo apresenta 

uma moderada correlação positiva entre vazio existencial, ansiedade e depressão, 

podendo-se assim afirmar que vazio existencial e bem-estar subjetivo são 

inversamente correlacionados, isto é, quanto maior o vazio, menor o bem-estar 

subjetivo, e vice-versa. Isto acontece porque, quando essa vontade de sentido é 

frustrada, surge um vazio no interior da pessoa humana (FRANKL, 1991a), 



 

111 

 

produzindo sofrimento psíquico acompanhado do sentimento profundo de falta de 

sentido, que trava o andamento dinâmico da vida. Esse homem enche-se de apatia 

e aborrecimento (afetos negativos), que podem levá-lo, inclusive, a um processo de 

frustração da sua existência (TEIXEIRA, 2006), podendo deixá-lo depressivo, e/ou 

ansioso.  

A atual pesquisa corrobora com o que postulam alguns autores como Aquino 

(2009), Omena, Cedrim e Amorim (2007), Teixeira (2006), Batista e Oliveira (2005), 

quando concebem ansiedade e depressão como tendo comorbidade com o vazio 

existencial. Também o estudo de Heisel e Flett(2004)demonstrou uma alta 

correlação negativa (r = -0,76, p<0,01) entre o PIL-Test (Purpose in Life) e o BDI 

(Beck DepressionInventory). Steger, Frazier e Oishi (2006), em um estudo com 151 

estudantes de psicologia, observaram uma moderada correlação negativa (r = -0,48, 

p<0,01) entre a presença de sentido de vida e a depressão, isto é, quanto maior a 

presença de sentido, menor a depressão; eles também observaram moderada 

correlação positiva (r = 0,46, p<0,01) entre presença de sentido e satisfação com a 

vida, isto é, quanto maior a presença de sentido de vida, maior a satisfação com a 

vida. Sugere-se, assim, que a ausência do vazio existencial prediz satisfação com a 

vida.  

Conforme Siqueira e Padovam (2008), Albuquerque et al. (2006), e 

Albuquerque e Tróccoli (2004), o bem-estar subjetivo constitui-se em componente 

“afetivo ou emocional” (afetos positivos e negativos), e componente cognitivo 

(satisfação com a vida). Naturalmente, fica claro que o vazio existencial pode ser 

uma medida que prediz bem-estar subjetivo a partir dos seus dois componentes, 

onde afetos positivos elevados e afetos negativos rebaixados, e alta satisfação com 

a vida são condições explicitas para o bem-estar subjetivo. 

Influência do grupo de pertença no nível de sentido da vida 

Por meio da análise do Teste t de Student, observou-se uma diferença 

significativa no escore da subfunção Experimentação, em função da condição de o 

membro ter ou não ter um namorado(a) ou Esposo(a) t(145)= 2,90; p < 0,05; 

Especificamente, os valores da subfunção experimentação que apresentaram essa 
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diferença foram: Sexualidade t(145)= 4,27; p < 0,05, e Prazer t(145)= 2,15; p < 0,05. 

Nesta direção, o teste demonstrou que aqueles membros que possuem namorado(a) 

ou Esposo(a), tendem a preferir, a dar maior importância aos valores sexualidade e 

prazer, portanto, à subfunção Experimentação, conforme tabela 9. 

 
 

Tabela 9. Comparação entre os níveis de adesão a Subfunção experimentação 
em função da condição de ter ou não ter namorado(a) ou Esposo(a). 

Subfunção Média t 

Experimentação 

Quanto a ter ou não ter namorado(a) ou 
esposo(a) 

2,90* Sim Não 
n=58 n=89 
10,95 9,44 

Nota: *p < 0,01. Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 
 

 

Os contextos dos grupos sociais na vida dos seres humanos têm sido 

estudados com propriedade e rigor científico por muitos pesquisadores (AQUINO, 

2009; GOUVEIA, 2003; GOUVEIA; COLS., 2008b; ROKEACH, 1981; SCHWARTZ; 

BILSKY, 1987;). Neste trabalho foi observado, através de correlação, que o fato de o 

membro sentir-se importante para a comunidade da qual faz parte inibe a presença 

do vazio existencial, existindo, portanto, menos risco à depressão e ansiedade, e 

assim maior propensão ao bem-estar subjetivo. Dessa formacorrobora com estudos 

nos quais se postula que o grupo tem influência direta na construção de crenças, 

atitudes e valores no indivíduo (ROKEACH, 1981), e que há relação entre alguns 

grupos socais e o sentido da vida (AQUINO;ET AL., 2009b; AQUINO, 2009).  

Conforme mencionado anteriormente, todo o ser humano, de modo particular 

o jovem, tem a necessidade de sentir-se unido e aceito pelo seu grupo, dependendo 

a sua permanência neste grupo do estabelecimento de sentimentos e emoções 

positivas mútuas entre os seus integrantes. E quanto mais estes integrantes derem 

prioridade aos valores do tipo social (Interativa e Normativa), maior será o nível de 

afetos positivos (ALBUQUERQUE;ET AL., 2006). No que tange à dimensão deste 

estudo, é importante lembrar que foram justamente tais valores sociais os que foram 

mais priorizados, significando, portanto, que essas comunidades possuem um nível 
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elevado de afetos positivos; também tais afetos são comprovados pelo alto índice do 

sentimento de que se é importante para tal comunidade. 

Coerentes com esta perspectiva, Gouveia e cols. (2008), pressupõem que as 

pessoas enfatizam elas mesmas ou o grupo como a unidade principal de 

sobrevivência, sendo, desta forma, seus comportamentos guiados por uma 

orientação pessoal ou social. É importante lembrar, conforme cita Moscovici (2011), 

que todas as situações coletivas se caracterizam pela vinculo do indivíduo ao grupo 

de pertença, pois o ser humano, ao ficar isolado, falta-lhe energia de vida. Dessa 

forma, ele perde o interesse pelo mundo exterior, cumpre as rotinas, sobrevive e 

reage com apatia e indiferença para com o outro, para este sujeito solidão e 

impotência são a mesma coisa. 

Em se tratando dos Membros das NCVA, é a consagração oferecida por estas 

a seus membros que se constitui como elo identitário que solda os membros ao 

grupo. É nesta consagração que os membros são reconhecidos e sentem-se parte 

do grupo, saindo do anonimato, que é característica da crise no mundo 

contemporâneo. Estas comunidades cumprem a função de ordenador e apoio 

existencial, pois elas disponibilizam para os seus membros elementos que 

possibilitam reconstruir a identidade pessoal dos mesmos, em alguns momentos 

estes membros referem-se ao preenchimento de um vácuo existencial outrora 

experimentado e que fora superado porque na comunidade acharam aquilo que 

almejavam (CARRANZA; MARIZ, 2009).  

Conforme Moscovici (2011), a religião cimenta a vida do homem não pelo seu 

conjunto de crenças, mas pelo pertencimento interior e participação em uma 

coletividade (68). As NCVA funcionam como âncoras de sentido, refúgios 

emocionais que reorientam os comportamentos cotidianos no mundo à moda 

pentecostal (CARRANZA; MARIZ, 2009, p. 159). 

Outro dado também significativo foi apresentado por meio da análise do Teste 

t de Student, onde se observou uma diferença significativa no escore da subfunção 

Experimentação, em função da condição do membro ter ou não ter um namorado (a) 

ou Esposo (a), principalmente nos valores Sexualidade e Prazer. Isto pode ser 

explicado pelo fato de que, nestes contextos, como são permitidos relacionamentos 

entre casais, tais valores podem ser menos preteridos ou indesejáveis. E mesmo 
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que para alguns (namorados e noivos) ainda não seja o tempo correto para 

expressões sexuais, de acordo com preceitos religiosos e regras comunitárias, já é 

sabido que estas relações virão a acontecer um dia. 

Novamente através da análise do Teste t de Student, foi observada uma 

diferença significativa no escore médio da escala de Vazio Existencial, PIL-R 12, em 

função da condição de que o membro tenha um(a) parceiro(a) – namorado(a) ou 

esposo(a) – que faça parte da mesma comunidade t(65)= 2,27; p < 0,05. Nesta 

direção, o teste demonstrou que aqueles membros que tenham parceiro(a) que 

também faça parte da sua comunidade, tendem a pontuar com menor escore na 

escala de vazio existencial, PIL-R 12, conforme tabela 10. 

 

 

Tabela 10. Comparação do nível de Vazio Existencial em função da condição 
de ter um parceiro(a) na Comunidade. 
Vazio Existencial Média t 

PIL-R 12 

Ele/ela faz parte da comunidade? 

2,27* Sim Não 
n=53 n=94 

22,84 26,75 

Nota: *p < 0,05. Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

 
 

Tal diferença pode ser explicada a partir do que expõe Frankl (1991a) quando 

descreve os valores existenciais (os valores criativos, vivenciais, atitudinais), de 

modo particular através dos valores vivenciais, por meio dos quais é possível 

encontrar sentido e livrar-se do vazio da existência quando se ama alguém, quando 

se encontra alguém, por meio dos relacionamentos de uma maneira geral, pois 

estes valores estão diretamente relacionados ao amor. O presente trabalho também 

corrobora com a pesquisa de Steger, Frazier e Oishi (2006) que aponta uma 

moderada correlação positiva (r = 0,40, P<0,01) entre o amor e presença do sentido 

da vida, indicando assim menor risco ao vazio existencial. 

Por fim, através de uma correlação de Pearsonentre o vazio existencial e a 

pergunta 12 do questionário sociodemográfico (Em que medida você considera 
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importante a sua permanência na comunidade?), observou-se que o vazio 

existencial se correlacionou negativamente com a mesma (r = -0,16, p<0,05).Tal 

pergunta que pontua numa escala de 0 a 4 pontos, teve alta média de resposta (M = 

3,84, DP = 0,468), onde 86% pontuaram como muito importante a sua permanência. 

Destarte, quanto maior o sentimento de que se é importante para a comunidade, 

menor será a pontuação na escala de vazio existencial, e vice-versa. 

Corroboram, na explicação do sentimento de ser importante para a 

comunidade, tanto os valores criativos (onde o sentido pode ser encontrado através 

daquilo que se é capaz de criar, de fazer, de produzir, e o que se pode oferecer ao 

mundo), quanto os atitudinais (onde o sentido é encontrado nas situações limites, 

quando o sujeito precisa se posicionar positivamente diante de situação de 

sofrimento, dor e desespero, transformando a sua tragédia em marco de vitória). 

Frankl (1991a) postula que a via da autotranscendência é dirigir sua vida para além 

de si mesmo, voltar-se para algo (uma causa) ou para alguém (um ser amado), e 

que esta é a motivação do homem para o sentido. Para ele, quando este homem fica 

mergulhado em uma tarefa ou amando outra pessoa, não pensando em si próprio, 

mas, ao contrário, esquecendo-se de si, este homem torna-se pleno e consegue ser 

ele mesmo.  

Neste sentido, tem-se que não só o contexto grupal das Novas Comunidades 

influencia diretamente no nível de vazio existencial, mas igualmente o fato de se ter 

um(a) companheiro(a) que também faça parte da comunidade diminui a 

possibilidade desse vazio, e, por conseguinte, o risco à depressão.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

Diante do exposto, considera-se de forma geral que os objetivos propostos 

para esta pesquisa tenham sido alcançados, e espera-se com isso trazer 

contribuições concernentes aos estudos na área do sentido da vida e sua relação 

com os valores e o bem-estar subjetivo. Considera-se também que este estudo 

contribuiu para a formação de conhecimento acerca deste novo grupo social (Novas 

Comunidades). Sabe-se que os valores contribuíram para o fato de que o bem-estar 

subjetivo e o vazio existencial não tivessem forte incidência nestes grupos. A 

natureza cultural é conhecida, embora a natureza valorativa ainda não.  

Uma possível crítica ao presente trabalho poderia decorrer do grau das forças 

de correlação. De forma geral, as correlações do presente estudo não são 

consideradas fortes, entretanto, outros estudos sobre valores e bem-estar subjetivo 

também não o são, a exemplo da pesquisa de Chaves (2003) e Albuquerque et al. 

(2006). Isto sugere que não se constitui um problema em si desta pesquisa 

específica, mas possivelmente decorre-se da natureza dos próprios constructos 

investigados. 

Acerca do possível conflito entre os valores de abnegação e renúncia, 

presentes nas Novas Comunidades católicas, e os valores-guia de experimentação 

(sexualidade, prazer e emoção) presentes nos participantes, tendo como 

consequência a dissonância cognitiva, Frankl (1991a) propõe o que poderia ser a 

reconciliação entre o “prazer” e a “abnegação”, pois para ele o prazer não pode ser 

um fim, uma meta, um alvo a ser perseguido, mas é, e deve ser sempre, efeito 

colateral ou resultado secundário do devotamento e entrega a alguém. Resolve-se 

então tal dissonância concebendo o prazer, a sexualidade e a emoção, 

consequências do encontro com o outro na prática dos valores vivenciais, e não 

como um objetivo a ser alcançado, ou um objeto a ser intencionado, ou mesmo 

ainda um valor a ser suprimido, rejeitado ou renunciado. Todas as pessoas precisam 

fazer algo na vida que tenha significado, e, certamente, realizar valores tornam a 

vida cheia de sentido, plena de significado, realizada (REINHOLD, 2004). 



 

117 

 

Dessa forma sugerem-se intervenções no sentido de prevenir o conflito 

supracitado, e, portanto, de prevenir a dissonância e um possível risco à depressão. 

O mesmo pode ser feito através da promoção dos valores vivenciais, bem como 

através do processo de compreensão de que “renunciar ou abnegar” ao hedonismo 

do mundo atual não significa renunciar ou abnegar ao “prazer” advindo do encontro 

com alguém a quem se tem amor, principalmente quando isso se dá entre casais. 

Assim, considera-se pertinente a realização de novas pesquisas que possam 

comparar as diversas comunidades em função dos valores ali presentes, do bem-

estar subjetivo e do sentido da vida, selecionando, e/ou até construindo outros 

instrumentos que possam fornecer mais dados para a compreensão mais profunda 

do contexto destas comunidades. Tendo em vista que o QSG 12 se constitui de um 

instrumento de triagem e não de diagnóstico(GOUVEIA; COLS., 2003),sugere-se 

que futuras pesquisas em Novas Comunidades de Vida e Aliança possam se utilizar 

de outros instrumentos de maior precisão diagnóstica a exemplo do inventário de 

depressão de Beck e Steer (1993) e da escala de ansiedade de Becket al (1988). 

Apesar desta pesquisa possuir um caráter eminentemente exploratório, não é 

possível deixar de assinalar seu potencial para o desenvolvimento de pesquisas 

futuras diante do que foi encontrado acerca das contribuições que esses contextos 

têm no sentido de influenciar no bem-estar subjetivo. Dessa forma, sugerem-se 

também estudos comparativos entre as Novas Comunidades e outras formas de 

vida religiosa, como, por exemplo, as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), que, 

apesar de fazerem parte da mesma instituição religiosa, possuem perspectivas de 

religiosidade e espiritualidade diferentes. 

Em conclusão, o presente estudo sugere que o sentimento de pertença a uma 

comunidade de vida e de aliança compõe um núcleo importante no mundo dos 

participantes investigados nesta pesquisa, e que os valores ali propostos influenciam 

diretamente no bem-estar subjetivo dos mesmos. Entretanto, é importante estar 

atento à promoção de valores interativos ou valores vivenciais para que os sujeitos 

que buscam ou que têm necessidade e valorizam o sentido de fazer parte do grupo 

não adentrem no grupo de risco a transtornos ansiosos. 
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ANEXO I – Teste Propósito de Vida – PIL-Test 
 

Para cada uma das seguintes afirmações, circule o número que indica o seu grau e 
de concordância ou discordância. 
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1.Geralmente estou completamente aborrecido 1 2 3 4 5 6 7 

2. A vida para mim parece sempre empolgante  1 2 3 4 5 6 7 

3. Tenho na vida metas e objetivos muito claros 1 2 3 4 5 6 7 

4.Minha experiência pessoal é inteiramente sem sentido ou propósito  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

5. Todo dia é constantemente novo  1 2 3 4 5 6 7 

6. Se eu pudesse escolher preferiria nunca ter nascido  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

7. Após a aposentadoria, faria algumas das coisas empolgantes que 
sempre quis fazer 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

8. Quanto a alcançar metas na vida, não tenho feito nenhum progresso  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

9. Minha vida é vazia, preenchida só com desespero  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

10. Se eu morresse hoje, sentiria que minha vida foi muito valiosa  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

11. Ao pensar em minha vida frequentemente penso por que eu existo  
1 
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4 

 
5 

 
6 

 
7 

12. Considerando o mundo em relação a minha vida, o mundo deixa-me 
totalmente confuso 
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6 

 
7 

13. Eu não sou uma pessoa muito responsável 1 2 3 4 5 6 7 

14. Quanto à liberdade do homem para tomar suas próprias decisões, 
acredito que o homem é totalmente livre para fazer todas as escolhas 
da vida 
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7 

15. Quanto à morte, estou preparado e sem medo 1 2 3 4 5 6 7 

16. Quanto ao suicídio, tenho pensado seriamente ao seu respeito como 
uma saída 1 2 3 4 5 6 7 

17. Considero a possibilidade de encontrar um sentido, um propósito ou 
missão em minha vida como muito grande 

 
1 
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5 

 
6 

 
7 

18. Minha vida está em minhas mãos e eu a controlo  
1 

 
2 
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4 

 
5 
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7 

19. Encarar minhas tarefas diárias é uma fonte de prazer e satisfação  
1 

 
2 
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4 

 
5 

 
6 

 
7 

20. Não descobri qualquer missão ou propósito na vida 1 2 3 4 5 6 7 
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ANEXO II – Questionário de saúde geral 12 – QSG 12 
 
INSTRUÇÕES. Gostaríamos de saber se você tem tido algumas enfermidades ou 
transtornos e como tem estado sua saúde nas últimas semanas. Por favor, marque 
simplesmente com um X a resposta que a seu ver corresponde mais com o que 
você sente ou tem sentido. Lembre que queremos conhecer os problemas recentes 
e atuais, não os que você tenha tido no passado.  É importante que você 
RESPONDA A TODAS AS PERGUNTAS. 

 
VOCÊ ULTIMAMENTE: 
1 – Tem podido concentrar-se bem no que faz? 
(1) Mais do que o de costume   (3) Menos que o de costume 
(2) Igual ao de costume    (4) Muito menos que o de costume 
 
2 – Suas preocupações lhe têm feito perder muito sono? 
(1) Absolutamente, não           (3) Um pouco mais do que o costume 
(2) Não mais que o de costume   (4) Muito mais que o costume 
 
3 – Tem sentido que tem um papel útil na vida? 
(1) Mais útil que ode costume   (3) Menos útil que o de costume 
(2) Igual ao de costume    (4) Muito menos útil que o de costume 
 
4 – Tem se sentido capaz de tomar decisões? 
(1) Mais que o de costume   (3) Menos que o de costume 
(2) Igual ao de costume    (4) Muito menos capaz que o de costume 
 
5 – Tem notado que está constantemente agoniado e tenso? 
(1) Absolutamente, não           (3) Um pouco mais do que o costume 
(2) Não mais que o de costume   (4) Muito mais que o de costume 
 
6 – Tem tido a sensação de que não pode superar suas dificuldades? 
(1) Absolutamente, não    (3) Um pouco mais do que o de costume 
(2) Não mais que o de costume   (4) Muito mais que o de costume 
 
7 – Tem sido capaz de desfrutar suas atividades normais de cada dia? 
(1) Mais que o de costume   (3) Menos que de costume 
(2) Igual ao de costume    (4) Muito menos capaz que de costume 
 
8 – Tem sido capaz de enfrentar adequadamente os seus problemas? 
(1) Mais que o de costume   (3) Menos que o de costume 
(2) Igual ao de costume    (4) Muito menos capaz que o de costume 
 
9 – Tem se sentido pouco feliz e deprimido(a)? 
(1) Absolutamente, não        (3) Um pouco mais  que o costume 
(2) Não mais que o de costume   (4) Muito mais que o de costume 
 
10 – Tem perdido confiança em si mesmo? 
(1) Absolutamente, não           (3) Um pouco mais do que o costume 
(2) Não mais que o de costume   (4) Muito mais que o de costume 
 
11 – Tem pensado que você é uma pessoa que não serve para nada? 
(1) Absolutamente, não           (3) Um pouco mais do que o costume 
(2) Não mais que o de costume   (4) Muito mais que o de costume 
 
12 – Sente-se razoavelmente feliz considerando todas as circunstâncias? 
(1) Mais que o de costume   (3) Menos que o de costume 
(2) Igual ao de costume    (4) Muito menos que o de costume 
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ANEXO III – Questionário dos valores básicos – QVB 

INSTRUÇÕES. Por favor, leia atentamente a lista de valores descritos a seguir, 
considerando seu conteúdo. Utilizando a escala de resposta abaixo, indique com um 
número ao lado de cada valor o grau de importância que este tem como princípio que 
guia sua vida. 

1 
Totalmente 

não 
importante 

 

2 
Não 

importante 
 

3 
Pouco 

importante 
 

4 
Mais ou 
menos 

importante 
 

5 
Importante 

 

6 
Muito 

importante 
 

7 
Extremamente

importante 
 

 
 
01._____SEXUALIDADE. Ter relações sexuais; obter prazer sexual. 
02._____ÊXITO. Obter o que se propõe; ser eficiente em tudo que faz. 
03._____APOIO SOCIAL. Obter ajuda quando a necessite; sentir que não está só 
no mundo. 
04._____CONHECIMENTO. Procurar notícias atualizadas sobre assuntos pouco 
conhecidos; tentar descobrir coisas novas sobre o mundo. 
05._____EMOÇÃO. Desfrutar desafiando o perigo; buscar aventuras. 
06._____PODER. Ter poder para influenciar os outros e controlar decisões; ser o 
chefe de uma equipe. 
07._____AFETIVIDADE. Ter uma relação de afeto profunda e duradoura; ter alguém 
para compartilhar seus êxitos e fracassos. 
08._____RELIGIOSIDADE. Crer em Deus como o salvador da humanidade; cumprir 
avontade de Deus. 
09._____SAÚDE. Preocupar-se com sua saúde antes mesmo de ficar doente; não 
estar física ou mentalmente enfermo. 
10._____PRAZER. Desfrutar da vida; satisfazer todos os seus desejos.  
11._____PRESTÍGIO. Saber que muita gente o conhece e o admira; quando velho, 
receber uma homenagem por suas contribuições. 
12._____OBEDIÊNCIA. Cumprir seus deveres e obrigações do dia-a-dia; respeitar 
seus pais, os superiores e os mais velhos. 
13._____ESTABILIDADE PESSOAL. Ter certeza de que amanhã terá tudo o que 
tem hoje; ter uma vida organizada e planificada. 
14._____CONVIVÊNCIA. Conviver diariamente com os vizinhos; fazer parte de 
algum grupo, como: social, esportivo, entre outros. 
15._____BELEZA. Ser capaz de apreciar o melhor da arte, música e literatura; ir a 
museus ou exposições onde possa ver coisas belas. 
16._____TRADIÇÃO. Seguir as normas sociais do seu país; respeitar as tradições 
da suasociedade. 
17._____SOBREVIVÊNCIA. Ter água, comida e poder dormir bem todos os dias; 
viver em um lugar com abundância de alimentos. 
18._____MATURIDADE. Sentir que conseguiu alcançar seus objetivos na vida; 
desenvolvertodas as suas capacidades. 
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APÊNDICE I – Questionário sociodemográfico 

INFORMAÇÕES: Todas as informações são confidenciais e não existem respostas 

certas ou erradas, o que importa é a sua opinião.  

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Finalmente, gostaríamos de conhecer algo mais acerca dos participantes 
deste estudo. Responda a todas as questões abaixo. Muito obrigado!  

1. Idade: ______ anos                  

2. Sexo:  Masculino Feminino  

3. Mora na cidade:  Cabedelo  João Pessoa 

4. Faz parte de que elo na comunidade?  Vida  Aliança  Outro 

5. Estuda?  Sim  Não 

6. Trabalha?  Sim  Não 

7. Qual o seu grau de escolaridade? ________________________________. 

8. Se possuir curso superior, qual é o 

curso?_______________________________ 

9. Você tem parentes na comunidade?  Sim  Não  

10. Você tem namorado(a), ou esposo(a)?  Sim  Não  

11. Ele/ela faz parte da comunidade?  Sim  Não 

12. Em que medida você considera importante a sua permanência na 

comunidade: 

POUCO IMPORTANTE 0 1 2 3 4 MUITO IMPORTANTE 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA- UNIPÊ 

 

Esta pesquisa intitula-se “Um estudo acerca dos valores e do sentido da vida dos 
participantes das novas comunidades católicas”, e está sendo desenvolvida por Andrei 
Alves de Aguiar, aluno do Curso de Psicologia do Centro Universitário de João Pessoa – 
UNIPÊ, sob a orientação do Prof. Dr. Thiago Antonio Avellar de Aquino. 

O objetivo da pesquisa é investigar quais valores levam pessoas de diferentes 
estados de vida (solteiros, casados, celibatários e clérigos) a entregarem suas vidas nas 
“Novas Comunidades” da Igreja Católica Apostólica Romana, presentes na cidade de João 
Pessoa-PB. 

A sua participação na pesquisa é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é 
obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo 
pesquisador. Caso decida não participar da pesquisa, ou resolva desistir a qualquer 
momento, você não sofrerá nenhum dano, prejuízo, nem haverá modificação na assistência 
que vem recebendo na Instituição. 
Para o desenvolvimento desta pesquisa serão executados os seguintes procedimentos: 

• Aplicação do Questionário de propósito de vida (PIL-Test / Purpose in Life) 
• Aplicação do Questionário de Saúde Geral 12 (QSG12) 
• Aplicação do Questionário de Valores Básicos (QVB) 
• Aplicação do questionário sociodemográfico 

Solicitamos sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos 
científicos e publicar em revista científica. Será garantida a privacidade dos dados e 
informações fornecidas, que se manterão em caráter confidencial. Por ocasião da 
publicação dos resultados, seu nome manter-se-á em completo sigilo bem como o da 
instituição à qual o senhor pertence. 

O pesquisador responsável estará à sua disposição para qualquer esclarecimento 
que considere necessário, em qualquer etapa da pesquisa. 

Fica registrado, também, que tenho conhecimento de que essas informações, dados 
e/ou material serão usados pelo (a) responsável da pesquisa com propósitos científicos. 

Eu, ________________________________, declaro que fui devidamente 
esclarecido(a) e dou o meu consentimento para participar da pesquisa e para publicação 
dos resultados. Estou ciente que receberei uma cópia deste documento. 
 
João Pessoa, ______ de __________________ de_______ 
 
__________________________________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa ou Responsável Legal 
 
__________________________________________________ 
                Assinatura do Pesquisador Responsável   Impressão Digital 
 
Endereço do Pesquisador Responsável: Centro Universitário de João Pessoa. BR 230 – Km 

22, Água Fria. Telefone para Contato: (83) 3228-2881 / 8724-2487 
E-mail: andreipsicologia@hotmail.com 


