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O SENTIDO DA VIDA, A RELIGIOSIDADE E OS VALORES NA CULTURA 

SURDA 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho partiu da concepção de que as pessoas surdas se constituem em uma 

genuína cultura, posto que compartilham signos como a Língua Brasileira de Sinais 

(Libras). Tendo em vista a escassez de estudos sobre essa cultura na perspectiva 

psicométrica, o objetivo dessa dissertação foi inicialmente adaptar e 

validar o Questionário Sentido de Vida, a Escala de Atitudes Religiosas e o 

Questionário dos Valores Básicos  para pessoas Surdas. Para tanto, se fez necessário 

uma adaptação linguística desses mesmos instrumentos. Em um segundo momento, 

objetivou averiguar as possíveis associações entre os fatores desses instrumentos. 

Contou-se com 200 Surdos de 9 estados do Brasil: Paraíba (69%), Rio Grande do Norte 

(5,5%), Pernambuco (3,5%), Ceará (4%), Rio Grande do Sul (4,5%), Paraná (4,5%), 

Minas Gerais (2%), São Paulo (5%) e Mato Grosso (2%).  A amostra apresentou idade 

média de 28,6 (dp= 7,16), com amplitude de 18 a 56 anos, a maioria do sexo masculino 

(58%). A coleta de dados ocorreu tanto de forma online quanto presencial. Os 

resultados sugeriram que os instrumentos administrados são pertinentes para o contexto 

da cultura surda e que as variáveis “religiosidade”, “sentido de vida” e “valores 

humanos” se associaram de forma direta e significativa. Os resultados foram discutidos 

à luz da análise existencial de Viktor Frankl e da Teoria Funcionalista dos Valores 

Humanos.  

Palavras-chave: Cultura Surda; Sentido de Vida, Religiosidade; Valores. 
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THE MEANING OF LIFE, RELIGIOSITY AND VALUES IN DEAF CULTURE 

 

 

ABSTRACT 

 

This work was of the view that deaf people constitute a genuine culture, post signs that 

share as the Brazilian Sign Language (Libras). Given the scarcity of studies on the 

culture in psychometric perspective, the goal of this dissertation was initially adapt and 

validate the questionnaire Meaning of Life, Religious Attitudes Scale and Basic Values 

Questionnaire for Deaf people. Therefore, it was necessary linguistic these instruments. 

In a second step, aimed at investigating the possible associations between factors such 

instruments. Counted on 200 Deaf 9 states of Brazil: Paraiba (69%), Rio Grande do 

Norte (5.5%), Pernambuco (3.5%), Ceará (4%), Rio Grande do Sul (4, 5%), Paraná 

(4.5%), Minas Gerais (2%), São Paulo (5%) and Mato Grosso (2%). The sample had a 

mean age of 28.6 (SD = 7.16), ranging 18-56 years, the majority were male (58%). Data 

collection occurred both online and face shape. The results suggested that the 

instruments are relevant to the given context of deaf culture and that the variables 

“religiosity variables”, “the meaning of life” and “human values” were associated in a 

direct and significant. The results were discussed in light of the existential analysis of 

Viktor Frankl and the Functionalist Theory of Human Values. 

 

Keywords: Deaf Culture; Meaning of Life; Religiosity; Values. 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística IBGE (2010), o percentual da população brasileira com deficiência constatou 

que 23,9% da população apresentam pelo menos uma das deficiências, sendo a auditiva 

representada por 5,1%. Destaca-se que existe, aproximadamente, 9.730.000 pessoas 

com “deficiência auditiva”
1
 no Brasil e as regiões do país com a maior quantidade 

destas são a do nordeste e do sul, ambas com 1,2% da população, seguidas do Sudeste 

(1,1%), do Centro-oeste (1%) e do Norte (0,9%). Parte dessa população se constitui 

como uma cultura que vem se estabelecendo gradativamente como tema de estudo nas 

ciências sociais, sobretudo no que diz respeito ao processo de construção de identidades 

e alteridades, mediante os códigos da audição e da comunicação vinculados à surdez.  

Para se compreender esse campo torna-se necessário ter em conta as duas 

concepções mais predominantes (SILVA, 2012): a primeira é a vinculada ao saber 

médico, define a surdez como deficiência (falta de audição) e, portanto, o surdo como 

um diferente que aspira à condição de igualdade do ouvinte, ou seja, aponta para a 

condição natural do surdo a ser corrigida. A segunda se refere ao reconhecimento da 

Língua Brasileira de Sinais (Libras) como língua para todos os efeitos, define a surdez 

em termos da diversidade linguística, o que remete aos conceitos de cultura surda, com 

direitos específicos, reportando-se à dimensão cultural do usuário de Libras. 

 O presente estudo pauta-se na segunda concepção, aquela que compreende a 

surdez a partir do modelo socioantropológico, ou seja, a surdez como uma 

particularidade étnico-linguística. Dessa forma, objetivou-se averiguar as possíveis 

relações entre os valores humanos, a busca e realização de sentido e as atitudes 

religiosas em pessoas inseridas na cultura surda. Para tanto, tornou-se necessário 

adaptar e validar os instrumentos de pesquisa aqui utilizados, como: o Questionário 

Sentido de Vida (STEGER et al, 2006), a Escala de Atitudes Religiosas (AQUINO et 

al, 2013) e o Questionário dos Valores Básicos (GOUVEIA et al, 2008) para a cultura 

surda. 

O sentido da vida é considerado baseando-se nos conceitos fundamentais da 

Logoterapia (Terceira Escola Vienense de Psicoterapia), a qual assegura que a 

                                                           
1
 O termo “deficiência auditiva” foi aqui utilizado mantendo a nomenclatura divulgada pelo censo do 

IBGE. No entanto, dentro dessa população, existem aqueles que se denominam participantes da cultura 

surda, isto é, Surdos que como um grupo social e pela característica cultural também se organizam. 
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problemática do sentido da vida é caracteristicamente humana. Frankl (2003) afirma que 

a questão do sentido da vida nunca pode ser expressão do que o homem tenha de 

doentio, mas é a expressão precisamente do que de mais humano há no homem e, dessa 

forma, só ele pode responder sobre o sentido da sua vida. 

 Quanto à religiosidade, Valle (2007) afirma a importância do conceito de 

“atitude” para o entendimento psicológico do que seja a religiosidade. Ele traz três 

elementos distintos da atitude que são estudados pela psicologia social, quais sejam: a 

conduta social (maneira de ser), a relação intencional com um dado objeto e uma 

vivência pessoal (comportamento). Para este estudo, utiliza-se a terminologia 

“religiosidade”, uma vez que busca compreender a atitude religiosa dos participantes em 

seus quatro aspectos: comportamento, conhecimento, sentimento e corporeidade 

(AQUINO et al, 2013). 

 A religiosidade é um dos valores básicos que Gouveia et al (2009) citam na 

Teoria Funcionalista dos Valores Humanos, dentre outros valores, como sexualidade, 

êxito, poder, afetividade, maturidade, convivência, estabilidade pessoal etc. Segundo os 

autores, os valores apresentam as seguintes funções: guiam as ações e dão expressão às 

necessidades humanas. A primeira função diferencia três tipos de orientações 

valorativas (social, central e pessoal), enquanto a segunda função classifica os valores 

como humanitários ou materialistas. A união dessas duas funções origina seis 

subfunções de valores (experimentação, realização, existência, suprapessoal, 

interacional e normativa). 

 Desse modo, o estudo justifica-se na medida em que se verificam poucos estudos 

nos campos da Psicologia, a exemplo das pesquisas de Chaves (2010), Cromack (2004) 

e Vasco (2009) e das Ciências das Religiões, com a pesquisa de Peixoto (2011). Uma 

vez que as pesquisas no contexto brasileiro com a cultura surda tem sido realizadas mais 

no âmbito da Educação, tais como os estudos realizados por Dorziat (2011), Lopes 

(2007) e Karnopp et al (2011), da Linguística, como os de Gesser (2009) e Costa (2010) 

e na área da Antropologia com o estudo realizado por Silva (2012). Além do mais, trata-

se de uma contribuição nos aspectos psicológicos, de religiosidade e de valores para os 

estudos com essa cultura. 

Para uma melhor compreensão acerca da cultura surda, faz-se mister conhecer a 

história da educação dos Surdos, as particularidades desta comunidade, as implicações 

políticas e sociais da oficialização da Libras no contexto brasileiro e um panorama das 
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pesquisas que tem sido realizadas no Brasil e em outros países, como nos Estados 

Unidos e na Alemanha, aspectos estes que serão apresentados no primeiro capítulo.  

O segundo capítulo trata-se de uma contextualização das Ciências das Religiões, 

mais especificamente da Psicologia da Religião, além de considerações sobre a religião, 

religiosidade e espiritualidade e uma reunião de estudos realizados envolvendo a 

religiosidade com enfoque para as atitudes religiosas.   

No terceiro capítulo serão abordados aspectos sobre o sentido da vida, mais 

precisamente, conceitos da Logoterapia e sobre os valores humanos, enfocando a Teoria 

Funcionalista dos Valores Humanos. Esses primeiros capítulos dizem respeito à Parte I 

(Marco Teórico) do estudo, enquanto a Parte II (Estudo Empírico) compreende as 

considerações metodológicas, os resultados e as discussões dos dados encontrados na 

presente pesquisa.  
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CAPÍTULO 1 – A CULTURA SURDA E SUAS NUANCES 

 Durante este capítulo será realizado um aporte e resgate histórico sobre a 

educação de Surdos no Mundo e no Brasil. Seguido de um panorama das Leis vigentes 

no Brasil, no que se refere ao Surdo, seus direitos, educação, o reconhecimento de sua 

língua (Libras) e acessibilidade relacionada aos aspectos da cultura surda, além de um 

levantamento das pesquisas realizadas com essa cultura. 

 

1.1 Considerações Preliminares 

  

Segundo Geertz (2012), cultura significa uma teia de significações 

compartilhada por um grupo de humanos. Nesse sentido, concebe-se a existência de 

uma cultura surda, já que a mesma compartilha símbolos tecidos por ela mesma e que 

são fundamentais para a constituição do sujeito surdo. 

 O antropólogo Geertz (2012, p. 4) critica o uso desenfreado do termo ‘cultura’ e 

propõe “(...) acreditando como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias 

de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua 

análise como uma ciência interpretativa, à procura do significado”. Esse autor ainda 

considera que, como um sistema de signos passíveis de interpretação, a cultura não é 

um poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os 

comportamentos, as instituições ou os processos, ao contrário, ela é um contexto, onde 

os símbolos podem ser descritos de forma inteligível, ou seja, descritos com densidade. 

 Desse modo, a cultura surda vem atuando como um conceito fechado e 

universal, tomando significado de língua, essência, experiência visual, tradução cultural, 

dentre outros. Ao contrário do fenômeno observado na inclusão, a cultura surge como 

uma possibilidade de libertação, de especificidade, de aceitação pelos próprios Surdos. 

Como afirmaram Karnopp et al (2011, p. 132), “o espaço inclusivo muitas vezes se 

constitui em um lugar onde o surdo se sente hóspede, estrangeiro, e seu “encontro” com 

a cultura surda é significado como o retorno a sua “terra natal”, a sua essência”. 
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Quanto ao termo referente à surdez, faz-se necessário distinguir duas 

terminologias: “Surdo” (com a inicial maiúscula) trata-se de um grupo minoritário, 

pessoa com a condição audiológica de não ouvir e que, além dessa condição, é usuário 

de uma mesma língua (Libras), enquanto “surdo” (com a inicial minúscula) refere-se, de 

forma geral, apenas à condição audiológica de não ouvir. O presente trabalho teve como 

foco primordial o Surdo, isto é, aquela comunidade de pessoas surdas que partilham 

uma mesma cultura, isto é, a cultura surda (HONORA; FRIZANCO, 2009). Neste 

trabalho, a nomenclatura Surdo (com inicial maiúscula) será utilizada a partir da Idade 

Contemporânea, pois é a partir dessa época que se tem mais definido o conceito de 

cultura surda. Entretanto, quanto às citações de outros autores utilizadas nesta 

dissertação, será preservada a terminologia utilizada originalmente por eles.  

 Vale destacar ainda que seria incorreto o uso da expressão “surdo-mudo”, já que 

o Surdo não é necessariamente mudo, pois as pessoas surdas, geralmente, não 

apresentam deficiência ou limitações no aparelho fonador (VELOSO; MAIA, 2011). 

Trata-se de um termo pejorativo e sem fundamento científico. Os Surdos não falam 

porque não aprenderam a falar, outros fazem a leitura labial e outros não. 

 A maioria dos ouvintes desconhece a carga semântica que esses termos, mudo, 

surdo-mudo e deficiente auditivo, evocam. É perceptível que, para muitos ouvintes 

alheios à discussão sobre a surdez, o uso da palavra Surdo pareça imprimir mais 

preconceito, enquanto o termo deficiente auditivo parece-lhes ser mais adequado. No 

entanto,  

a deficiência é uma marca que historicamente não tem pertencido aos surdos. 

Essa marca sugere autorrepresentações, políticas e objetivos não familiares 

ao grupo. Quando os surdos discutem sua surdez, usam termos 

profundamente relacionados com sua língua, seu passado e sua comunidade 

(PADDEN; HUMPHIES, 1988, p 76.). 

 Sua língua, seu passado e sua comunidade, estes, dentre outros aspectos, 

consistem o motivo para que esse grupo (os Surdos) se considere constituindo uma 

cultura, com uma identidade própria, seus costumes, sua forma de comunicação, suas 

tradições, o que fortalece os laços de amizade, companheirismo e fortalecimento da 

cultura surda. 

Durante anos, os surdos foram narrados como deficientes, como sujeitos da 

falta, e o discurso cultural vem proteger, socorrer, subverter essa natureza 

deficiente da surdez. Acredito que a noção de cultura nos últimos anos, 

ganhou dimensão tão ampla e voraz em discursos tão prolixos, estando estes 

intimamente ligados à constituição do eu-surdo (KARNOPP et al 2011, p 

130). 
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Sá (2006), em seu livro “Cultura, poder e educação de surdos”, afirma que a 

despeito de os surdos não terem dúvidas quanto a suas identidades culturalmente 

distintas, as pessoas não-surdas tem muita dificuldade em admitir que os surdos tem 

processos culturais específicos, então, muitos continuam a tratar os surdos apenas como 

um grupo de deficientes ou incapacitados e estas representações geralmente embasam as 

perspectivas comuns nas quais os surdos são narrados de forma negativa, como se 

fossem menos que “normal” . 

Ela defende que o seu objetivo não é de absolutizar a surdez ou a audição, ou 

destacar a cultura surda em detrimento da cultura maioritária, mas oferecer mais uma 

perspectiva de análise da constituição social. Não se trata de colocar a cultura surda de 

um lado e a cultura ouvinte de outro, como se estivesse tratando de oposições binárias, 

mas trata-se da tentativa de proclamar os Surdos enquanto grupo social, que também 

pela característica cultural se organiza.  Desse modo, a cultura surda refere-se aos 

códigos próprios dos Surdos, suas formas de organização, de solidariedade, de 

linguagem, de juízos de valor, de arte etc. Os Surdos envolvidos com a cultura surda se 

auto referenciam como participantes desta cultura. 

A seguir será possível perceber como se deu esse processo de lidar com a pessoa 

surda, desde a exclusão, passando pela aceitação do Surdo como ser humano e o 

interesse dos estudiosos acerca do aspecto físico/organicista, educacional até chegar ao 

enfoque social e cultural da comunidade surda. 

 

1.2 A História da Educação de Surdos 

A história dos Surdos registra os acontecimentos de como surgiu o grupo que 

possui uma língua, uma identidade e uma cultura. Ao longo das épocas, 

os Surdos lutaram pela afirmação da sua identidade, da comunidade surda, da sua língua
 

e, portanto, da sua cultura. 

 

1.2.1 O Surdo na Antiguidade 

 Na Antiguidade, a concepção que se tinha de surdos, geralmente, era a de que 

ele não era considerado humano, já que como a fala era resultado do pensamento, não 

obstante, quem não pensava, não era humano. Desse modo, os surdos não tinham direito 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_Surda
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_de_sinais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_dos_surdos
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à escolarização e não frequentavam os mesmos locais que os ouvintes. E, até o século 

XII, eram privados de se casarem (HONORA; FRIZANCO, 2009). 

Na Grécia, em 384 a.C., eles eram considerados insensíveis, sem raciocínio e 

não-humanos. Para Aristóteles, não sendo capaz de falar, o surdo também 

não tinha a possibilidade de ser educado, de construir pensamentos ou de 

expressar seus sentimentos (COSTA, 2010, p. 20). 

 Vale salientar que, segundo Veloso e Maia (2011), os surdos eram protegidos no 

Egito, eram considerados como criaturas privilegiadas, enviados dos deuses. 

Acreditava-se que eles se comunicavam em segredo com os deuses e ainda que 

houvesse um forte sentimento humanitário e de respeito, protegiam e tributavam 

adoração aos surdos. Porém, eles tinham vida inativa e não eram educados. 

 Percebe-se que, nos tempos antigos, o fato da crença de que a audição era o que 

contribuía mais para a inteligência e a questão da aquisição do conhecimento que 

permeava os pensadores da época, convergiu para o entendimento de que os surdos 

eram insensatos e naturalmente incapazes de razão.   

Na Antiguidade chinesa, os surdos eram lançados ao mar, os gregos os 

sacrificavam ao célebre deus; em Esparta eram jogados do alto dos rochedos e, em 

Atenas e Roma eram enjeitados e abandonados nas praças públicas (SANTIAGO, 

2011). Há casos de atitudes de rejeição também com pessoas com cegueira ou com 

deficiência mental e um fator observado era o fato que essas deficiências possuíam 

tratamentos distintos em relação à classe social, podendo ser sacrificadas ou protegidas. 

Isto é, a questão social como um definidor da vida e das possibilidades de inclusão, 

desenvolvimento e aprendizagem. 

Em muitas civilizações o Estado proibia a população de alimentar toda criança 

disforme que encontrasse esmolando nas ruas, pois isto significaria um desperdício sem 

precedentes para a economia. O mesmo Estado era orientado, principalmente pelos 

filósofos, a não investir na educação destas pessoas e tinham seu poder legitimado por 

serem representantes de um ou mais deuses; suas ações, portanto, eram inquestionáveis 

(SANTIAGO, 2003). 

Vale destacar que, entre os povos antigos, a religiosidade exerceu grande 

influência sobre a formação de práticas e costumes desenvolvidos para as pessoas com 

deficiência, porém elas foram reinterpretadas de acordo com o interesse da classe. 

 

1.2.2 O Surdo na Idade Média 
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Na Idade Média, sob a compreensão de que “o homem foi criado à imagem e 

semelhança de Deus”, as pessoas com deficiência eram colocadas à margem, não sendo 

consideradas como humanos. Porém, isto incomodava à Igreja. E, devido os surdos não 

terem uma língua compreensível, eles não iam se confessar. Desse modo, ocorreu, neste 

momento, a primeira tentativa de educá-los. A Igreja Católica então convidou os 

monges a se tornarem preceptores (aqueles que são encarregados da educação de uma 

criança ou de um jovem, geralmente em casa) dos surdos, já que os monges criaram 

uma linguagem gestual para se comunicarem uns com os outros, devido ao Voto de 

Silêncio, quando estavam em clausura e não podiam passar os conhecimentos 

adquiridos pelos livros. 

 Portanto, apesar das diferenças entre léxico e sintaxe, a origem da língua de 

sinais contempla sua historicidade e suas origens nos sinais monásticos (COSTA, 2010). 

Como a Igreja Católica tinha grande influência na sociedade, passou a se preocupar em 

instruir os surdos para que o círculo não fosse rompido e pelo fato de possuir uma 

língua, poderiam participar dos ritos, dizer os sacramentos, isto é, participar da vida 

religiosa da Igreja. 

Até o século XV, os surdos – bem como todos os outros deficientes – 

tornaram-se alvo da Medicina e da religião católica. A primeira estava mais 

interessada em suas pesquisas e a segunda, em promover a caridade com 

pessoas tão desafortunadas, pois para ela a doença representava punição 

(HONORA; FRIZANCO, 2009, p. 20). 

 

É a partir do final da Idade Média que os dados em relação à educação e à vida 

do surdo tornam-se mais disponíveis. A partir de então, iniciam-se os trabalhos no 

sentido de educar a criança surda e de integrá-la na sociedade. Observa-se que nesse 

período a educação assume características diferenciadas dependendo da classe social a 

qual pertencia. Segundo Santiago (2011), o primeiro filho de um nobre herdaria o feudo 

e deveria permanecer nele, o segundo filho deveria seguir a carreira eclesiástica, sendo 

enviado para os mosteiros e para os servos, neste sentido, nenhuma educação era 

necessária, pois os mesmos necessitavam apenas de força física para trabalhar nas 

lavouras do senhor feudal. Nesse contexto, dependendo da classe de origem da pessoa 

com deficiência, ela poderia receber cuidados e até educação, ou pelo contrário, 

mendigar ou depender das obras de caridade da Igreja. 
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1.2.3 O Surdo na Idade Moderna 

 

 Até o século XV, o mundo não encarava o sujeito surdo como um ser capaz. 

Logo, a posição sujeito surdo era tida como um ser incapaz de se expressar oralmente, 

de se desenvolver intelectual e moralmente, também incapaz de expressar sentimentos 

ou qualquer pensamento. Segundo Costa (2010), até esse momento, eles não dispunham 

de nenhum tipo de acesso à educação, acesso que só começou a existir a partir do século 

XVI. 

 Pode-se dizer que foi a partir desse período, Idade Moderna, que o surdo deixa 

de ser considerado um ser possuidor de uma imagem rudimentar e passa a ser 

considerado humano, isto é, como um indivíduo apto à linguagem, capaz de se 

comunicar, de pensar, expressar sentimentos etc. Destaca-se a figura de Cardano, que ao 

declarar o surdo como capaz de pensar e de ser ensinado, iniciou a educação de surdos 

por meio do método de associação de figuras desenhadas.  Ele partiu do entendimento 

de que a escrita representava os sons da fala ou das ideias do pensamento (HONORA; 

FRIZANCO, 2009).  

Outro educador importante nessa época foi o monge Pedro Ponce de Léon, 

considerado o primeiro professor de surdos da história, ensinando-os a falar, ler, 

escrever e sobre o Cristianismo. Trabalhou através da datilologia, escrita e oralização. 

Com isso, contrariou a afirmação anterior feita por Aristóteles. 

Vale salientar que os primeiros alunos surdos eram descendentes de nobres, pois 

a família se interessava em levá-los para serem educados, uma vez que os primogênitos 

surdos não tinham direito à herança se não aprendessem a falar, o que colocava em risco 

a riqueza da família. Lopes (2007) acrescenta que ainda neste período a surdez era 

considerada um problema de saúde, castigo ou algo a ser corrigido, era tratada de forma 

a minimizar seus efeitos aparentes, coagindo os sujeitos surdos falarem como se fossem 

ouvintes. 

Outro evento importante que marcou esse momento foi a novidade de Juan 

Pablo Bonet, ao criar o primeiro tratado de ensino de surdos e foi o primeiro que 

idealizou e desenhou o alfabeto manual. Charles Michel de L’Epée, por volta de 1760, 

funda em Paris a primeira escola pública para surdos, o que possibilitou que muitos 

surdos se articulassem numa comunidade surda e para que a modalidade linguística 
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desse grupo pudesse ser reconhecida como uma forma de comunicação e um método de 

aprendizagem. 

Segundo Costa (2010), nesse momento aparece a ideia de gesto como linguagem 

corporal que complementa e enfatiza a linguagem oral, como seu enriquecimento e não 

como linguagem plena, completa em si mesmo. A fala era valorizada para a aceitação 

social do surdo e, consequentemente a oralização. No entanto, aqueles surdos com 

dificuldades na fala eram obrigados a viver clandestinamente e, desse modo, os 

gestualistas consideravam a linguagem desses surdos eficaz para comunicação e como 

uma abertura para o conhecimento. 

 

Olhando hoje para a iniciativa de L’Epée, vemos que a institucionalização da 

educação dos surdos, embora na época tivesse como objetivo maior o ensino 

da língua francesa, constituiu parte da cultura surda, tão defendida pela 

comunidade surda atual e pensada por pesquisadores voltados para a temática 

dos surdos dentro de uma perspectiva cultural (LOPES, 2007, p. 45). 

 

De acordo com Honora e Frizanco (2009), o século XVIII é considerado por 

muitos o período mais próspero da educação dos Surdos, pois houve a fundação de 

várias escolas para surdos e, além do mais, a educação também evoluiu, já que, através 

da Língua de Sinais, eles podiam aprender e dominar diversos assuntos e exercer 

diversas profissões. 

Percebe-se esse avanço e progresso na educação dos surdos, a partir das 

iniciativas de estudiosos que se dedicaram à temática da surdez e do desenvolvimento 

da pessoa surda. Segue abaixo uma tabela com a síntese dos principais personagens que 

contribuíram para tal avanço. 

 

 

Tabela 1: Principais Personagens que Contribuíram para a História dos Surdos na Idade 

Moderna 

ANO NOME FUNÇÃO CARACTERÍSTICA 

1500 
Girolamo 

Cardano 

Médico, filósofo, 

matemático e 

astrólogo 

Interessou-se pelo estudo do ouvido, nariz e 

cérebro, porque seu filho era surdo. Reconhecia a 

habilidade do surdo para a razão. 

1579 
Saboureaux 

de Fontenay 
Aluno surdo 

Inventor do nome ‘dactolologia’. A partir daí, o 

alfabeto manual foi introduzido em vários países, 

com modificações de acordo com a ortografia 



28 
 

linguística e cultura de cada país. 

1584 
Pedro Ponce 

de Léon 
Monge beneditino 

Considerado o primeiro professor de surdos da 

História e seu trabalho serviu de base para 

diversos outros educadores surdos. 

1620 
Juan Pablo 

Bonet 

Padre espanhol, 

educador e pioneiro 

na educação de 

surdos 

Criou o alfabeto manual. 

1644 John Bulwer Médico 
O primeiro inglês a desenvolver um método de 

comunicação entre ouvintes e surdos. 

1659 John Wallis 
Educador e 

estudioso da surdez 
Considerado fundador do oralismo na Inglaterra. 

1680 
George 

Dalgarno 

Intelectual de 

estudos linguísticos 

Foi tutor de um homem surdo, que propôs um 

sistema linguístico para ser usado pelos surdos. 

1700 

Johann 

Conrad 

Amman 

Médico suíço 
Desenvolveu e publicou um método pedagógico 

da fala e da leitura labial. 

1759 

Charles 

Michel 

L’Epée 

Abade francês 

Procurou instruir os surdos com as combinações 

de língua de sinais e gramática francesa 

sinalizada. Publicou o primeiro dicionário de 

sinais. 

1782 
Abade Roch 

Sicard 
Abade francês 

Foi treinado por L’Epée para ser professor de 

surdos na França. Fundou escola e escreveu 

sobre a teoria de sinais. 

Fonte: Tabela construída a partir de informações dos livros de Veloso e Maia (2011), Lopes (2007) e 

Costa (2010). 

 

 

1.2.4 O Surdo na Idade Contemporânea 

Na Idade Contemporânea, era muito forte a ideia do oralismo como método 

utilizado para a educação de Surdos. Em 1790, Sicard (abade francês), no lugar de 

L’Epée, foi nomeado diretor do Instituto Nacional de Surdos-Mudos de Paris. Com a 

sua morte, quem fica na direção do Instituto é Massieu (um dos primeiros professores 

surdos do Mundo), mas surge a disputa pelo poder de outros dois estudiosos da surdez, 

Itard e Gérando. No entanto, quem ganha essa disputa é o segundo, Gérando. 
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Itard foi um médico francês residente no Instituto supracitado, em 1814. Ele 

seguia os pensamentos de Condillac, para quem as sensações eram a base para o 

conhecimento humano e que reconhecia somente a experiência externa como fonte de 

conhecimento. Dentro desta concepção, era exigida a erradicação ou a “diminuição” da 

surdez para que o Surdo tivesse acesso a este conhecimento (HONORA; FRIZANCO, 

2009). O médico francês dedicou grande parte de seu tempo tentando entender quais as 

causas da surdez e a sua primeira constatação foi a de que a causa não era visível. Ele 

nunca aprendeu a Língua de Sinais e seu trabalho era todo voltado para a discriminação 

dos instrumentos musicais para posteriormente chegar à discriminação de palavras. 

Sendo assim, após 16 anos de trabalho para chegar à oralização, Itard rendeu-se ao 

entendimento de que o Surdo só poderia ser educado por meio da Língua de Sinais. 

O filósofo, administrador e historiador Gérando acreditava na superioridade do 

povo europeu e a sua intenção era equiparar os selvagens aos europeus. Para ele, os 

Surdos entravam nessa categoria de selvagens e sua língua era considerada pobre 

comparada à língua oral e não deveria ser utilizada na educação. Por meio desta 

concepção, os professores Surdos do Instituto foram substituídos por ouvintes e a 

oralização era seu principal objetivo. Porém, após vários anos de trabalho, reconheceu a 

importância do uso dos Sinais.  

Já nos Estados Unidos, a educação de Surdos aconteceu com mais dificuldade do 

que na Europa, uma vez que o acesso à metodologia inglesa sempre era negado. O 

americano Thomas Gallaudet, então, procurou L’Epée no Instituto Nacional de Surdos-

Mudos de Paris e, nessa oportunidade, conheceu Laurent Clerc, professor surdo da 

escola. Após esse contato, em 1817 fundaram a primeira escola pública para Surdos nos 

EUA, a chamada Hartford School. A Língua de Sinais usada nessa escola era a francesa 

e aos poucos foi modificada para se transformar na Língua Americana de Sinais 

(HONORA; FRIZANCO, 2009). 

O filho de Thomas Gallaudet, Edward Gallaudet, como pode ser observado na 

Tabela 2, fundou em 1864 a primeira faculdade para Surdos, localizada em Washington. 

Nessa universidade, o método adotado foi o oralismo. A Universidade Gallaudet, como 

é chamada atualmente, é ainda a única escola superior de artes liberais para estudantes 

Surdos do mundo (HONORA; FRIZANCO, 2009). 

Outro defensor do Oralismo foi o cientista e inventor do telefone, Alexander 

Graham Bell. Ele era filho de uma Surda e sua esposa havia perdido a audição ainda 

jovem. Para este cientista, a surdez era um desvio e apoiava a ideia de que os Surdos 
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deviam estudar com os ouvintes, para evitar os casamentos entre Surdos, pois, para ele, 

essa união representava um perigo para a sociedade. Além do mais, para Graham Bell, a 

Língua de Sinais deveria ser utilizada como apoio à Língua Oral. O método oral puro 

deveria ser preferido, porque o uso simultâneo de sinais e fala teria a desvantagem de 

prejudicar a fala (MAIA; VELOSO, 2011).  

Segundo Lima (2004), o Congresso de Milão, em 1880, considerado um 

congresso mundial, declara a utilização simultânea da fala e dos sinais como uma 

desvantagem, como um empecilho para desenvolver a fala, a leitura labial e a precisão 

das ideias. Desse modo, por meio desse Congresso, o método oral puro é declarado 

como aquele que deve ser adotado de forma oficial e definitiva. 

Os Surdos que não se adaptavam ao Oralismo eram considerados retardados. 

Não era respeitada a dificuldade de alguns Surdos por causa de sua perda de 

audição severa e profunda. As pessoas somente estavam interessadas em 

fazer com que o Surdo fosse “normalizado” e que desenvolvesse a fala para 

que assim ninguém precisasse mudar ou sair da sua situação confortável. 

Quem deveria mudar era o Surdo. O que não se entendia é que, para a grande 

maioria deles, não era organicamente possível (HONORA; FRIZANCO, 

2009, p. 26).   

 No entanto, nos dias de hoje, no Brasil, o método mais aconselhável, porém 

menos utilizado na prática, em escolas que trabalham com pessoas surdas é o 

Bilinguismo, que usa a Libras como a língua materna e a Língua Portuguesa escrita 

como segunda língua. 

Segue uma tabela com a síntese dos principais personagens que contribuíram 

para os estudos surdos durante este período. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Principais Personagens que Contribuíram para a História dos Surdos na Idade 

Contemporânea 

ANO NOME FUNÇÃO CARACTERÍSTICA 
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1802 

Jean Marc Gaspard Itard Médico francês 

Tentativa de transformação do Surdo 

em ouvinte, a partir do 

desenvolvimento da fala. 

1814 

Thomas Hopkins Gallaudet 
Educador 

estadunidense 

Thomas e Laurente Clerc fundam a 

primeira escola permanente para 

Surdos dos Estados Unidos. 

1830 

Lewis Weld 

Representante 

da Escola de 

Hartford (EUA) 

É criada a primeira escola oralista para 

crianças de até 10 anos. A tentativa de 

oralização e Leitura Orofacial (LOF) 

não obteve bons resultados. 

1850 

Alexander Grahn Bell 

Cientista e 

inventor do 

telefone 

Defensor do oralismo, julgava a língua 

de sinais imprecisa e inferior à fala. 

1855 

Eduard Huet 
Professor surdo 

francês 

Chega ao Brasil com a intenção de 

abrir uma escola para iniciar um 

trabalho de educação com pessoas 

surdas. Fundou-se no Rio de Janeiro a 

primeira escola para Surdos no Brasil 

em 26 de setembro de 1857: o 

Instituto Nacional de Educação de 

Surdos (INES). 

1859 

Samuel Howe 
Educador 

estadunidense 

Insistia na necessidade de oralização 

dos surdos. Em 1867, funda a Clark 

Institution e Northampton 

(Massachussets). A escola proibia 

todos os sinais e estava estabelecido o 

oralismo nos EUA. 

1864 

Edward Miner Gallaudet 

Considerado o 

pedagogo mais 

famoso 

Fundou a primeira Universidade 

Nacional para Surdos, a “Universidade 

Gallaudet”, nos EUA. 

1875 

Flausino José da Gama 
Ex-aluno do 

INES 

Publicou “Iconografia dos Sinais dos 

Surdos”, ou seja, o primeiro dicionário 

de Língua de Sinais no Brasil. 

1880 

Helen Adams Keller 

Escritora 

estadunidense 

(cega e Surda) 

Conseguiu provar que, com a 

linguagem, era capaz de se comunicar 

com o mundo dos sons e das imagens. 

Personagem famosa pelo extenso 

trabalho que desenvolveu em favor 

das pessoas com deficiências. Veio a 

falecer aos 87 anos, em 1968. 

1960 William Stokoe 
Professor da 

Pesquisou extensivamente a Língua de 
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Universidade 

Gallaudet 

(EUA) 

Sinais Americana. 

Fonte: Tabela construída a partir de informações dos livros de Veloso e Maia (2011), Lopes (2007) e 

Costa       (2010). 

Ao fazer essa retrospectiva histórica, percebe-se que muitos dos estudiosos 

defensores do Oralismo, após vários anos de estudos, reconhecem e aceitam o uso da 

Língua de Sinais como possibilidade para os Surdos. Percebe-se também que o 

sofrimento e o desconforto social que os Surdos passaram estavam mais ligados ao 

discurso ouvintista por não terem uma língua oral, uma forma de se expressar igual a 

dos ouvintes. E que, devido a esta falta, estava associado o fato de ser uma 

comunidade que não tinha o mesmo direito e acesso que os ouvintes possuíam. 

1.2.5 O Surdo e a sua História no Brasil 

 

 No Brasil, a educação dos Surdos teve início durante o segundo império. Foi D. 

Pedro II que com a Lei n° 839, de 26 de setembro de 1857, fundou, no Rio de Janeiro, o 

Imperial Instituto dos Surdos-Mudos, sob a influência do diretor do Instituto Bourges, 

de Paris, Ernest Huet, como pode ser observado na tabela 2. Cem anos após sua 

fundação, pela Lei n° 3.198, de 6 de julho, a instituição passou a se chamar Instituto 

Nacional de Educação dos Surdos (INES), como é também conhecido até hoje. 

 O oralismo dominou os métodos de educação, como pode ser observado na 

afirmação de Pereira (2008, p. 5): “Em 1880, com a realização da Convenção 

Internacional de Milão, os educadores presentes determinaram a supremacia dos 

métodos orais puros, sendo assim, qualquer forma de comunicação sem ser oral é 

proibida, sendo esses surdos rejeitados”.  

 No entanto, na década de 1970, com a visita de Ivete Vasconcelos, educadora de 

Surdos da Universidade Gallaudet, chegou ao Brasil a filosofia da Comunicação Total 

e, na década seguinte, a partir das pesquisas da professora linguista Lucinda Ferreira 

Brito sobre a Língua Brasileira de Sinais e da professora Eulalia Fernandes, sobre a 

educação dos Surdos, o Bilinguismo passou a ser difundido (HONORA; FRIZANCO, 

2009). Atualmente, estas três filosofias educacionais persistem paralelamente no Brasil. 

De acordo com Pereira (2008), cada um desses modelos de educação tem suas 

vantagens e desvantagens. O oralismo tem como principal característica a ideia de que o 
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Surdo necessita aprender a língua oral de seu país (em nosso caso, o Português), 

podendo, dessa forma, integrar-se à comunidade ouvinte.  

 Já a proposta educacional da Comunicação Total acredita que a Língua de Sinais 

é fundamental para o indivíduo surdo, assim como as demais formas de comunicação, 

ou seja, oralização, gestos naturais, expressão facial, alfabeto digital, leitura orofacial, 

leitura da escrita, o Bimodalismo (utilização simultânea de um código oral e um código 

manual), ajudando o Surdo a desenvolver o vocabulário, a linguagem e conceitos e 

ideias entre Surdos e ouvintes. 

 O Bilinguismo, terceira proposta educacional para Surdos, tem como 

pressuposto básico a necessidade de o Surdo ser bilíngue, ou seja, deve adquirir a 

Língua de Sinais como língua materna, que é considerada a língua natural dos Surdos e, 

como segunda língua, a língua oral utilizada em seu país.  

Diante destes três modelos de educação para o Surdo, destacam-se as vantagens 

do Bilinguismo, as quais consistem em não privilegiar apenas uma língua, mas 

estimular a capacidade de expressão e compreensão a partir da Língua de Sinais, 

enfatizar a valorização da cultura surda, proporcionar maior independência e adquirir 

comunicação efetiva. Diferente do método da oralização e da comunicação total, o 

bilinguismo não objetiva submeter o Surdo à cultura hegemônica, isto é, a dos ouvintes, 

mas pelo contrário, visa o conhecimento, o respeito e a efetivação dos direitos dos 

Surdos, à medida que corrobora para a efetivação da educação dos mesmos. 

Com a lei que regulamenta a Libras como língua oficial do Brasil (Lei 10.436/ 

2002), que será mencionada no próximo tópico, passou-se a discutir sobre a criação de 

escolas bilíngues no Brasil e embora o Ministério de Educação (MEC) recomende que 

todos os alunos sejam incluídos nas escolas regulares, profissionais que lidam com a 

educação de Surdos concordam que o modelo com foco no ensino bilíngue da Língua 

de Sinais e do Português tem se mostrado o mais eficaz para garantir o aprendizado dos 

Surdos. O diferencial da escola bilíngue é o compromisso com o ensino de Libras como 

língua principal, seguido pela compreensão da Língua Portuguesa escrita.  

 No Brasil, vários movimentos tem objetivado a luta em favor da criação de 

escolas bilíngues, isto, é com a metodologia voltada para essa última proposta 

educacional supracitada. A partir do entendimento da aquisição da língua natural, ou 

seja, uma língua que foi criada e é utilizada por uma comunidade específica de usuários 

e que se transmite de geração em geração, podendo haver as modificações ao longo do 

tempo. Nesse contexto, o pesquisador argentino Skliar (2011, p. 27) adverte: 
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Pôr a língua de sinais ao alcance de todos os surdos deve ser o princípio de 

uma política linguística, a partir da qual se pode sustentar um projeto 

educacional mais amplo. Mas este processo não deve ser considerado apenas 

como um problema escolar e institucional, tampouco como uma decisão que 

afeta tão somente um certo plano ou um certo momento da estrutura 

pedagógica e, muito menos ainda, como uma questão a ser resolvida  a partir 

de esquemas metodológicos. É um direito dos surdos e não uma concessão de 

alguns professores ou de algumas escolas. 

 

Em 2006, teve início, no Brasil, o curso à distância de licenciatura em Letras – 

Libras da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o qual objetiva atender às 

demandas de inclusão dos Surdos na educação e da inclusão da Libras nos cursos de 

Pedagogia, Fonoaudiologia e nas licenciaturas das Universidades. O curso envolve as 

habilitações de Licenciatura e Bacharelado que visam formar professores e 

tradutores/intérpretes de Libras e é destinado para Surdos e ouvintes. Conta com nove 

polos de ensino nas seguintes instituições: Universidade de Brasília (UnB), 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal do Ceará (UFCE), 

Universidade de SP (USP), Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Universidade Federal do Paraná (UFPR), 

Universidade de Santa Maria e o Instituto Federal de Goiás (IFG). Já a formação em 

Letras – Libras na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) é um curso independente e 

não um polo da UFSC como as demais.  

 Além do curso de graduação, o governo dos estados brasileiros tem oferecido o 

curso de Libras para o público em geral e principalmente para os profissionais da 

educação que objetivam aprender a Língua Brasileira de Sinais para fins profissionais 

e/ou pessoais, o que visa contribuir para a acessibilidade dos Surdos na sociedade 

brasileira. 

 

1.3 Libras – Língua Brasileira de Sinais 

 Apresentar-se-á os aspectos legais da Libras, suas implicações na cidadania do 

Surdo, além dos aspectos práticos dessa língua e as suas decorrências no contexto da 

cultura surda. 

 

1.3.1 Aspectos Legais da Libras 
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A legislação que regulamenta oficialmente a Língua Brasileira de Sinais é datada 

de 24 de abril de 2002, trata-se, portanto, da lei 10.436: 

Art. 1° - É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a 

Língua Brasileira de Sinais – Libras e outros recursos de expressão a ela 

associados. 

Parágrafo único – Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras – a 

forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza 

visual-motora, como estrutura gramatical própria, constituem um sistema 

linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de 

pessoas surdas do Brasil (BRASIL, 2002).  

 O Decreto n° 5.626, de 22 de Dezembro de 2005, que regulamentou essa Lei, 

considera a pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com 

o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente 

pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras e,  dispõe sobre alguns aspectos 

relevantes à essa cultura, tais como: inclusão da Libras como disciplina curricular; 

formação do professor de Libras e do instrutor de Libras; uso e difusão da Libras e da 

Língua Portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação; formação do tradutor e 

intérprete de Libras – Língua Portuguesa; garantia do direito à educação das pessoas 

surdas ou com deficiência auditiva; garantia do direito à saúde das pessoas surdas ou 

com deficiência auditiva; o papel do poder público e das empresas que detêm concessão 

ou permissão de serviços públicos, no apoio ao uso e difusão da Libras, dentre outras 

considerações.  

 Como se pode observar, esse decreto viabiliza que os órgãos da administração 

pública federal devem incluir em seus orçamentos anuais dotações destinadas às ações 

previstas relativas à formação, capacitação e qualificação de professores, servidores e 

empregados para o uso e difusão da Libras e à realização da tradução e interpretação de 

Libras – Língua Portuguesa. 

 

1.3.2 Caracterizando a Libras  

 

Segundo Honora e Frizanco (2009), as línguas de sinais são naturais, pois 

surgiram do convívio entre as pessoas. Elas podem ser comparadas à complexidade e à 

expressividade das línguas orais, pois pode ser passado qualquer conceito, concreto ou 

abstrato, emocional ou racional, complexo ou simples por meio delas. Isto é, trata-se de 

línguas organizadas e não de simples junção de gestos. Desse modo, por terem regras e 
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serem estruturadas, a Língua de Sinais são chamadas de línguas. As autoras ainda 

esclarecem que as línguas de sinais não são universais, pois cada uma tem a sua própria 

estrutura gramatical, então não existe apenas uma língua de sinais.  

 A Libras teve sua origem na Língua de Sinais Francesa (VELOSO; MAIA, 

2011). Ela apresenta parâmetros, quais sejam: Configuração das Mãos (CM): é a forma 

que a mão assume durante a realização de um sinal; Ponto de Articulação (PA): é o 

lugar onde incide a mão predominante configurada, ou seja, é o local onde é feito o 

sinal, podendo tocar alguma parte do corpo ou estar em um espaço neutro; Movimento 

(M): alguns sinais tem movimento, outros não, são estáticos; Orientação/Direção (O/D): 

é a direção que o sinal terá para ser executado; Expressão Facial e/ou Corporal (EF/C): 

muitos sinais necessitam de um complemento facial e até corporal para fazer com que 

sejam compreendidos. As expressões faciais são as afeições feitas pelo rosto para dar 

vida e entendimento ao sinal executado (VELOSO; MAIA, 2011). Estes parâmetros são 

importantíssimos, visto que uma pequena mudança já poderá indicar outro sinal e, por 

isso, assumir outro significado. 

 O linguista Gesser (2009) afirma que é possível expressar conceitos abstratos 

por meio dessa língua, desse modo, é correto afirmar que os Surdos podem expressar 

sentimentos, emoções e quaisquer ideias ou conceitos abstratos. A estudiosa ainda 

completa afirmando que a Libras não se trata de uma língua simplificada, ao 

exemplificar que o Inglês, se comparado ao Português, tem uma construção distinta na 

conjugação dos verbos, mas isso não significa dizer que uma língua seja simplificada e 

outra complexa. O mesmo serve para as línguas de sinais. Portanto, a complexidade é 

inerente a todas as línguas humanas e naturais. 

 Segundo Wittgenstein (2008, p. 146), “quando penso dentro da língua, não me 

pairam no espírito ‘significados’ ao lado de expressões linguísticas; mas a própria 

linguagem é o veículo do pensamento”. Dessa forma, concebe-se que a Libras permitiria 

a constituição do pensamento das pessoas participantes da cultura surda.    

Por último, é importante destacar mais algumas particularidades dessa língua, 

como, por exemplo, a grafia: os sinais em Libras são representados na Língua 

Portuguesa em letra maiúscula, exemplo: SURDO; existe também a datilologia, que 

consiste no alfabeto manual, usada para expressar nomes de pessoas, lugares e outras 

palavras que não possuem sinal e são representadas por palavras nas quais suas letras 

são separadas por hífen, exemplo: J-O-S-É. Os verbos são representados no infinitivo e, 

dessa forma, todas as concordâncias e conjugações estão incorporadas na sinalização.  
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1.3.3 A Libras na Cultura Surda  

 

Após apontar algumas considerações históricas da Libras, como a lei e o decreto 

que a regulamenta, além de alguns aspectos conceituais e técnicos da referida língua, 

destacar-se-á em quais aspectos essa língua está implicada na vida da pessoa surda. 

 Como se sabe, os sujeitos formam suas identidades, desenvolvem seu intelecto, 

adquirem conhecimento e evoluem no convívio em comunidade que partilham 

conhecimentos culturais e valores sociais. A produção da fala é importante para as 

operações cognitivas porque controla o comportamento (VYGOTSKY, 1998). Esse 

autor reconhece que a comunicação verbal exerce papel central no processo 

interacional, desse modo, está a importância da comunicação verbal, seja ela espaço-

visual ou oroauditiva. 

 

O estudo sobre a relação entre aquisição de língua de sinais, o processo de 

interação e o processo cognitivo é sobremaneira relevante para a comunidade 

surda, pois, durante muito tempo os surdos foram impedidos de interagir 

entre si, visto que sua língua não era aceita na sociedade, consequentemente, 

houve muitas perdas no processo do desenvolvimento cognitivo desses 

sujeitos (DORZIAT, 2011, p. 174).  

  

Os Surdos ainda convivem com uma dificuldade, devido ao fato de sua língua 

natural não ser a língua oficial do seu país. Por outro lado, a conquista do 

reconhecimento da sua forma de comunicação pela Constituição Federal representou um 

avanço muito importante para os Surdos, porque, ao garantir que eles possam utilizar 

sua língua natural, garante seu desenvolvimento social, pois as operações mentais com 

os signos são a condição para esse tipo de desenvolvimento (VYGOTSKY, 1998). 

 São através das interações que são internalizados os produtos da cultura, como 

crenças, valores, conhecimentos etc. Pensando nesse processo, percebe-se que o acesso 

a essa internalização e formação do sujeito surdo, geralmente, é diferente da maneira 

pela qual ocorre com os ouvintes, pois a primeira estrutura social da criança é a família 

e, nesse caso, ela pode possuir uma língua diferente de seus familiares.  

 Destaca-se a importância da interação e é percebido como os Surdos defendem a 

Libras como um mecanismo de integração deles em comunidade e de firmação de 

identidade. A identidade surda sempre está em proximidade, em situação de necessidade 

com o outro igual. O sujeito surdo nas suas múltiplas identidades sempre está em 
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situação de necessidade diante da identidade surda (SKLIAR, 2011). Isso mostra que o 

encontro Surdo-Surdo é essencial para a construção da identidade surda. 

 Destarte, a cultura surda vem atuando como um conceito fechado e universal, 

tomando significado de língua, essência, experiência visual, tradução cultural, língua 

dentre outros. De acordo com Karnopp et al (2011, p. 124): 

 

Ao longo da história dos surdos, várias denominações que contemplam uma 

essência surda foram surgindo: “jeito surdo”, “experiência visual”, “coisas 

próprias do surdo”, que funcionam para descrever a diferença/essência surda. 

Porém, há cerca de no máximo 30 anos, surge no Brasil a ideia conceitual de 

“cultura surda”, que agrega esse essencialismo e que parece ter caráter mais 

científico e legítimo do que os termos anteriores, tanto nas discussões 

acadêmicas quanto na construção da identidade surda. 

 

 Pesquisas realizadas (KARNOPP et al 2011) com Surdos a respeito do 

significado e sentido da sua cultura resultaram em algumas possibilidades de sentido. 

Primeiro, a cultura surda como um caráter biológico, segundo, como religião, terceiro, 

como patenteada e envolvendo essas três possibilidades, a cultura surda como uma 

cultura naturalizada. 

  O caráter biológico refere-se a algo inato do sujeito surdo desde o seu 

nascimento. A cultura entendida como religião consiste no próprio sentido da palavra 

“religião”, a qual vem do latim “religare”, que significa “ligar com”, restabelecer a 

ligação perdida com o mundo, isto é, algo que desperta o Surdo, fazendo apropriar-se, 

desenvolver-se e conectar-se com sua essência cultural, além do mais, com um caráter 

salvacionista, uma vez que o contato surdo-surdo é que possibilita essa religação, esse 

encontro com sua essência. 

 A cultura surda como patenteada, pois é a partir da experiência visual que os 

Surdos se desenvolvem cognitivamente e socialmente. Não que essa experiência seja 

exclusiva dos Surdos, mas ela é sentida, vivida e é significada de forma única, já que 

toda a construção do mundo se dá por meio dela. E, por último, a cultura surda como 

naturalizada, visto que é um modo de ser da pessoa surda, ao contrário da pessoa 

ouvinte, a qual essa cultura pode ou não ser apropriada. 

Peixoto (2011), em sua dissertação de mestrado junto ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências das Religiões da UFPB, realizou uma pesquisa qualitativa e de 

campo, que buscou analisar a rede de significados do sagrado desenvolvida pelos surdos 

congênitos, por meio de um estudo linguístico do vocabulário utilizado nas religiões, 

pretendendo resgatar a essência da cultura surda partindo da realidade que as religiões 
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são norteadoras de comportamentos nas culturas. Os resultados dessa pesquisa 

indicaram que os surdos não definem o sagrado como algo distante ou separado da 

rotina do dia a dia, pelo contrário, santo é uma pessoa que tem o convívio próximo, com 

conduta modular, principalmente na forma como se relaciona com a sua família. Esta 

pessoa santa foi entendida como a que ajuda as pessoas, age de maneira correta, é 

pacificadora, boa e limpa. Destaca-se que, para esta determinada cultura, a visualização 

das atitudes são importantes, pois as ações significam muito mais que palavras. 

No campo da Educação e Linguística, Costa (2010), por meio de um percurso 

histórico e teórico em sua pesquisa, compreende as posições sujeito e identidade. Ela 

conclui o fato de que estão presentes nas atribuições da posição sujeito surdo, os 

discursos social, patológico, religioso e jurídico. Além do mais, assegura que a 

linguagem, não sendo concebida fora da oralidade, foi propulsora da posição de não 

humanidade dada ao Surdo. Destarte, sua pesquisa apresentou seis posições-sujeito, 

quais sejam: a posição-sujeito surdo patológico; anormal; surdo-mudo; símbolo do 

desconhecido; escolar e ser social. No entanto, nos dias atuais, as novas posições são: 

portador de deficiência auditiva; ícone; escolhido; ativista; possuidor de um mundo 

próprio; ocupante de posição vantajosa em relação ao ouvinte; possuidor de uma 

característica; detentor de uma cultura rica; possuidor de sua própria linguagem, história 

e tradições; sujeito que tem identidade específica por sua inabilidade de ouvir. 

 Por sua vez, Lopes (2007) propõe um novo olhar sobre a surdez, não o da 

deficiência, mas o da diferença cultural, ao afirmar que a surdez é um primeiro traço de 

identidade e não apenas uma materialidade sobre a qual os discursos médicos se 

inscrevem. Em sua obra, a autora perpassa sobre uma rápida discussão acerca da 

historicidade da educação dos Surdos, defende o discurso de ver o Surdo como sujeito 

cultural, possuidor de uma comunidade e identidade surda. 

 Ainda sobre os Estudos Surdos, destaca-se a doutora em Educação e professora 

da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Dorziat (2011), que organizou uma obra 

pautada nas temáticas relacionadas à educação do Surdo, como o direito à educação, a 

linguagem, a Língua de Sinais como um instrumento viabilizador do desenvolvimento 

cognitivo e interacional do Surdo, dentre outros trabalhos realizados pelos demais 

pesquisadores da obra citada. A autora afirma que uma parte das investigações sobre os 

Surdos tem buscado problematizar os discursos instituídos, que, revestidos de apelos 

contundentes à ideologia da normalidade, desconsideram os Surdos como sujeitos que 
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tem possibilidade de construir outros caminhos, de modo a expressar suas formas de ser 

e estar no mundo, muito marcadas pelas suas experiências viso-gestuais. 

 O argentino Skliar (2011) apresenta seus estudos nessa área e traz um discurso 

que perpassa por meio de um olhar sobre as diferenças relacionadas à surdez. O autor 

afirma que as identidades, as línguas, os projetos educacionais, a história, a arte, as 

comunidades e as culturas surdas são focalizados e entendidos a partir da diferença, a 

partir de seu reconhecimento político. Diante desses aspectos, a diferença pode ser 

entendida como significação política e, portanto, construída histórica e socialmente, 

como um processo e um produto de conflitos e movimentos sociais, de resistências às 

assimetrias de poder e de saber, de outra interpretação sobre a alteridade e sobre o 

significado dos outros no discurso dominante. O autor conclui que o problema não é a 

surdez, nem os Surdos, nem as identidades surdas, nem a Língua de Sinais, mas as 

representações dominantes, hegemônicas e “ouvintistas” sobre as identidades surdas, a 

Língua de Sinais, a surdez e os Surdos. 

Gesser (2009) traz em sua obra uma discussão clara e objetiva sobre as crenças e 

preconceitos em torno da Língua de Sinais e da realidade surda. Pode-se perceber uma 

semelhança das considerações feitas pela autora com Carlos Skliar, citado 

anteriormente, ao apontar que a surdez é histórica e socialmente, um problema para o 

ouvinte, já que o problema começa a existir quando os ouvintes querem tornar os 

Surdos ouvintes e falantes de uma língua oral. A autora afirma que ver a surdez como 

deficiência é inscrever-se no paradigma da normalidade ouvinte, que rejeita as outras 

culturas e outras identidades que o indivíduo constrói, isto é, as outras maneiras 

possíveis de interação com o mundo. 

Karnopp et al (2011) apresentam estudos sobre a cultura surda na 

contemporaneidade e defendem que a cultura surda não está como um gueto, como 

separatismo segregacionista, pelo contrário, ela se apresenta como uma cultura rica, a 

qual apresenta suas especificidades, suas características e traz depoimentos dos próprios 

Surdos acerca de sua cultura e vivência. 

 

1.4 Pesquisas sobre a Cultura Surda 
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Algumas pesquisas tem sido realizadas no âmbito da cultura surda, tanto no 

Brasil como em outros países. Esta última parte do capítulo objetiva trazer algumas 

discussões dos aspectos que vem sendo alvos de estudos sobre a temática em questão. 

Marques (2008), em seu doutorado, desenvolveu uma pesquisa ontológica sobre 

o Ser Surdo, fundamentada no corpo próprio, uma reflexão sobre as pessoas surdas 

antes de destacar seus aspectos culturais. E partiu das seguintes indagações: “O que leva 

essas pessoas a produzir estes aspectos?”; “Seria apenas uma necessidade linguística?”. 

Objetivando repensar a questão da deficiência e da cultura, a fundamentação partiu de 

uma premissa fenomenológica nos estudos de Maurice Merleau-Ponty. A tese foi 

desenvolvida com base na experiência da surdez do próprio autor, uma vez que, atuando 

como ator e autor da experiência em diversos campos, vivenciou a transição para a 

surdez, o desespero e aceitação da família, o cotidiano escolar na infância, na 

adolescência, na juventude e maturidade, e nos diversos níveis de ensino até a conclusão 

de sua tese.  

Desenvolvido sob o método descritivo, a abordagem fenomenológica 

proporcionou uma análise do corpo enquanto agente essencial das atitudes que 

descrevem a pessoa surda. Atitudes estas, tomadas por um grupo de pessoas surdas, 

evidenciam a chamada “cultura surda”. Como resultado, evidenciaram-se características 

corporais e perceptuais que são específicas das pessoas surdas, constituindo-lhes a 

essência de ser e contrapondo a questão da deficiência. Não obstante, a pesquisa ainda 

apresentou novas formas de repensar os estudos sobre as pessoas surdas, naquilo que 

sempre foi rejeitado como uma possibilidade a elas: o som, a partir de uma nova forma 

de entendê-lo, como pode ser percebido nas linhas abaixo: 

 

Se sou uma pessoa surda, logo não sou não surda; meu jeito de ouvir é 

diferente das pessoas não surdas. O verbo “ouvir” não pode ser entendido 

única e exclusivamente pelo aparelho auditivo, até porque o meu “ouvir”, na 

minha percepção, está nas sombras, nos movimentos, nas vibrações, nas 

expressões das pessoas; aqui a ambiguidade não está no verbo, mas na 

aplicação deste verbo. Essa clarificação só será passível de entendimento na 

medida em que deixamos de lado a atitude natural para nos engajarmos na 

atitude fenomenológica. Reconhecer o que se tem sobre a surdez é premissa 

básica para identificar o passado anônimo das coisas, é no virtual que se 

evidenciam as pertenças que nos passam despercebidas (MARQUES, 2008, 

p. 125). 

 

Essa pesquisa de Marques (2008) abre a possibilidade de uma percepção que vai 

além da habitual representação do ser Surdo. Por meio de uma descrição 

fenomenológica, percebe-se o corpo como o centro das propriedades, da essência de ser 



42 
 

Surdo; os olhos são mais dinâmicos, perspicazes; o tato é mais sensível, as vibrações; 

maior atenção aos movimentos, sejam eles manifestados em luzes, contrastes, 

movimentos de objetos, vibrações ou toques.  

No campo da Psicologia, Bisol et al (2008) realizaram uma pesquisa sobre as 

contribuições da Psicologia Brasileira para o estudo da surdez e constatou uma 

tendência dos psicólogos brasileiros optarem pelo modelo socioantropológico de surdez. 

Também mostraram que a psicanálise está presente contribuindo com sua perspectiva 

para o debate numa área que até então ficava polarizada entre o modelo clínico 

terapêutico e o modelo socioantropológico. A psicanálise estabelece como foco de suas 

preocupações a constituição subjetiva do Surdo e não a cura da surdez. Como pode ser 

observado a partir de Solé (2004) ao afirmar que o sujeito Surdo não possui estruturação 

psíquica diferente da estruturação dos ouvintes, mas a surdez marca o destino 

identificatório de cada sujeito e diz que a privação da fala coloca em perigo a 

possibilidade de transmissão “transgenealógica” dos enunciados identificatórios, 

sustentados pela fala que os pais ouvintes receberam de seus próprios pais.  

Foram encontrados trabalhos que focam os estudos dos processos que se situam 

na infância até a adolescência. Pesquisas também foram realizadas no que diz respeito à 

linguagem e o enfoque nas relações pais ouvinte e filhos Surdos. No entanto, as 

pesquisadoras apontaram que a psicologia clínica ainda necessita de muita atenção no 

que se refere a essa temática. Elas assinalaram que dentre algumas dificuldades para se 

realizar pesquisa com esse grupo (os Surdos) é o fato, na maioria das vezes, da 

diferença linguística entre pesquisador e participantes. 

Vasco (2009) realizou uma pesquisa, qualitativa e exploratória com entrevistas 

semiestruturadas, sobre as características das intervenções psicoterapêuticas realizadas 

por psicólogos com pacientes Surdos. Os participantes foram seis psicólogos, sendo 

dois Surdos, dois ouvintes que não sabiam Libras e dois que sabiam. Foi realizada 

análise de conteúdo e destacaram-se algumas categorias, tais como: a concepção do que 

é ser surdo na sociedade e no atendimento; estratégias de comunicação e instrumentos 

utilizados pelos psicólogos para intervir com os Surdos e facilidades e dificuldades 

encontradas na intervenção. Como resultado, identificou-se que a maioria dos 

psicólogos concebe o sujeito surdo como um ser que, sob o ponto de vista da sociedade, 

é visto como diferente. As estratégias de comunicação utilizadas por psicólogos mais 

identificadas foram a Língua de Sinais e os desenhos; os instrumentos utilizados com os 
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Surdos variaram bastante, como papel e lápis, testes não-verbais e projetivos, 

computador e atividades lúdicas. 

Cromack (2004) realizou uma pesquisa de natureza qualitativa com pessoas 

surdas, sobre identidade e cultura surda. Os resultados apontaram como a condição 

funcional é importante para a constituição da identidade e também para a organização 

dos jogos políticos em que vivem os grupos surdos e ouvintes. 

 

A condição funcional dos sujeitos é parte constituinte não só de sua 

identidade, mas também de como esse processo atua nas formas de 

organização política e social de um grupo minoritário. Logo, ressalta-se a 

importância do reconhecimento da diferença não como algo de menor valor 

em relação ao que é compartilhado pelos grupos hegemônicos, mas, sim, 

como algo intrínseco e singular do sujeito, pois é com base nessa diferença 

que o surdo se constitui (CROMACK, 2004, p. 76). 

 

Após apontar os estudos teóricos realizados, segue-se um estudo mais quantitativo realizado no Brasil e outros 

desenvolvidos nos Estados Unidos, na Alemanha e na Grécia. 
Chaves (2010) realizou um estudo objetivando traduzir a Escala Valores do Trabalho (EVT-R) e buscar evidências sobre sua 

validade em surdos. Para tanto, a EVT-R foi traduzida para Libras e feita sua gravação em forma de vídeo. Na validação da 

escala, foram feitas duas validações semânticas para chegar ao vídeo final. Participaram da pesquisa 205 surdos brasileiros. 

Após aplicação do instrumento citado e das análises realizadas, foram encontrados dois fatores diferentes da formação de 

fatores da escala original. Os fatores foram: Fator 1: Universalismo e Benevolência, Conformidade, Estimulação, Segurança, 

Realização e Poder (α= 0,84) que explica a variância de 26% da escala; o Fator 2: Autodeterminação e Estimulação, 

Universalismo e Benevolência, Poder e Realização (α= 0,85) explica a variância de 9,2%. Os dois fatores explicam 35,2% da 

variância dos construtos. A solução fatorial encontrada difere da base teórica, o que evidenciou não ser a EVT-R 

equivalente para surdos. Os autores não encontraram uma equivalência da EVT-R para surdos e ouvintes. Sugeriu-se que 

novas pesquisas sejam realizadas para obtenção de uma estrutura válida dos valores do trabalho para surdos, que 

privilegie a Libras e a cultura surda para sua construção. 

Maxwell-McCaw et al (2000) desenvolveram uma pesquisa sobre a identidade 

social na cultura surda, utilizando-se de dois grandes modelos teóricos da literatura, o 

modelo de desenvolvimento da identidade racial e o modelo bicultural/aculturação, os 

quais foram testados por meio de duas medidas na população de Surdos, quais sejam: 

DID S (Deaf Identity Development) e DAS (Deaf Acculturation Sociale). O autor 

concluiu que ambas as escalas são parte de um novo movimento para delinear como as 

pessoas surdas podem desenvolver identidades saudáveis em um mundo complexo.  

McIlory e Storbeck (2011) realizaram um estudo etnográfico, a fim de explorar o 

desenvolvimento da identidade de nove participantes surdos através das narrativas de 

sua educação em escola regular ou especial. Desse modo, propõe um modelo de diálogo 

bicultural. Os resultados sugeriram que a identidade do Surdo não é um conceito 

estático, mas uma busca permanente de pertença, uma busca que está ligada com a 

aceitação de ser surdo enquanto ''encontrar a voz'' em uma sociedade ouvinte 

dominante. Através da utilização de ferramentas de diálogo e narrativa, o estudo permite 
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educadores, pais e pesquisadores ampliarem sua compreensão de como a identidade 

surda e a dignidade associada a ser uma pessoa surda são construídas. 

 Williams e Abeles (2004) desenvolveram um estudo destacando as questões e 

as implicações da cultura surda na terapia. Eles afirmaram que a maioria das pessoas 

surdas não tem a possibilidade de escolher qual profissional pode contribuir com a sua 

saúde mental, diferente do que acontece com os ouvintes, diante dos quais está uma 

gama de opções de profissionais habilitados. Dado o número limitado de terapeutas que 

são fluentes em ASL (American Sign Language) e conscientes da cultura surda, o 

cliente surdo só pode esperar ser atendido por um terapeuta que conheça a sua cultura, 

isto é, a cultura surda. Os autores enfatizam que, para otimizar os resultados da terapia, 

os terapeutas devem educar-se sobre questões que afetam clientes surdos e estarem 

dispostos a colaborar com um intérprete certificado, que pode servir como uma ponte 

entre línguas e culturas. Em geral, os terapeutas que optam por realizar este trabalho 

poderão descobrir que as pessoas surdas são abertas a trabalhar com profissionais que 

realmente tentam ver o mundo através de seus olhos. 

Nikolaraizi (2007) desenvolveu um estudo analisando os estilos da identidade de 

vinte surdos adultos com idade entre 22 e 47 anos, na Grécia. A coleta de dados foi 

realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas. Foram encontrados três tipos de 

identidades: os culturalmente surdos (9), culturalmente ouvintes (5) e os participantes 

biculturais (6). Tal identificação dos participantes foi baseada de acordo com os seus 

próprios pontos de vista em relação à identificação cultural, às preferências de 

linguagem e as preferências pessoais e sociais. 

Os participantes com identidade surda foram educados durante todos os anos do 

período escolar ou na maior parte do tempo em escolas para surdos. Todos eles 

escolheram ser entrevistados em Greek Sign Language (GSL). Eles se denominaram 

surdos e usuários do GSL e seus relacionamentos pessoais e sociais incluem pessoas 

surdas. 

Já os participantes com identidade ouvinte foram educados na maior parte dos 

anos em escolas regulares. Denominaram-se pessoas com dificuldades de audição e se 

comunicam em Grego. Seus relacionamentos, tanto pessoais quanto sociais incluem 

pessoas ouvintes. 

E entre os participantes com a identidade bicultural, quatro deles estudaram 

apenas em escolas regulares e dois deles estudaram a maior parte do tempo também em 

escolas regulares e poucos anos em escolas para surdos. Quatro deles escolheram a 
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entrevista em GSL e 2 em Grego. Todos se denominaram como surdos, com a exceção 

de um participante que se denominou apenas com dificuldade de audição. Eles estão 

envolvidos tanto no mundo ouvinte quanto no mundo surdo, se comunicam tanto em 

GSL como em Grego e seus relacionamentos pessoais e sociais incluem pessoas surdas 

e ouvintes.  

Hintermair (2008) realizou uma pesquisa, objetivando verificar a identidade, as 

interrelações, os recursos psicológicos, a autoestima e a satisfação com a vida de surdos 

e pessoas com dificuldades de audição. Participaram do estudo 629 alemães, a maioria 

do sexo feminino, com idade entre 14 e 73 anos. Foram utilizados cinco questionários: 

para verificar a aculturação, a DAS (Deaf Acculturation Sociale) em sua versão 

reduzida com 30 itens; para verificar os recursos pessoais, utilizou-se a Self-Efficacy 

Scale, com 10 itens para avaliar o otimismo, a auto confiança ao lidar com uma 

variedade de demandas difíceis na vida diária e a Sense of Coherence Scale e, para 

verificar o bem estar psicossocial, utilizou-se a Rosenmerg Self-Esteem Scale e a 

Satisfaction with Life Scale. 

  Os resultados mostraram que os estilos bicultural, surdos e aculturação ouvinte 

tem vantagem sobre a aculturação marginal, mas os resultados para aculturação 

marginal precisam ser discutidos em profundidade para garantir uma compreensão 

abrangente deles. Ao todo, a aculturação bicultural parece ser uma opção segura para o 

bem-estar psicossocial. A disponibilidade de recursos psicológicos (otimismo, a auto-

eficácia) parece ser de especial importância para a qualidade da autoestima e satisfação 

com a vida. Os autores destacaram que a missão para os educadores é proporcionar 

condições de comunicação disponíveis para cada surdo ou criança com perda auditiva e 

a otimização de desempenho acadêmico, de modo a assegurar uma abertura e segurança 

para o mundo e capacitação psicológica. 

Como foi possível perceber, as pesquisas que vem sendo realizadas no contexto 

da cultura surda abordam sobre os aspectos de identidade e processos de aculturação, 

consistem nos estudos desenvolvidos em outros países, enquanto que, no Brasil, as 

pesquisas versam mais sobre os estudos surdos, pautados na área da Educação e da 

Linguística, sobretudo os processos de educação e o tipo ideal de ensino para os Surdos. 

O capítulo seguinte versará sobre a religiosidade e é perceptível a falta de 

pesquisas acerca deste aspecto na cultura surda. 
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CAPÍTULO 2 – ASPECTOS SOBRE A RELIGIOSIDADE  

  

O presente capítulo pontua algumas considerações acerca das Ciências das 

Religiões e aponta as áreas específicas que se dedicam ao seu estudo. Além do mais, 

aborda os aspectos relacionados à religião, religiosidade e espiritualidade. Vale salientar 

que este estudo pauta-se sobre o conceito de religiosidade, ao considerar as atitudes 

religiosas dos participantes da pesquisa, e de espiritualidade, já que esta pode ser 

considerada como um possível meio para a busca de sentido. E, por último, um 

panorama dos principais estudos empíricos nos quais foi utilizada a variável 

religiosidade.  

2.1 Introdução às Ciências das Religiões 
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 Nunca como hoje a religião foi objeto de tantos estudos, por parte das mais 

variadas disciplinas, do ponto de vista metodológico (FILORAMO; PRANDI, 1999). 

Como se sabe, o século XIX caracterizou-se por um processo de ramificação das 

ciências naturais e das ciências humanas e, com isso, a cultura europeia se viu diante de 

novas exigências de definição da própria capacidade de leitura tanto da sociedade 

ocidental, como das que estabelecem relação com ela. Dentre estas redefinições, está, de 

um lado, o declínio da hegemonia cristã no Ocidente e, do outro, a exigência de se 

confrontar a tradição cristã com as tradições religiosas orais. 

 Isso contribuiu para o surgimento da disciplina História das Religiões, que se 

propunha ao estudo comparado das diferentes tradições religiosas da humanidade. 

Alinhada com o desenvolvimento de ciências humanas, como a linguística, a 

antropologia, a sociologia, a psicologia, foi–se afirmando a exigência de uma ciência da 

religião capaz de reunificar as contribuições que essas diferentes disciplinas vinham 

oferecendo para o conhecimento científico das religiões (FILORAMO; PRANDI, 

1999). 

 Desse modo, as ciências das religiões não constituem uma disciplina à parte 

fundada na unidade do objeto (a religião) e na unidade do método (a compreensão 

hermenêutica). Mas consiste em um campo disciplinar, com uma estrutura aberta e 

dinâmica (FILORAMO; PRANDI, 1999). E nessa estrutura aberta e dinâmica, existem 

áreas específicas que se destinam ao estudo da religião, em diferentes perspectivas com 

objetivos próprios. A seguir serão citadas e definidas, segundo Hock (2010). 

A Filosofia da Religião está implicada em uma dificuldade de encontrar uma 

determinação exata da relação entre a Ciência da Religião e a Filosofia da Religião. 

Desse modo, a definição genérica de Filosofia da Religião como trato reflexivo da 

religião tem um amplo alcance que vai desde a fundamentação da Religião até a crítica 

à Religião. Além do mais, a Filosofia da Religião deve refletir o fenômeno “religião” no 

sentido de verificar a pretensão da verdade de afirmações religiosas, isto é, no sentido 

de se confrontar com a religião sob explícita consideração da pergunta pela verdade, 

sem, a priori, querer comprovar sua necessidade ou verdade. 

 A Fenomenologia da Religião objetiva ordenar, sistematicamente, os distintos 

fenômenos religiosos, definir seus conteúdos e compreender a religião, além de dirigir 

sua atenção à pergunta pelas intenções com as quais as pessoas atribuem aos fenômenos 

um sentido religioso. 
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 A Sociologia da Religião dedica-se a questões da relação entre religião e 

sociedade, como, por exemplo, a relação entre religião e formas da organização social, 

religião e política, religião e camadas sociais, religião e família etc. Já a Etnologia da 

Religião destina a pesquisas de religiões em sociedades de passado ágrafo, em 

sociedades menos complexas. 

 A Antropologia da Religião, segundo Usarski (2007), objetiva contextualizar a 

experiência religiosa dentro de sua configuração social, explicando a maneira pela qual 

a experiência é socialmente construída, o significado social dos símbolos articulados e a 

relação entre experiência e outros fatos sociais. 

 A Psicologia da Religião dedica-se à relação entre o indivíduo e a religião, 

partindo da constatação de que a religião tem seu lugar na experiência individual dos 

seres humanos. Vale destacar que devido à grande experiência com métodos 

quantitativos e qualitativos, a psicologia empírica da religião tem ganhado, 

recentemente, uma crescente importância para a pesquisa da religião (HOCK, 2010).  

 Além dessas disciplinas clássicas das Ciências das Religiões, existem outras 

vertentes da pesquisa que nas últimas décadas contribuíram consideravelmente para o 

seu desenvolvimento, a exemplo da Geografia da Religião, a Estética da Religião, a 

Economia da Religião. 

 É importante destacar que foi o orientalista alemão Max Muller quem introduziu 

o termo “Ciência da Religião” no sentido de uma disciplina própria. Ele foi o grande 

popularizador da “escola mitológica-natural”, onde figuras mitológicas e religiosas 

teriam de ser interpretadas como personificações de objetos e fenômenos naturais. No 

entanto, mesmo vendo sua abordagem ser refutada, Muller é até hoje apreciado como 

um dos mais importantes pioneiros da Ciência da Religião. Segundo Usarski (2006), 

além de ter insistido no status próprio da disciplina, ele despertou com suas teses 

polêmicas, enorme interesse público por sua nova matéria e incentivou o uso das fontes 

como base obrigatória do trabalho científico com as religiões. 

 Geralmente, levanta-se uma questão sobre a suposta relação entre a Ciência da 

Religião e a Teologia, ao que Hock (2010) esclarece: 

 

Diante de estratégias de apoderamento teológico e também por causa de 

estratégias de imunização da parte da Ciência da Religião, é fundamental 

manter o princípio de que a Ciência da Religião como disciplina acadêmica 

autônoma, apresenta uma série de pontos de contato com a Teologia. No 

entanto, nem mesmo no caso de seu vínculo institucional com faculdades 

teológicas a Ciência da Religião se dilui na Teologia. É justamente a 

possibilidade de distinguir Ciência da Religião de Teologia que nos oferece, 
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para além de um simples lado-a-lado metodologicamente controlado, a 

perspectiva de convivência que se recomenda por causa dos objetos de suas 

pesquisas (HOCK, 2010, p. 15). 

 

Greschat (2005) corrobora ao tecer algumas distinções entre os teólogos e os 

cientistas da religião, quando afirma que enquanto os teólogos investigam a religião à 

qual pertencem, diante do objetivo de proteger e enriquecer sua tradição religiosa, os 

cientistas da religião, por outro lado, não prestam um serviço institucional como os 

teólogos, não são obrigados a dar satisfação a nenhuma instância superior e são 

autônomos quanto ao seu trabalho. Outra distinção diz respeito ao momento em que os 

teólogos estudam uma religião alheia: eles partem da própria fé, uma vez que, ao 

investigarem como os outros concebem seu deus, crença ou pecado, tomam a própria 

religião como referência. Do contrário, não é oportuno para os cientistas da religião 

avaliar outra fé ancorado na sua própria convicção religiosa. 

 O presente estudo está inserido no campo das Ciências das Religiões e mais 

especificamente na área da Psicologia da Religião, como será aprofundada a seguir.  

 

2.1.1 A Psicologia da Religião 

 

 A Psicologia da Religião reconhece que a religiosidade é idiossincrática e a 

religião é polissêmica em cada uma de suas fontes e manifestações. Um exemplo desse 

reconhecimento está relacionado ao psicólogo James (1995), ao mostrar que a 

psicologia da religião precisa pressupor que os fenômenos psicorreligiosos são de 

enorme variedade e, por isso, essa área precisa abordar a religião sem equívocos e 

reduções injustificadas, desse modo, faz-se necessário utilizar de um rigor no método e 

teoria, a fim de abarcar os processos objetivos e subjetivos da experiência humana. 

 

O objetivo concreto da psicologia da religião é inventariar os 

comportamentos religiosos, explorar as diferenças significativas, 

compreender as relações com outros fenômenos humanos, conhecer as 

estruturas internas das experiências e dos comportamentos religiosos, 

discernir entre a atitude religiosa aparente e autêntica e formular hipóteses 

compreensivas da dimensão religiosa humana (ÁVILA, 2003, p. 12). 
 

 

 Segundo Valle (2005), cabe ao psicólogo da religião sondar as motivações, os 

sentimentos, os desejos, as compreensões e as atitudes expressos nos comportamentos 

religiosos, uma vez que ele estuda como e por que o homem se religa ao sagrado, como 

sua realidade espiritual se representa e se expressa nos limites de um determinado 
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espaço e no tempo. Seu objetivo é compreender dinamicamente a experiência e o 

comportamento religioso da pessoa que influencia de modo único o seu 

desenvolvimento e a sua vida. 

 

A psicologia da religião para chegar a uma compreensão mais abrangente de 

seu objeto, deve, na medida do possível, aproximar-se dele por meio de 

confrontações e modelos teóricos trans e multidisciplinares, sem renunciar a 

seu próprio prisma de análise e metodologia. Essa é a via pela qual ela poderá 

dar sua contribuição à compreensão dos comportamentos religiosos enquanto 

processos capazes de, primeiro, propiciar (ou não) a integração de cada 

indivíduo que experimenta em primeira pessoa o religioso e, segundo, situar 

essa integração no conjunto das contextuações psicossociais e 

psicossociológicas que constituem a referência sine qua non para uma pessoa 

elaborar sua visão (religiosa ou não) de mundo e de seu projeto pessoal 

(religioso ou não) de vida (VALLE, 2007, p. 130). 

 

Para o autor supracitado, a religião, do ponto de vista da psicologia, deve ser 

entendida como uma “atitude”, ou seja, como uma maneira de ser diante de alguém ou 

algo. Ele afirma que a atitude religiosa se expressa por meio de palavras, gestos e 

símbolos de natureza religiosa, elaborados no seio de cada cultura e expressos na sua 

linguagem e em seus conceitos. 

Valle (2007) ressalta que houve um evidente aumento de interesse pela 

psicologia da religião em todo o mundo, coincidentemente com a nova sedução que o 

sagrado exerce no contexto da modernidade em crise. E as temáticas mais pesquisadas 

são as motivações e os processos liminares e conscientes envolvidos na atitude e no 

comportamento religioso; seu desenvolvimento como processos de amadurecimento 

pessoal e grupal; a dinâmica da fé (crença e descrença); o peso da culpabilidade e do 

perdão; os rituais e os mitos; estudos comparativos de tipo etnocultural etc. 

 

2.2 Religião, Religiosidade e Espiritualidade 

  

Segundo o psicólogo Valle (2005), “religião” e “religiosidade” são dois 

conceitos antigos em psicologia da religião, ao contrário de “espiritualidade”, termo de 

uso recente na psicologia científica. Segue-se uma explanação de cada um desses 

termos, as relações e divergências entre os mesmos. 

 

2.2.1 A Religião 
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Koenig (2012) define religião como um sistema de crenças e práticas observado 

por uma comunidade, apoiado por rituais que reconhecem, idolatram, comunicam-se 

com ou aproximam-se do Sagrado, do Divino, de Deus (em culturas ocidentais) ou da 

Verdade Absoluta, da Realidade ou do nirvana (em culturas orientais). Ele ainda 

complementa a sua definição afirmando que a religião normalmente se baseia em um 

conjunto de escrituras ou ensinamentos que descrevem o significado e o propósito do 

mundo, as responsabilidades dos indivíduos uns com os outros e a natureza da vida após 

a morte. “A religião costuma oferecer um código moral de conduta que é aceito por 

todos os membros da comunidade que tentam aderir a esse código” (KOENIG, 2012, p. 

11). 

Valle (2005) afirma que as religiões são uma realidade culturalmente construída 

ante a qual os seres dotados de consciência reagem, mas nelas entra em jogo com todos 

e cada um dos componentes constitutivos de seu ser (o biológico, afetivo, cognitivo, e o 

interpessoal) e é dessa síntese que emerge o homo religiosus, “cuja experiência é 

sempre uma experiência “espiritual” única que o põe ante o Absoluto, seja qual for a 

definição que se dê” (VALLE, 2005, p. 92). 

A religião, na opinião de um Max Weber, é algo apenas funcional, um 

construto sociológico que se insere em uma busca socialmente realizada de 

sentido e de pertença. Pela perspectiva da psicologia não se pode parar aí, 

embora concedendo a validade de aproximações como a weberiana. Não se 

trata de uma busca ou construção qualquer, pois é por seu intermédio que o 

mundo adquire um significado último para alguém que simultaneamente é 

consciente de sua finitude e de sua pertença a algo maior, a Alguém. Esse 

sentido comunional de pertença se radica em uma experiência partilhada de 

fé (VALLE, 2005, p. 95). 

  

Otto (2007) refere-se à análise da experiência religiosa, voltando-se para o lado 

irracional. O que interessa para ele é o aspecto não-racional da religião (aspecto não 

compreensivo). Ele conceitua o termo “numinoso”, referindo-se ao sagrado. Afirma que 

o homem natural não compreende nada do sagrado, do numinoso e da religião. Somente 

os que viveram uma experiência religiosa é que podem entender, mas não expressar o 

que sentiram e viveram em relação ao sagrado. 

Vale ressaltar que o não-racional na religião não diminui a credibilidade da 

mesma e nem o racional destrói o não-racional para criar credibilidade. Não há 

apropriação de um pelo outro, há adequação de um ao outro, pois, segundo Otto (2007), 

a religião nunca deixará de ser não racional e racional. 

Eliade (2010) em “O Sagrado e o Profano”, demonstrou que é em torno da 

consciência da manifestação do sagrado que se organiza o comportamento do homo 
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religiosus. Este crê em uma realidade absoluta, o sagrado, e, desse modo, assume no 

mundo uma forma de existência específica. Além do mais, pode-se afirmar, segundo o 

mesmo autor, que a história das religiões, desde as mais primitivas às mais elaboradas, é 

constituída por um número considerável de hierofanias, isto é, pelas manifestações das 

realidades sagradas. 

Eliade (2010) faz a distinção entre o espaço sagrado e o profano. O primeiro 

representa um ponto fixo, possibilitando a orientação na homogeneidade caótica, a 

fundação do mundo, o viver real. Enquanto que o espaço profano “já não há mais 

Mundo, há apenas fragmentos de um universo fragmentado, massa amorfa...” (ELIADE, 

2010, p. 27). 

A irrupção do sagrado não somente projeta um ponto fixo no meio da fluidez 

amorfa do espaço profano, um centro no caos, produz também uma rotura de nível, ou 

seja, abre a comunicação entre os níveis cósmicos (terra e céu) e possibilita a passagem 

de um modo de ser a outro. 

Hume (2005) menciona duas explicações distintas sobre a origem da religião. A 

primeira é que as pessoas são levadas à crença religiosa pela contemplação racional do 

universo e a segunda é a tese de que a religião tem por base fatores psicológicos 

completamente independentes de um fundamento racional. O autor defende essa 

segunda explicação ao argumentar que todas as religiões populares se iniciam não de 

uma tentativa de entendimento racional do universo, mas de paixões humanas mais 

primitivas e básicas, de instintos naturais como o medo e a esperança. 

 

2.2.2 A Religiosidade 

 

 A religiosidade pode ser compreendida como forma de uma resposta aprendida 

na convivência socializada, por meio de múltiplas mediações, sejam estes costumes, 

valores, normas, crenças, papéis, rituais, mitos, símbolos percebidos individualmente, 

mas em relações sociais. 

A religiosidade, portanto, não pode ser reduzida apenas a uma ideia ou 

sistema de crenças e práticas adotado por alguém. Menos ainda é resultante 

de pulsões biológicas ou processos neuropsíquicos com vida própria, embora 

tais elementos sejam dela indissociáveis e possam nela estar presentes e 

atuantes (VALLE, 2007, p. 131). 
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Para este mesmo autor, a religiosidade é relacional, uma vez que se comporta 

sempre em um encontro com o outro (o Outro), independente do entendimento que dele 

tenha a pessoa ou o grupo religioso no qual esta é socializada. 

 Valle (2007) afirma a importância do conceito de “atitude” para o entendimento 

psicológico do que seja a religiosidade. Ele traz três elementos distintos da atitude que 

são estudados pela psicologia social, quais sejam: a conduta social (maneira de ser), a 

relação intencional com um dado objeto e uma vivência pessoal (comportamento). 

Para este estudo, será utilizada a terminologia “religiosidade”, uma vez que 

busca compreender as atitudes religiosas dos participantes em seus quatro aspectos: 

comportamento, conhecimento, sentimento e corporeidade (AQUINO, 2005). O autor 

em foco propõe uma psicometria da religiosidade, tendo em conta os componentes da 

atitude (o afetivo, o cognitivo, o comportamental e a corporeidade); resultando na 

hipótese de que a atitude religiosa apresentaria quatro domínios (Diniz e Aquino, 2009): 

            1) Conhecimento religioso – Este domínio corresponde à procura do 

conhecimento sobre Deus mediante a leitura das Sagradas Escrituras e de livros que 

tratam de religiosidade. Refere-se, também, à busca de conhecer as doutrinas ou 

preceitos religiosos, à participação em reuniões que discutem religião e em conversas 

em que há troca de experiências sobre a própria religiosidade. 

            2) Comportamento religioso – Este se refere à procura e seguimento de valores e 

normas religiosas, da influência da religiosidade nas decisões de uma pessoa, 

questionando-se se ela age de acordo com o que a religião prescreve como o mais 

correto. Refere-se, também, à participação e frequência nas celebrações e orações 

coletivas e, ainda, à relação de comunicação com Deus em orações pessoais. 

3) Sentimento religioso – O terceiro domínio diz respeito às emoções e 

sentimentos provocados por músicas religiosas ou pela entrada numa igreja e pela união 

de alguém  a um Ser superior. 

4) Corporeidade religiosa – Esta modalidade representa a expressão corporal 

feita para se demonstrar a religiosidade, como levantar os braços para louvar a Deus, 

ajoelhar-se para rezar, bater palmas nos momentos de cânticos e movimentar-se com o 

corpo, como uma maneira de expressar a união com um ser transcendente. 

  

  

2.2.3 A Espiritualidade 
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Pargament (1999) afirma que a espiritualidade vem sendo definida em contraste 

com a religião da seguinte forma: a religião compreende o organizacional, o ritual e o 

ideológico; e a espiritualidade, por sua vez, compreende o pessoal, o afetivo, o 

experiencial. Enquanto a religião inibe a potencialidade humana, a espiritualidade é 

busca de sentido, de unidade, de conexão e de transcendência. 

 Rican (2003) corrobora ao afirmar que a espiritualidade conota algo espontâneo, 

informal, criativo e universal, significa autêntica experiência interior, liberdade de 

expressão individual, de busca e experimentação religiosa. 

 Valle (2005) defende que a espiritualidade é inerente ao ser humano enquanto tal 

e é uma necessidade psicológica constitutiva de todo ser humano. Frankl (2009) afirma 

que a análise existencial descobriu, dentro da espiritualidade inconsciente do ser 

humano, algo como uma religiosidade inconsciente no sentido de um relacionamento 

inconsciente com Deus, de uma relação com o transcendente que, pelo visto, é imanente 

no ser humano, embora muitas vezes permaneça latente.  

Enquanto que com a descoberta da espiritualidade inconsciente surgiu o eu 

(espiritual) por trás do id (inconsciente), com a descoberta da religiosidade 

inconsciente apareceu o tu transcendente por trás do eu imanente. Assim, se 

inicialmente o eu se revelou como “também inconsciente”, ou o inconsciente 

como sendo “também espiritual”, agora esse inconsciente espiritual mostrou 

ser “também transcendente” (FRANKL, 2009, p. 58). 

  

 Vale salientar que falar de um Deus inconsciente não significa, porém, que Deus 

em si mesmo seja inconsciente. Ao contrário, quer dizer que às vezes Deus permanece 

inconsciente para o homem, quando essa relação é inconsciente ou reprimida ou oculta 

para o próprio homem. 

Segundo Paiva (2005), a espiritualidade é objeto da psicologia e pode-se falar de 

psicologia da espiritualidade, uma vez que se trata da busca de autonomia, construção 

pessoal da relação com a totalidade, respeito à singularidade do indivíduo, abertura e 

experimentação do novo, recusa da rigidez, do autoritarismo e da alienação, é, portanto, 

um bem desejável e condizente com o aprimoramento humano. 

 Koenig (2012) afirma que a definição de espiritualidade é baseada na busca 

inerente de cada pessoa do significado e do propósito definitivos da vida e que esse 

significado pode ser encontrado na religião, mas muitas vezes, pode ser mais amplo do 

que isso, incluindo a relação com uma figura divina ou com a transcendência, relações 

com os outros, bem como a espiritualidade encontrada na natureza, na arte e no 

pensamento racional. 
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 O presente estudo também utilizará a terminologia “espiritualidade”, uma vez 

que ela é considerada como um dos possíveis meios de busca de sentido.  

 

 

2.4 Pesquisas Empíricas sobre a Religiosidade  

  

 A religiosidade, principalmente os aspectos relacionados às atitudes religiosas, 

tem sido alvo de estudos por cientistas da Psicologia, das Ciências das Religiões e áreas 

afins. Tem-se realizado pesquisas com diversas amostras, de universitários, não 

universitários, pessoas da população geral, grupos religiosos etc. No entanto, por 

enquanto, não há registro de validações e/ou aplicações de questionários que objetivem 

verificar a religiosidade na cultura surda, como pode ser observado nas linhas que 

seguem. 

Em uma amostra de conveniência de 169 estudantes de psicologia, Aquino 

(2005) encontrou uma associação positiva entre EAR- 15 e crenças tipicamente 

ocidentais (por exemplo, Deus é o criador, é o todo poderoso e é único; r = 0,28, p < 

0,01), porém o mesmo não ocorreu com as crenças orientais (por exemplo, O divino se 

expressa em muitas divindades; p > 0,05). No que se refere ao seu coeficiente de 

consistência interna (α), esse autor observou um valor de 0,91.  

Posteriormente, Aquino et al (2009), com objetivo de avaliar a relação entre 

atitude religiosa e percepção do sentido de vida em diversas fases da vida, realizaram 

estudo com 299 pessoas, de ambos os sexos, tanto estudantes universitários como 

pessoas da população geral, na faixa etária de 18 a 84 anos. Seus resultados indicaram 

que a atitude religiosa aumenta em função do período do ciclo de vida. Além disso, foi 

possível identificar uma associação entre atitude religiosa e realização existencial (por 

exemplo, Tenho na vida metas e objetivos muito claros; r = 0,36, p < 0,001), indicando 

que quanto maior a atitude religiosa maior a realização existencial. Finalmente, a atitude 

religiosa se correlacionou negativamente com os fatores de vazio (por exemplo, Minha 

experiência pessoal é inteiramente sem sentido ou propósito; r = -0,19, p < 0,001) e 

desespero existencial (por exemplo, Se eu pudesse escolher, nunca teria nascido; r = -

0,26, p < 0,001). 

Refosco (2008) estudou a relação entre espiritualidade e resiliência. Seus 

resultados, obtidos com uma amostra de 229 estudantes universitários, apontaram uma 

associação entre as pontuações da EAR-15 e um fator de resiliência denominado como 
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autodeterminação (por exemplo, Quando eu faço planos, eu levo até o fim; Eu sou 

determinado; r = 0,20, p < 0,001). 

Carneiro (2009), contando com 94 idosos institucionalizados, procurou dividir a 

amostra em duas, segundo as médias da atitude religiosa (alta e baixa, tomando a 

mediana como referência). Quando esses grupos foram avaliados com base em uma 

escala de qualidade de vida, observaram-se diferenças nas pontuações médias nos 

seguintes domínios: saúde mental, vitalidade e estado geral de saúde. Especificamente, 

os idosos com atitude religiosa alta revelaram melhor desempenho nesses aspectos de 

qualidade de vida, corroborando a literatura que aponta a religiosidade como uma 

variável que está diretamente associada com melhores índices de saúde (GONÇALVES 

et al, 2005; LAWLER; YONGER, 2002).  

Diniz e Aquino (2009) realizaram uma pesquisa que teve como objetivo 

conhecer as relações entre a religiosidade e as concepções acerca da morte. Participaram 

do estudo 190 estudantes universitários. Foram utilizados como instrumentos a Escala 

de Atitudes Religiosas, o Questionário sobre Diversas Perspectivas de Morte e um 

Questionário Sociodemográfico. Os resultados apontaram para a existência de 

correlações positivas entre religiosidade e vida do além, coragem e fim natural. Por 

outro lado, a religiosidade se correlacionou negativamente com a visão de morte como 

fracasso.  

A pesquisa realizada por Aquino et al (2013) teve como objetivo reunir 

evidências de validade de construto (fatorial, convergente e discriminante) e 

fidedignidade da Escala de Atitudes Religiosas, considerando sua versão expandida 

(EAR-20). Participaram 190 pessoas com idade média de 32,2 anos, a maioria do sexo 

feminino, católica ou evangélica. Elas responderam a EAR-20, a Escala de Crenças 

Religiosas e perguntas demográficas. Por meio de análises fatoriais confirmatórias, 

compararam-se os modelos com um, dois e quatro fatores, tendo este último 

apresentado os melhores indicadores de ajuste. Os quatro fatores (comportamento, 

conhecimento, sentimento e corporeidade) apresentaram indicadores aceitáveis de 

precisão (homogeneidade, consistência interna e confiabilidade composta), além de 

evidências de validades convergente e discriminante. Concluiu-se que a EAR-20 pode 

ser adequadamente empregada para conhecer os correlatos de atitudes religiosas, 

principalmente em matrizes religiosas católica, evangélica e espírita. 

Em resumo, diversos tem sido os estudos com a Escala de Atitudes Religiosas, 

quer com a versão abreviada (EAR-15) ou expandida (EAR-20), enfocando, sobretudo, a 
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religiosidade como (1) uma estratégia de enfrentamento para recuperar a saúde e (2) um 

fator de proteção existencial, isto é, uma atitude que nega o vazio existencial (AQUINO 

et al, 2013). Porém, constata-se que não há evidências de pesquisas que abordem esta 

temática com amostra de Surdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – O SENTIDO DA VIDA E OS VALORES HUMANOS 

  

Este capítulo aborda a temática relacionada ao sentido da vida, baseada, 

sobretudo na Logoterapia e Análise Existencial de Viktor Frankl e versa também sobre 

a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos. Dentro dessas duas abordagens, será 
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realizado um panorama dos principais estudos empíricos nos quais foram utilizados os 

aspectos relacionados ao sentido da vida e aos valores básicos. 

 

3.1 O Sentido da Vida e a Logoterapia 

  

A Logoterapia consiste na terapia centrada no sentido. Diante deste aspecto, os 

tópicos seguintes abordarão sobre a vida e a obra de seu criador, Viktor Emil Frankl, e 

os principais conceitos desta abordagem psicoterapêutica. 

 

3.1.1 A Vida e a Obra de Viktor Frankl 

 

Viktor Emil Frankl nasceu no dia 26 de março de 1905, em Viena. Sua mãe, 

Elsa, descendente de uma família aristocrata de Praga, era sobrinha-neta do poeta Oskar 

Wiener e teria algum parentesco com o famoso Rabino da cidade de Praga, chamado 

Loew. O pai de Frankl era Gabriel, originário de Morávia (na época, parte do Império 

Austro-Húngaro), com uma noção de vida espartana e estoica. Frankl se considera tanto 

racional e perfeccionista, dizendo herdar essas características do pai, quanto imbuído de 

emotividade herdada da mãe. 

Desde cedo, refletia sobre o sentido da vida: 

Recordo bem a reação que tive aos 13 anos, quando fui submetido a uma 

aprendizagem redutora. Nosso professor de Ciências Naturais estava 

explicando que a vida não era senão um processo de oxidação. Então num 

salto me pus de pé e exclamei: “Professor, se isto é assim, que sentido tem a 

vida?” (FRANKL, 2003, p.55).  

  

 Ainda adolescente, tinha grande interesse pela Psicanálise, cursando ainda o 

Ensino Médio, se correspondia com Freud, enviando material referente às suas leituras 

interdisciplinares e que poderiam interessá-lo e este prontamente respondia. Frankl, 

porém, preferiu seguir a corrente psicanalítica dissidente fundada por Adler, pois 

enquanto Freud não valorizava a busca do sentido da vida, Adler tratou desse assunto e 

de outros de linha existencial (XAUSA, 2012).  

Quando jovem, organizou em 1925, os “Centros Jovens” para atender afetados 

pelo pós-guerra e onde atendia pessoas com vários problemas psicológicos, sendo a 

depressão e o suicídio os mais recorrentes (XAUSA, 2012).  
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 Aos vinte e um anos de idade, ministrou uma conferência em que falou pela 

primeira vez em Logoterapia para um público acadêmico e, nessa ocasião, ele abordou a 

diferença entre três tipos de valores (criativos, vivenciais e atitudinais). 

 Em 1930, Frankl se formou em Medicina pela Universidade de Viena e passou a 

trabalhar na Seção de Neurologia no Hospital de Viena, mais tarde foi para o 

Departamento de Psiquiatria e assim passou por outras clínicas, momento em que 

também publicava textos e artigos em conceituadas revistas e se dedicava à escrita de 

livros.  

Em 1939, Frankl obteve um visto para emigrar aos Estados Unidos, entretanto, 

ele ficou pensativo se viajaria, uma vez que seus pais não poderiam se refugiar em outro 

país. Então, a fim de discernir sobre essa dúvida, Frankl foi até a Catedral no coração de 

Viena e, ao voltar para casa, encontrou um pedaço de mármore que o pai tinha 

apanhado nos entulhos do que restara da maior sinagoga de Viena. Ao perguntar do que 

se tratava aquela peça, o pai explicou o significado: “Sobre ela se encontra uma parte 

dos dez mandamentos. Posso dizer–lhe de qual mandamento ela vem” (FRANKL, 2008, 

p. 83), e era exatamente uma das leis do Torá que afirmava “Honra teu pai e tua mãe, 

para que se prolonguem os teus dias na terra”. Então, essa foi a resposta que Frankl 

precisava. Dessa forma, permaneceu junto aos pais, não viajando para os EUA. 

 Nesse mesmo ano, casou-se com Tilly Grosser, pouco tempo depois ela ficou 

grávida, mas perdeu o bebê. O casal permaneceu junto até a deportação da família. 

Frankl, Tilly, seus pais e sua sogra foram deportados em setembro de 1942.  

Feito prisioneiro sob o número 119.104, Frankl passou por quatro campos de 

concentração entre os anos de 1942 a 1945. A experiência como prisioneiro permitiu-

lhe confirmar e terminar de desenvolver a Logoterapia, já que ele pôde vivenciar e 

concluir que, em condições mais extremas de desumanização e sofrimento, o homem 

deve encontrar uma razão para viver, baseada em sua dimensão espiritual.  

A biografia de Frankl já fala por si mesma a maneira pela qual a vida deve ser 

entendida e como o homem é capaz de encontrar sentido em quaisquer circunstâncias, 

tal como ele mesmo afirma: “Escrever um livro não é uma grande coisa, saber viver é 

muito mais e ainda mais é escrever um livro que ensine a viver. Mas o máximo é viver 

uma vida sobre a qual se possa escrever um livro” (FRANKL, 2010, p. 9). Os livros de 

sua autoria demonstram a coerência da Logoteoria em sua vida, bem como a práxis da 

Logoterapia.   
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 Frankl foi libertado no dia 27 de abril de 1945 e em agosto voltou para Viena, 

onde soube que sua esposa havia falecido. Nesse mesmo mês, editou o livro “Em Busca 

de Sentido: Um Psicólogo no Campo de Concentração”. Essa obra atingiu, em 1996, a 

tiragem de nove milhões de exemplares e foi considerada não só um sucesso de vendas, 

mas um longo sucesso, tendo sido qualificada por Karl Jaspers como um dos maiores 

livros da humanidade (XAUSA, 2012, p. 25). 

 Frankl voltou para as suas atividades e passou vinte e cinco anos na chefia do 

Departamento de Neurologia da Policlínica de Viena. Em 1946, conheceu e apaixonou-

se por uma enfermeira da Policlínica, Eleonore Schwindt, Elly, como a chamava. Em 18 

de julho de 1947, casaram-se e tiveram uma filha chamada Gabriele.   

 Nesse mesmo ano, foi nomeado professor de Neurologia e Psiquiatria da 

Universidade de Viena e publicou o livro “A Psicoterapia na Prática Médica”. Em 1948, 

com a tese “O Deus inconsciente”, recebeu o grau de doutor em Filosofia, publicada 

mais tarde na edição brasileira como “A Presença Ignorada de Deus”.  

Viktor Frankl passou a dar palestras, sendo chamado pelos principais centros 

acadêmicos da Europa, esteve também na Argentina, nos Estados Unidos e, em 1984, 

esteve no Brasil para presidir o I Encontro Latino-Americano Humanístico-Existencial: 

Logoterapia. Nessa ocasião, recebeu as chaves da cidade e a Medalha Hóspede Oficial 

da Cidade de Porto Alegre-RS, além do título Doutor Honoris Causa pela PUC-RS. Em 

1985, foi à Brasília para presidir um Encontro de Logoterapia e, em 1986, no Rio de 

Janeiro, presidiu o Congresso Brasileiro de Logoterapia. E assim, viajava pelo Mundo 

dando sua contribuição com a Logoteoria. 

Em 26 de março de 1995, Viktor Frankl completou noventa anos. Segundo 

Xausa (2012), dias antes, ele recebeu das mãos do presidente Dr. Thomas Kleistel, a 

mais importante condecoração do governo da Áustria, “Grande Condecoração de Ouro 

com Estrela”, por serviços prestados à República da Áustria. 

O presidente da Áustria e o prefeito de Viena, com a Universidade de Viena, 

proporcionaram um Congresso Mundial de Logoterapia e as festividades oficiais em 

homenagem a Viktor Frankl. Frankl indicou alguns nomes para representar os países 

convidados para o evento e a Dra. Izar Xausa foi escolhida como representante oficial 

da América Latina e do Brasil. Nesse ano foi lançado, em Viena, um livro 

autobiográfico em alemão, traduzido para o espanhol e traduzido para o Português em 

2010, com o título “O que não está escrito nos meus livros. Memórias”. 
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Em agosto de 1997, foi hospitalizado com urgência, tendo sido submetido a uma 

cirurgia do coração e faleceu em 2 de setembro, no Hospital de Viena, aos 92 anos. 

Xausa (2012) considera que, em toda a obra de Frankl, percebe-se sua sólida 

formação filosófica. Diferente de outras escolas psicológicas, a Logoterapia reflete uma 

grande influência dos filósofos existenciais e de Santo Tomás de Aquino, desse modo, a 

questão do sentido da vida é uma reflexão psicofilosófica. A obra de Frankl, além de 

profunda, liberta o homem dos psicologismos e sobe às alturas do espírito humano, 

sendo chamada de Psicologia das Alturas. 

 Como alpinista que era, Frankl sempre procurou os cumes mais altos e sempre 

divisou paisagens mais amplas, compreendendo que o homem é mais do que soma e 

psique: é um ser espiritual-pessoal e, por isto, não é completamente condicionado e 

determinado, sendo este quem decide se cede aos condicionantes ou se age de forma a 

configurar o seu existir. 

 

 

3.1.2 Conceitos Fundamentais da Logoterapia 

 

A Logoterapia, terapia centrada no sentido, é considerada a Terceira Escola 

Vienense de Psicoterapia, depois da Psicanálise de Freud e da Psicologia Individual de 

Adler. O seu criador é o psiquiatra e neurologista Viktor Emil Frankl, como referido 

anteriormente. 

 Como afirma Frankl (2011), a psicoterapia contempla, principalmente, dois 

eixos: uma visão de homem e uma filosofia de vida. Desse modo, a visão de homem da 

logoterapia se sustenta sobre três pilares: a liberdade da vontade, que constitui uma 

visão antropológica, a vontade de sentido, a qual se refere à motivação primária da 

pessoa humana e é passível de uma constatação empírica, e o sentido da vida, que se 

constitui como visão de mundo da logoterapia (LUKAS, 1989). O primeiro pilar, a 

liberdade da vontade, se opõe ao determinismo, ou seja, essa liberdade significa que o 

homem é livre para tomar uma atitude diante de quaisquer que sejam as condições que 

sejam apresentadas a ele.  

O que importa, logo, não são os condicionantes psicológicos, ou os instintos 

por si mesmos, mas, sim, a atitude que tomamos diante deles. É a capacidade 

de posicionar-se dessa maneira que faz de nós seres humanos (FRANKL. 

2011, p. 27). 
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A vontade de sentido como segundo pilar da visão de homem consiste no 

entendimento de que o homem não deve ser guiado pelo princípio do prazer ou do 

poder, como defendia Freud e Adler, respectivamente, mas pelo contrário, refere-se ao 

esforço mais básico do homem na direção de encontrar e realizar sentidos e propósitos. 

Frankl (2011) ainda afirmou que a vontade de poder e de prazer são meras derivações 

da vontade de sentido a partir de tal entendimento: 

Ora, o prazer mais do que a finalidade básica dos esforços humanos, é, de 

fato, o efeito da realização de sentido. O poder, por sua vez, mais do que um 

fim em si mesmo, constitui, na verdade, um meio para um fim. Para 

viabilizar o preenchimento da vontade de sentido, certa dose de poder – 

como, por exemplo, poder financeiro – se torna um pré-requisisto 

indispensável. É apenas na frustração da orientação original pelo sentido que 

alguém pode contentar-se com o poder ou fixar-se no prazer (FRANKL, 

2010, p. 50). 

 O terceiro pilar citado, o sentido da vida, será explanado a seguir, seguido dos 

principais fundamentos da Logoterapia, tais como a dimensão noética, os valores, o 

conceito de liberdade e responsabilidade, o destino biológico, psicológico e sociológico 

e as implicações da Logoterapia e a Religião. 

 

3.1.2.1 O Sentido da Vida e o Vazio Existencial 

  

Na obra de Frankl, o sentido pode ser discutido sob três aspectos (AQUNO, 

2013), quais sejam: o sentido na vida, o sentido da vida e o sentido do mundo. O 

primeiro diz respeito ao sentido do momento, isto é, ao sentido relacionado a uma 

situação específica; já o sentido da vida refere-se ao sentido da vida como um todo de 

uma pessoa específica e já o último diz respeito ao sentido do universo. Aquino (2013) 

salienta que para essas duas últimas perspectivas, a análise existencial não obtém uma 

resposta, visto que são questões mais abrangentes. 

 A problemática do sentido da vida é caracteristicamente humana. Frankl (2003) 

afirma que a questão do sentido da vida nunca pode ser expressão do que o homem 

tenha de doentio, mas é a expressão precisamente do que de mais humano há no homem 

e, dessa forma, só ele pode responder sobre o sentido da sua vida. 

 O sentido é único, pois se relaciona a uma pessoa específica em uma situação 

específica. Então, o sentido difere de homem para homem e de situação para situação. 

Diante dessa perspectiva, Frankl (2011) fala da unicidade do ser e, por isso, o homem 

não pode ser substituído: 
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Em última análise, ninguém pode ser substituído, exatamente, em virtude 

desse caráter de unicidade da essência de cada homem. A vida de cada ser 

humano é absolutamente singular: ninguém pode repeti-la – ninguém pode 

viver a vida de ninguém, em virtude do caráter de unicidade da existência 

humana. Cedo ou tarde, cada ser humano único morre e, com sua morte, vão-

se também todas as oportunidades irrepetíveis de realização de sentido 

(FRANKL, 2011, p. 73). 

 Além do mais, o sentido é transubjetivo, uma vez que o ser humano transcende a 

si mesmo na direção de valores e os sentidos são encontrados, descobertos, não podem 

ser criados, inventados ou atribuídos. De fato, na busca pelo sentido, o ser humano é 

guiado por sua consciência e, segundo Frankl (2011), a consciência pode ser definida 

como a capacidade intuitiva do homem para encontrar o sentido de uma situação e essa 

capacidade intuitiva constitui o único meio para se apreender as formações gestálticas 

do sentido. 

 Vale salientar que, na busca pelo sentido, a consciência pode “desencaminhar” o 

homem. Frankl (2011) destaca que o indivíduo precisa aceitar a falibilidade da 

consciência, uma vez que a onisciência não cabe à consciência humana, dessa forma, 

“nunca poderemos saber, por inteira certeza, se nos dedicamos ao sentido verdadeiro” 

(FRANKL, 2011, p. 85). 

 Outra advertência de Frankl está relacionada à análise existencial na 

psicoterapia, uma vez que o autor enfatiza que o terapeuta não deve dizer qual é o 

sentido ao paciente, pelo contrário, o que pode ser dito é que há um sentido para a vida, 

isto é, um sentido pelo qual o homem sempre esteve a buscar e ele é livre para engajar-

se ou não na realização desse sentido. 

 Diante de uma análise fenomenológica da experiência valorativa do homem, é 

possível perceber que se pode encontrar sentido na vida (FRANKL, 2011), seja por 

meio do trabalho, do amor ou do sofrimento. Isto é, o sentido do trabalho refere-se à 

criação de uma obra, à boa ação, àquilo que o homem dá para o mundo, enquanto o 

sentido do amor está no encontro de outro ser humano, em sua genuína unicidade e, por 

último, o sentido do sofrimento diz respeito às experiências em que o ser humano está 

privado da possibilidade do trabalho ou do amor e, mesmo assim, decide viver 

superando tais dificuldades e erguendo-se sobre as mesmas e crescendo para além de si 

mesmo, ou seja, admitem uma atitude de coragem e valentia, transformando seu 

sofrimento inevitável em uma conquista, em um triunfo pessoal. Essa análise será 

aprofundada, posteriormente, ao abordar as três categorias de valores. 
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 O homem necessita de um sentido de vida para poder apresentar o 

direcionamento de suas ações e principalmente para entender o porquê de sua 

existência. Algumas pessoas começam a duvidar desse sentido e, em geral, já 

desistem até de encontrá-lo. Essa situação é chamada, em Logoterapia, de vazio ou 

vácuo existencial. As próprias neuroses atuais devem ser atribuídas em muitos casos 

a tal frustração, a não satisfação da aspiração humana de possuir uma vida plena de 

sentido. Quando essa situação começa a se agravar e o sujeito muda a percepção de 

dúvida para certeza da não existência do sentido, pode-se dizer que ele apresenta o 

vazio existencial (FRANKL, 2008). 

Especificamente na situação da surdez, o ser humano pode se encontrar no 

estado de sofrimento e até de culpa ou mesmo se achar vítima de um castigo divino 

dado aos seus pais. Como pesquisadora da área e com acesso à comunidade surda, 

podemos perceber como essas três formas de discurso, geralmente, estão presentes nos 

Surdos. 

Quanto ao sofrimento, mais em uma surdez congênita do que em uma surdez 

adquirida, alguns Surdos admitem as dificuldades, principalmente, relacionadas à 

comunicação, seja em um ambiente profissional - quando se consegue a inserção no 

mercado de trabalho, seja no ambiente familiar, acadêmico e social de modo geral. Tais 

problemas se correlacionam às dificuldades de relacionamentos interpessoais, 

principalmente com os ouvintes, nas quais acontecem as falhas de comunicação, “os 

maus entendidos”, como também, em alguns casos, a presença ainda do preconceito 

pelo diferente. Dificuldades também enfrentadas quando se precisa resolver questões 

corriqueiras: ambientes, tais como Bancos, Lojas, serviços públicos etc., não estão 

preparados para atendê-los da forma como deveria ser, pois, na maioria das vezes, os 

estabelecimentos não possuem intérpretes de Libras ou profissionais capacitados para 

tal atendimento. 

A culpa e o castigo. Certa vez, ouvi de alguns Surdos que a culpa de ter nascido 

surdo foi da sua mãe, uma vez que o filho da vizinha tinha nascido surdo e a mãe teria 

expressado preconceito e desvalia por aquela situação, então Deus, em forma de castigo, 

fez acontecer a mesma coisa com a sua mãe, fazendo o seu filho nascer com surdez. 

Pensamentos como esses, possivelmente, permeiam a mente da pessoa surda, como uma 

das possíveis respostas para as seguintes costumeiras perguntas: “Por que comigo? Por 

que nasci diferente? De quê ou de quem é a culpa?”.  
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Vale salientar que essa é uma análise da maioria das pessoas com surdez que 

tenho contato e que já li a respeito, no entanto, há também aquelas que cresceram em 

um lar com apoio familiar e aceitação dessa condição e que, desde cedo, enfrentam a 

surdez com muita coragem e naturalidade. 

Diante de uma análise por meio da logoterapia, pode-se conceber que a cultura 

surda surge como uma atualização da “força desafiadora do espírito” (FRANKL, 2008), 

sobre a possibilidade de transformação, objetivando, não necessariamente, a mudança 

do quadro biológico e social, mas antes, o desafio para mudar a si mesmo, procurando 

assim vencer o sofrimento por meio do encontro de um sentido, sendo necessária, para 

que isto ocorra, a modificação de atitudes frente à vida. 

 

3.1.2.2 A Dimensão Noológica 

 

A maneira pela qual a Logoterapia vê o homem perpassa sobre a dimensão 

especificamente humana, denominada de noológica/noética, pela qual se entende que o 

homem não é um ser guiado, pelo contrário, ele é livre e responsável. Peter (1999) 

sublinha que a impulsividade e seus condicionamentos não afetam propriamente esta 

esfera. A doença, os impulsos, as necessidades se movem no plano meramente 

psicofísico, ao passo que a esfera da existência está acima da facticidade psicofísica. 

Se a Psicanálise considera as dimensões somática e psíquica, alcançando a 

profundidade da esfera psicobiológica, que impulsiona e condiciona o homem, a 

Logoterapia, criticando essa forma de compreensão, julgando não ser possível reduzir o 

ser humano apenas a soma e psique, introduz o conceito da dimensão noética como a 

profundidade do Eu espiritual, onde o homem se auto-decide. 

O vocábulo noética vem da palavra grega nous (espírito) e é nessa dimensão 

espiritual que se localiza a tomada de posição, em face das condições corporais e de 

existência psíquica, além das decisões pessoais de vontade, intencionalidade, interesse 

prático e artístico, criatividade, senso ético e a compreensão do valor (LUKAS, 1989).  

A dimensão noológica é compreendida como a especificidade do ser humano, 

pois não é compartilhada com os outros entes, sendo considerada a dimensão dos 

fenômenos especificamente humanos (FRANKL; LAPIDE, 2005).  Desse modo, 

segundo Lukas (1989), essa dimensão espiritual ou noética localiza as posturas do ser 

humano perante sua condição psicofísica. 
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 Aquino (2013) afirma que o ser humano é uma unidade na multiplicidade e a 

dimensão noética seria o núcleo integrador do ser humano. A ontologia dimensional de 

Viktor Frankl admite o homem como um ser tridimensional, isto é, sua totalidade é 

representada pela dimensão somática, psíquica e espiritual. A dimensão somática refere-

se aos fenômenos corporais do homem, abrange toda a estrutura fisiológica vital. A 

dimensão psíquica consiste nas disposições, aspirações, sensações, impulsos, desejos, 

comportamentos adquiridos, costumes sociais do homem. E na dimensão espiritual ou 

noética localiza-se a tomada de posição livre frente às condições corporais e psíquicas 

da existência humana.  

Segundo Lukas (1989), o mérito da logoterapia foi ter integrado a terceira 

dimensão do homem na psicoterapia, uma vez que antes de Viktor Frankl, tinha sido 

literalmente uma psicologia “sem espírito”. 

 

3.1.2.3 Três Categorias de Valores 

 

Para Frankl, assim como o homem, o sentido é único e singular e está na relação 

com o mundo, logo, a consciência é transcendente e os valores são por ela intuídos. 

Esclarecendo a diferença entre sentido e valores, pode-se dizer que enquanto que o 

primeiro está vinculado a uma situação única, os valores são sentidos universais que se 

relacionam com a condição humana como tal. 

A realidade sempre se apresenta na forma de uma particular situação concreta 

e, uma vez que cada situação de vida é irrepetível, segue-se que o sentido de 

uma dada situação é único. Não haveria então, possibilidade alguma de os 

sentidos serem transmitidos pela tradição. Somente os valores – que 

poderiam ser definidos como significados universais – podem sofrer a 

influência do declínio das tradições (FRANKL, 2005, p. 31). 

A consciência é intencionalidade e o ser humano é atraído pelos valores, sendo 

por meio dos valores vivenciais, criativos e atitudinais, que há a realização de sentido. 

Ao homem sempre estarão disponíveis essas categorias de valores e, dependendo da 

circunstância, um vai parecer mais viável que outro. Haverá momentos em que a vida 

nos exija que realizemos algo para o mundo, por meio de uma obra, um trabalho; em 

outro, podemos ser enriquecidos (FRANKL, 2003) através de nossas vivências, a partir 

da autotranscendência, por meio da qual nos doamos a algo ou alguém através de um 

encontro, seja com o ser amado, seja ao contemplar o pôr do sol, por exemplo. E por 

último, ainda podemos responder à existência a partir dos valores atitudinais, os quais 

chamam para a atitude de coragem e valentia para encontrar o sentido do sofrimento, já 
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que o sofrimento sem sentido gera o desespero. Essa tomada de posição é possível 

graças ao autodistanciamento, pois, ao objetivar o sofrimento, diminui a carga afetiva 

que impulsiona o mesmo. 

Parafraseando o filósofo Comte-Sponville (1999, p. 27), podemos definir essa 

coragem como sendo a condição de qualquer virtude, não significando a ausência do 

medo, mas, sim, a capacidade de superá-lo, quando ele existe, por uma vontade mais 

forte e mais generosa. “É força de alma, diante do perigo. Já não é uma paixão, é uma 

virtude, e a condição de todas. Já não é a coragem dos durões, é a coragem dos doces, e 

dos heróis”.  

Sumariando tais valores, Frankl (2003, p. 151) afirma: “O homem realiza 

criando, os valores criadores; experimentando vivências, os valores vivenciais; e, 

sofrendo, os valores de atitude”. É através desses valores que o homem busca sentido 

em sua existência. A vida consiste em uma oportunidade única, singular e irrepetível. 

Portanto o homem, ao encará-la dessa maneira, está a todo o momento tendo que 

respondê-la, a fim de configurar, como ser-responsável, a sua área de liberdade, a qual 

corresponde ao tempo presente.  

Na verdade, não podemos questionar sobre o sentido da vida, porque somos 

nós mesmos que estamos sendo questionados – somos nós que temos de 

responder às perguntas que a vida nos coloca. E essas perguntas que a vida 

nos coloca só podem ser respondidas à medida que somos responsáveis pela 

nossa própria existência (FRANKL, 2010, p. 63). 

Ao contrário do que geralmente é apregoado, o homem não deve reagir a 

estímulos, nem obedecer aos próprios impulsos, mas, sobretudo, responder às questões 

que a vida lhe coloca e por essa via realizar os sentidos que a vida lhe oferece.  

Além do mais, para essa transformação, a cultura surda percebe os valores 

vivenciais, então, são formadas associações de surdos em todo o Brasil e no mundo, 

com o intuito de integrar essas pessoas, fortalecendo os laços e contribuindo para o 

fortalecimento de sua cultura, a conclamação de seus direitos, da divulgação da Libras, 

organização de torneios desportivos entre pessoas surdas, comemorações de datas 

festivas, dentre outros objetivos. Segundo Frankl (1978, p. 119): 

A dignidade de um homem - de um homem como pessoa – permanece intacta 

depois da perda da utilidade ocasionada pela perda da desorganização 

psicofísica da pessoa espiritual. 

 

O ser humano pode resguardar o seu valor independentemente das condições que 

tem que vivenciar, inclusive aquelas ocasionadas por problemas de saúde ou de 

deficiência. O importante é não atribuir essencialidade ao que é secundário, 



68 
 

concentrando-se no que falta, naquilo que tenha sido perdido. O que se deve fazer é se 

concentrar no que resta, no que é possível, no espaço que ainda temos para exercer 

nossa liberdade (KROEFF, 2012, p. 13). 

Os condicionamentos na dimensão somática, na grande parte dos casos, não 

impede o ser humano de atuar segundo a sua força motivacional básica, que é, para 

Frankl, alcançar um sentido, realizando, para isso, valores. Para isto, faz-se necessário 

que o ser humano apresente uma orientação axiológica paralela, ao invés de piramidal 

(vertical), pois neste último sistema, se ocorre o desmoronamento do valor superior, 

todo o resto vem abaixo, e junto desmorona-se a concepção de vida que teria essa 

pessoa. Isso já não aconteceria com a pessoa que tivesse uma orientação axiológica 

paralela, pois, “derrubado um valor, outros valores continuariam a dar sustentação e 

sentido a sua vida”. (KROEFF, 2012, p. 24). 

Para Viktor Frankl, a vida é considerada como rica de possibilidades, ao 

defender que é possível encontrar sentido em quaisquer circunstâncias, especialmente 

ante o sofrimento, a  culpa e a morte (tríade trágica). É devido ao potencial humano que 

o homem pode transformar-se, isto é, transformar o seu sofrimento em uma conquista e 

numa realização humana, transformando, desse modo, a dor em uma oportunidade de 

crescimento; encontrar, no sentido de culpa, motivação para mudar a si mesmo e para 

melhor e, na mortalidade, descobrir um incentivo para a realização de ações, com 

responsabilidade. 

A postura de Frankl não é de pessimismo ante esta dimensão humana trágica, 

mas, sim, realista e até, pode-se dizer, otimista. Ele procura mostrar que há 

aspectos em nossa condição humana que não podemos mudar, mas que por 

nossa atitude livre, responsavelmente eleita, podemos transformar a dimensão 

trágica em lucro, em favor do crescimento humano (XAUSA, 2003, p. 84). 

 Portanto, é importante tornar visível a riqueza das categorias de valores, pois 

convém que o homem não se fixe perante um determinado grupo de valores, e sim, seja 

flexível para se deslocar para outro grupo de valores, que se adapte às oportunidades 

que se lhe oferecem para que possa compreender a possibilidade de sua realização. 

 

3.1.2.4 Liberdade e Responsabilidade 

 

A Logoterapia considera a dialética destino versus liberdade. O destino diz 

respeito às condições biológicas, psicológicas e sociais, às predisposições - seria o reino 

do real, onde não há mais possibilidades de escolhas. Enquanto a liberdade está na área 
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da terceira dimensão, a noética, que consiste nos atos de escolhas diante dos 

condicionamentos, nesse caso dizendo respeito ao reino das possibilidades, e por isso 

cabendo a responsabilidade.  

A análise da existência conscientiza o homem de que ele é responsável pela sua 

existência, tendo em vista a irrepetibilidade da vida e a unicidade do ser.   

Na verdade o homem é livre para responder as perguntas feitas pela vida. 

Mas essa liberdade não pode ser confundida com arbitrariedade, mas 

interpretada sob o prisma da responsabilidade. O ser humano é responsável 

para dar a resposta certa para as perguntas, encontrando o verdadeiro sentido 

de uma situação (FRANKL, 2011, p. 81). 

Ao falar de liberdade, Frankl (1978) afirma que a pessoa espiritual é, no homem, 

sempre o que se pode opor a cada posição e, por isto, o espiritual nunca se absorve 

numa situação, pelo contrário, está sempre apto para renunciar, decidir, ficar alheio à 

situação, enfrentá-la. O autor resume em poucas palavras: “somente a partir dessa 

liberdade espiritual, pode o homem afirmar ou negar o instinto, conforme o caso” 

(FRANKL, 1978, p. 159). 

Frankl (2012) afirma que a liberdade está perante três aspectos, quais sejam: as 

pulsões, a herança e o mundo circundante. Com isso, infere-se que o homem possui 

pulsões, mas as pulsões não o possuem, uma vez que o homem também sempre pode 

dizer “não” às mesmas. Quanto à questão hereditária, o homem, em última instância, 

possui liberdade em relação à sua disposição física, e o mundo circundante, por sua vez, 

não determina o homem, o que vai determinar é aquilo que o ser humano faz desse 

mundo. Em outras palavras, Frankl conclui: 

Não podemos desconsiderar o fato de que um ser humano propriamente dito 

só começa efetivamente lá onde cessa toda determinabilidade inequívoca e 

derradeira; o que começa aí, aquilo que se acrescenta pela primeira vez, 

aquilo que ainda se anexa à posição natural de um homem é o seu 

posicionamento pessoal, sua tomada de posição pessoal em relação a tudo 

isso, a toda e qualquer disposição e a toda e qualquer situação. (...) Além 

disso, esse posicionamento é um posicionamento essencialmente livre; ele é, 

em última instância, decisão. E se ampliarmos esse sistema de coordenadas 

até a última instância possível, então essa dimensão diria respeito àquilo que 

é sempre possível com base na liberdade do posicionamento pessoal: diria 

respeito à transformação existencial (FRANKL, 2012, p. 93). 

  

Ainda sobre a liberdade, a análise existencial afirma que o homem não é livre 

“de”, por exemplo, livre de uma patologia, de uma condição social ou física, no entanto, 

ele é livre “para”, para posicionar-se diante desse condicionamento. Nesse contexto, a 

logoterapia declara que o homem também é responsável e, “aquilo pelo que o homem é 



70 
 

responsável é o preenchimento de sentido e a realização efetiva de valores” (FRANKL, 

2012, p. 100). 

 A logoterapia aborda também o sentido da morte, momento em que não existem 

mais as possibilidades de realização de valores, uma vez que não há mais 

possibilidades, porém, o que há é a realização, isto é, a consumação do sentido. Esse 

entendimento, dentre outros aspectos, elucida a questão da responsabilidade diante da 

transitoriedade da vida, já que é o homem quem vai escolher e decidir o que deve ser 

deixado no seu passado, sabendo que cada momento é único e irrepetível, o que alerta o 

ser para agir de modo responsável ante o seu dever ser. O próximo tópico contribui para 

essa discussão acerca da liberdade e da responsabilidade do homem diante de seus 

condicionamentos e disposições, isto é, o destino. 

 

3.1.2.5 O Destino Biológico, Psicológico e Sociológico 

 

 O que se entende por destino, no uso corriqueiro da palavra, consiste em algo 

que já estava para acontecer e pode ser percebido com o passar do tempo, no futuro. 

Para a logoterapia, no entanto, destino refere-se a tudo aquilo que não pode ser mudado, 

escolhido e, portanto diz respeito às limitações que são impostas ao homem pelas 

disposições, isto é, fatores biológicos, pela condição, fator sociológico ou por fatores 

psicológicos. 

 O destino biológico diz respeito às disposições físicas, orgânicas e, portanto, é 

imutável. No entanto, o homem pode configurá-lo, uma vez que ele é livre para tomar 

uma atitude responsavelmente eleita diante dessas disposições. Com efeito, quem 

considera marcado o seu destino, torna-se incapaz de vencê-lo (FRANKL, 2003, p. 

127). 

 E mesmo que a dimensão psicofísica do homem seja ou esteja enferma, a 

dimensão espiritual ou noética está isenta de adoecer, por isso, em qualquer 

circunstância, sempre vai estar ao seu dispor a área da tomada de posição, da liberdade, 

do senso ético, da criatividade etc, para que o homem possa decidir qual atitude tomar 

diante dessa facticidade psicofísica. 

 O destino psicológico refere-se ao elemento anímico que contramina a liberdade 

humana. Frankl (2003) afirma que muitas vezes os doentes neuróticos apoiam-se no 

aspecto psicológico numa fé cega no destino e por isso obscurece a área da liberdade. 
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 O destino sociológico, por sua vez, consiste na determinação, influência do meio 

social, ao que Frankl (2003) afirmou que a comunidade determina o homem sob dois 

pontos de vista: por um lado, o organismo social como um todo o condiciona e por 

outro lado e simultaneamente, o homem é orientado para se ajustar ao referido 

organismo. Ele ainda acrescenta que, no reino dos valores há valores cuja realização 

pode e até deve levar-se a cabo independentemente de toda e qualquer comunidade 

humana. 

Como foi possível perceber ao longo da história dos Surdos escrita no capítulo 1, 

a maneira como eram considerados em determinadas épocas, como “seres 

rudimentares”, “não educáveis” etc, essas concepções fazem parte de um destino social, 

além do destino biológico, marcado pela perda ou déficit auditivo. 

 Conclui-se que, apesar das limitações que lhe são impostas pelos fatores 

biológicos, psicológicos e sociológicos que compõem o destino do homem, ele pode 

modificar a realidade presente pela realização de valores de atitudes, variáveis e 

mutáveis ao longo da existência.  

 

3.1.2.6 Logoterapia e Religião 

 

Como pode ser observado nas linhas acima, a logoterapia lida com o sentido 

concreto de situações concretas, porém, a logoteoria não trata apenas da vontade de 

sentido, mas aborda ainda uma vontade de sentido último (FRANKL, 2009), ou seja, o 

suprassentido. Ele pode ser entendido como um sentido que escapa de uma 

compreensão intelectual, uma vez que quanto mais amplo for, menos compreensível ele 

se torna. No entanto, Frankl (2009) adverte que incompreensível não é necessariamente 

inacreditável. Ele aborda o suprassentido da seguinte maneira: 

 

Diante da pergunta se tudo teria um sentido, mesmo encoberto, ou se o 

mundo seria desprovido de sentido, o conhecimento não nos dará a resposta, 

mas é a fé que deve decidi-lo (...) A fé não é uma maneira de pensar da qual 

se subtraiu a realidade, mas uma maneira de pensar à qual se acrescentou a 

existencialidade do pensador (FRANKL, 2009, p. 116) 

  

Frankl (2003, p. 64) toma o exemplo de um macaco a que se tenha aplicado 

injeções dolorosas destinadas à obtenção de um soro: conseguiria o macaco porventura 

imaginar por que razão tem que sofrer? Limitado pelo seu mundo circundante, não está 
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em condições de acompanhar as reflexões do homem que o submete às suas 

experiências, pois não lhe é acessível o mundo humano, o mundo do sentido e dos 

valores. Até lá não chega, não consegue atingir as suas dimensões. Com esse exemplo, 

o autor ilustra que há um outro mundo inacessível ao ser humano e cujo suprassentido, 

talvez, seja o único capaz de dar sentido aos sofrimentos. 

Frankl (2009) afirma que um homem religioso apoiado na fé torna a 

passagem pelo sofrimento mais suportável pela atribuição de um sentido maior, de 

uma causa para tal sofrimento, ainda que desconhecida. Havendo, assim, para o 

homem religioso, uma crença na existência de uma “Providência”. 

Portanto, quando se pensa na finalidade do mundo como um todo, refere-se ao 

suprassentido, o sentido do todo que não é apreensível. Tudo gira em torno de 

indagações pelo sentido desse todo, no entanto, é possível fazer as perguntas pelo 

sentido de um acontecer parcial e não pelo fim do acontecer universal. Nesse contexto, é 

evidente que a fé num suprassentido tem grande importância psicoterápica, uma vez que 

esta fé é criadora, pura e que brota de uma força interior e torna o homem mais forte.  

O entendimento do homem falha quando tenta explicar as coisas que estão além 

de sua compreensão de Deus, mesmo com toda a sabedoria do homem, este se sente 

vulnerável perante um ser tão complexo e absoluto. Entretanto, o homem possui em si 

algo que o fará aproximar-se de Deus, isto é, o ser espiritual humano, que possibilitará 

uma relação entre ele e Deus.  

Frankl (2008), com base em suas experiências, descobriu que, em virtude da 

vontade de sentido, o homem não só tende a buscar um sentido e concretizá-lo como 

também a encontrar outras existências sob a forma de um Tu transcendente ou um Deus 

pessoal. Em suas vivências no campo de concentração nazista, Frankl pôde observar que 

o sentimento religioso da maioria dos prisioneiros ali existentes era expresso por meio 

de preces e cultos improvisados, onde os mesmos, após um dia exaustivo de trabalho, se 

reuniam muitas vezes em um barracão ou em um vagão de gado escuro e abandonado 

(FRANKL, 2008). 

 Na busca de compreensão da existência humana, e com base nas experiências 

adquiridas no campo de concentração, Frankl pôde observar que o interesse religioso 

dos prisioneiros que ali se encontravam surgia na medida em que estes entravam em 

conversação consigo mesmo, buscando assim encontrar respostas a perguntas feitas por 

meio de situações concretas nas quais a vida lhe apresentava naquele momento. Dessa 

forma, o homem era guiado, segundo Frankl (2008), pela consciência moral, ou melhor, 
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pela voz da transcendência, na qual permitia ao mesmo atribuir, a este diálogo, uma 

característica de experiência religiosa. 

Considerando psicologicamente, o homem religioso é aquele que, ao atender ao 

falado, experimenta a vivência de alguém que lhe fala, sendo, portanto, por assim dizer, 

homem de ouvido mais agudo que o homem não religioso: solilóquio com sua 

consciência - essa conversação mais íntima que se dá a sós - o seu Deus é o interlocutor 

que o acompanha (FRANKL, 2009). 

Neste sentido, Frankl considera que o homem religioso é aquele capaz de 

assumir a sua vida como uma missão a ser cumprida, experienciando a instância de 

onde a missão lhe vem, e como busca do encontro com esta instância.  (FRANKL, 

2008). 

No livro “Búsqueda de Dios y Sentido de la Vida,” Lapide mostra, através do 

diálogo com Frankl, sua percepção frente à logoterapia afirmando que a mesma não é 

nenhuma doutrina, nenhum dogma, mas um método. Considera a teologia como uma 

dimensão ontológica mais elevada que transcende a antropologia e a psicoterapia. É 

interessante ressaltar que a psicoterapia e a religião se situam em níveis distintos, mas 

que todas as dimensões apresentam uma relação inclusiva (FRANKL; LAPIDE, 2005). 

Não se pode negar que há uma relação entre a Logoterapia e a Teologia, uma 

vez que os logoterapeutas não desconsideram a parte espiritual (noética) do homem 

(FRANKL, 1978). Sendo assim, Frankl afirma que Deus é o monólogo mais íntimo do 

homem. E ainda complementa, citando uma inevitável visão antropomórfica que o ser 

humano constrói dEle (FRANKL; LAPIDE, 2005). 

Por isso, Frankl defende que é muito complexo definir Deus, pois a única forma 

de se relacionar com Ele é falando e não descrevendo. Assim, até os ateus também 

necessitam dessa conversa, entretanto eles afirmam estarem dialogando com sua 

consciência ou consigo mesmo. Esse aprofundamento pessoal do homem com Deus é o 

que Frankl denomina de religiosidade inconsciente, que muitas vezes é reprimida.  

Para Lapide, Deus é invisível e incompreendido logicamente, assim como a 

existência do amor, da esperança, do valor e da nobreza da alma. Assim, o amor tem 

origem divina e amar significa imitar a Deus, entretanto, mesmo sendo o homem 

distinto de Deus, é portador de sua imagem e semelhança. Segundo Frankl, não se pode 

ordenar o amor, o homem deve se mostrar digno dele para que possa ser amado. Da 

mesma forma a fé, não se pode forçá-la, pois se o homem for orientado 

intencionalmente perde o sentido (FRANKL; LAPIDE, 2005). 
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Destarte, Lapide vê o sentido como uma direção ou um rumo que o homem 

segue para alcançar um objetivo e Frankl completa afirmando que a busca do sentido é 

voluntária e que o homem dá respostas a essa busca quando se responsabiliza por sua 

vida (FRANKL; LAPIDE, 2005). 

Tanto Lapide quanto Frankl afirmam que a fé e a ciência se necessitam 

mutuamente, isso porque uma fé incapaz de se confrontar com a ciência corre o perigo 

de se transformar em “superstição”. No entanto, o princípio e o fim, a origem e a 

consumação de todas as coisas são competências exclusivas da religião. Isso porque é 

através da divergência que se é possível uma visão mais ampla. Apesar de terem 

segmentos distintos, tanto a religião quanto a ciência buscam o bem estar do homem 

(FRANKL; LAPIDE, 2005). 

O primeiro critério para determinar nitidamente as relações entre a Logoterapia e 

a religião consiste, segundo Frankl, em reconhecer a linha de demarcação (bordeline) 

existente entre uma e outra (PETER, 1999, p. 83). Vale salientar que a atenção e o 

particular interesse da Logoterapia pela religião não desvia a ciência de seu âmbito 

específico, pelo contrário, a psicoterapia não tem como meta um objetivo religioso, 

mesmo quando pode proporcionar particular disponibilidade de ânimo para realizar de 

maneira mais profunda e madura determinada experiência religiosa. 

As tarefas e funções entre uma e outra são divergentes, visto que a religião não 

busca intencionalmente a saúde psíquica, mas, como efeito, pode provocar uma 

sensação de certa segurança que possivelmente se revela saudável para a psique 

humana. 

Para Frankl (2009), a religiosidade só é genuína quando existencial, ou seja, 

quando a pessoa não é impelida para ela, mas se decide por ela. Ademais, ela deve 

brotar espontaneamente. O “religioso” representa um fenômeno exclusivamente 

antropológico e é por esse motivo que o fenômeno religioso se apresenta como 

fenômeno humano e, por esta causa, o campo religioso pode tornar-se acessível à esfera 

psicoterapêutica, já que para esta, a finalidade é o ser humano em sua totalidade. 

A consideração que a Logoterapia faz do inconsciente espiritual/noético é 

compreendida como a sede dos fenômenos originários da moral, do amor e da 

inspiração estética. Peter (1999) corrobora com essa forma de entendimento ao afirmar 

que: 

No âmbito do inconsciente espiritual, entendido como profundidade 

emocional, intuitiva, de caráter absolutamente pessoal, verdadeiro 

fundamento do Eu-espiritual, se descobrem as raízes últimas do amor 
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autêntico, da verdadeira responsabilidade e do genuíno sentimento artístico 

(PETER, 1999, p. 90). 

 Significa dizer que as autênticas decisões existenciais não se apoiam 

definitivamente em algo impessoal, mas provém daquilo que constitui a parte mais 

humana do homem, o Eu-espiritual. Frankl concebe que a cerne da existência humana 

consiste na sua disposição à autotranscendência, a qual significa a capacidade do 

homem de sair de si mesmo e voltar-se para algo ou alguém que está além de si próprio.  

(...) um trabalho de cura religiosa da alma, que perdesse de vista os 

fundamentos biopsicológicos da condição humana, fracassaria logo; e uma 

interpretação psicoterapêutica que procurasse excluir o espiritual do ser 

humano também não atingiria seus objetivos e passaria ao lado do ser 

humano, sem tocá-lo na sua essência (LUKAS, 1989, p. 224).  

Xausa (2003) faz uma consideração da Logoterapia relacionando à religião, ao 

compreender as duas dimensões, além de fazer ver a importância que há em considerar 

uma e outra, mas o quão é imprescindível saber que há particulares e importantes 

divergências entre o fazer psicoterapia e o fazer “religioso”. 

Os critérios de diferenciação, autonomia, neutralidade e abertura conduzem as 

relações entre Logoterapia e religião. É imprescindível frisar que a Logoterapia não tem 

motivos para se transformar numa terapia confessional. A estreita relação que há entre 

uma e outra dimensão é o fato da primeira considerar o aspecto religioso da pessoa, e o 

“religioso” como parte integrante do fenômeno da existência, e por isso, não pode 

deixar de ser apreciado, já que a sua finalidade é a compreensão do homem em sua 

totalidade. 

A Logoterapia trata, portanto, de superar a “psicologia sem espírito”, de deixar 

de lado as estreitezas racionalistas da imagem do homem na psicologia, de revalorizar o 

homem como personalidade ético-espiritual e permitir a livre ação da “força desafiadora 

do espírito” (XAUSA, 2003). 

Frankl (2009) concede importância à religião, ao falar de uma religiosidade 

inconsciente e que muitas vezes está reprimida e por isso, inconsciente. No entanto, a 

Logoterapia não pode ser confundida nem adentrar no campo da religião pelo fato de 

considerar o homem em todos os fenômenos da existência, o que inclui o fenômeno 

antropológico religioso. 

 

3.1.3 Pesquisas Empíricas sobre o Sentido da Vida  
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Alguns estudiosos tem se dedicado a pesquisar sobre o sentido da vida e, para 

isto, os estudos indicam que os instrumentos mais utilizados são o Pil-Test (Teste 

Propósito de Vida) e o Questionário Sentido de Vida, como podem ser verificados a 

seguir.  

Aquino et al (2010), com base na análise existencial de Viktor Frankl, 

objetivaram identificar as relações entre visões de morte com o nível de ansiedade 

perante a morte, bem como de vazio existencial. Participaram da pesquisa 400 

estudantes universitários. Para a coleta de dados, foram utilizados como instrumentos o 

Pil-Test (Teste Propósito de Vida), o Questionário sobre Diversas Perspectivas de 

Morte, a Escala Templer de Ansiedade Perante a Morte e um questionário 

sociodemográfico. Os resultados apontaram para a existência de correlações positivas 

entre o fator vazio existencial e as concepções negativas da morte, como fracasso, dor e 

solidão, e abandono. Por outro lado, o vazio existencial se correlacionou negativamente 

com a visão de morte como fim natural. Os níveis de ansiedade perante a morte 

correlacionaram-se diretamente com as visões de morte desconhecida, fracasso, dor e 

solidão, e de forma negativa com a visão de indiferença. 

 Considerando a relevância da temática da finitude para a existência humana, 

outro estudo foi desenvolvido, tendo como objetivo conhecer as correlações entre o 

sentido da vida e as concepções acerca da morte. Participaram do estudo 190 estudantes 

universitários. Como instrumentos para a coleta de dados, foram utilizados também o 

Teste Propósito de Vida, o Questionário de Percepção de Morte e um questionário 

sociodemográfico. Os resultados apontaram para a existência de correlações positivas 

entre o vazio existencial e as visões de morte como fracasso, dor e solidão, e abandono. 

Por outro lado, o vazio existencial correlacionou-se negativamente com a visão de 

morte como fim natural. Tais resultados apoiam a concepção teleológica de Viktor 

Frankl quando pressupõe que a consciência da finitude põe em movimento a vontade de 

encontrar um sentido para a vida. Concluiu-se que variáveis existenciais são relevantes 

para compreender as concepções que as pessoas tem sobre a morte (AQUINO et al, 

2010). 

Aquino et al (2012) desenvolveram um estudo a fim de conhecer em que medida 

o amor e o ficar se correlacionam e como ambos se relacionam com o sentido da vida e 

com o vazio existencial. Discutiram os resultados à luz da logoterapia, que considera o 

amor como uma via para descobrir o sentido da vida. Complementarmente, o estudo 

procurou conhecer evidências de validade fatorial e de consistência interna da medida 
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de amor. Participaram 199 estudantes universitários (51% mulheres), com idade média 

de 21 anos, que responderam a versão revisada do Teste Propósito de Vida e a Escala 

Tetrangular do Amor (ETA). Os resultados apoiaram a adequação do modelo 

tetrafatorial da ETA. Três de seus fatores (compromisso, paixão romântica e intimidade) 

se associaram positivamente à realização existencial; a intimidade o fez negativamente 

com o desespero, e o vazio existencial e a paixão romântica, ao vazio existencial. No 

caso do ficar, este se correlacionou negativamente com os fatores compromisso, 

intimidade e paixão romântica.  

No grupo de pesquisa Nous: Espiritualidade e Sentido, do PPGCR da UFPB 

foram desenvolvidas pesquisas de dissertações com a temática do sentido da vida, 

envolvendo diferentes objetos, como a desenvolvida por Aguiar (2011), citada no tópico 

das pesquisas empíricas sobre religiosidade e valores, e as seguintes realizadas por 

Pereira (2012) e Pontes (2012). 

Pereira (2012) desenvolveu um estudo que objetivou conhecer as relações entre 

as dimensões de culpa (subjetiva, objetiva e temporal), as atitudes religiosas e o sentido 

da vida. Participaram da pesquisa 213 estudantes universitários, a maioria da religião 

protestante e do sexo feminino, com idade compreendida entre 18 e 63 anos. Foram 

utilizados os instrumentos: Escala de Atitude Religiosa, Questionário Sentido de Vida, 

Escala Multidimensional da Culpa, Escala de Percepção Ontológica do Tempo e o 

questionário sociodemográfico. Os resultados sugeriram que tanto o sentimento 

religioso, quanto a busca de sentido se associaram diretamente com as três dimensões 

da culpa. Já a corporeidade religiosa se correlacionou positivamente com a culpa 

subjetiva e com a objetiva, e o comportamento religioso, por sua vez, correlacionou com 

a culpa subjetiva. Os resultados também indicaram que a presença de sentido está 

inversamente relacionada com a culpa temporal e inferiu-se que, se por um lado as 

pessoas mais religiosas são mais susceptíveis à culpabilidade, por outro, a culpa provém 

também da perspectiva ontológica, quando o ser humano deixa de realizar o seu dever-

ser. 

Pontes (2012) realizou um estudo que teve como objetivo testar um modelo 

teórico proposto por Viktor Frankl que explica a dinâmica da noopsicossomática em 

pessoas que vivem com HIV/AIDS. Isto é, buscou-se entender como a dimensão 

noológica (representada pela atitude religiosa e a realização de sentido) influencia a 

dimensão psíquica (afetos positivos e a percepção do passado) e, consequentemente, 

repercute na dimensão somática (representada pelo funcionamento do sistema 
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imunológico por meio do nível de células CD4/CD8). Participaram da pesquisa 115 

pacientes soropositivos para o HIV/AIDS, com idade entre 18 e 63 anos, sendo a 

maioria do sexo masculino. Foram utilizados cinco instrumentos: Questionário de 

Sentido de Vida, Escala de Percepção Ontológica do Tempo, Escala de Afetos Positivos 

e Negativos, Escala de Atitude Religiosa e um questionário sociodemográfico e clínico. 

Os resultados apontaram a adequabilidade desse modelo, com os índices de ajustes 

plausíveis: X² (20) = 27,4 (p< 0,01); X²/gl= 1,37; GFI= 0,95; AGFI= 0,91; CFI= 0,97 e 

RMSEA= 0,06 (IC 90% = 0,000 – 0,11). Os resultados apontaram que a atitude 

religiosa associou-se diretamente com a realização de sentido, que se relacionou com a 

satisfação com o passado. Desse modo, compreendeu-se a relevância da 

religiosidade/espiritualidade e do sentido da vida no processo de adoecimento e saúde. 

Aquino et al (2013) desenvolveram um estudo que objetivou adaptar o 

Questionário Sentido de Vida (QSV), reunindo evidências de sua validade fatorial e 

consistência interna. Para isto, realizaram-se dois estudos junto a estudantes 

universitários de João Pessoa (PB). No Estudo 1 participaram 414 voluntários, a maioria 

do sexo feminino (63,5%), com idade média de 28,2 anos (dp = 9,50). No Estudo 2, 

participaram 201 pessoas, a maioria do sexo feminino (74,6%), com idade média de 

26,7 anos (dp = 9,56),  Nos dois estudos os participantes responderam o QSV e 

perguntas demográficas, sendo que os do segundo responderam dois outros 

instrumentos: Teste Propósito de Vida (Pil-Teste) e Escala de Percepção Ontológica do 

Tempo (EPOT). No Estudo 1 foi realizada uma análise fatorial confirmatória, sugerindo 

a adequação da estrutura bifatorial [GFI = 0,94, AGFI = 0,90, CFI = 0,95 e RMSEA = 

0,086); os alfas de Cronbach dos fatores foram 0,89 (busca de sentido) e 0,85 (presença 

de sentido). No Estudo 2 foi observada evidência de validade convergente do QSV com 

o Pil-Teste e a EPOT. Concluiu-se que o QSV tem demonstrado ser pertinente para 

avaliar, nos modos propostos, o sentido de vida, podendo ser utilizado em pesquisas no 

contexto brasileiro. 

Como é possível notar, ainda não existem pesquisas que abordem esta variável 

de sentido de vida (busca e realização) com a população de Surdos. 

Apresenta-se a seguir a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos, teoria esta 

que fundamenta um dos instrumentos que se utiliza neste estudo, pelo qual objetiva 

adaptar ao contexto da cultura surda. 

 

3.2 A Teoria Funcionalista dos Valores Humanos 
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Segundo Gouveia et al (2009), a Teoria Funcionalista dos Valores identifica 

duas funções consensuais dos valores: os valores guiam as ações do homem (tipo de 

orientação - social, central e pessoal) e dão expressão às necessidades humanas (tipo de 

motivador – humanitários (idealistas) ou materialistas. A união dessas duas funções 

origina seis subfunções de valores (experimentação, realização, existência, 

suprapessoal, interacional e normativa). 

A teoria possui quatro suposições teóricas principais: primeiro, os seres humanos 

tem uma natureza benevolente ou positiva; segundo, os valores são princípios-guia 

individuais que servem como padrões gerais de orientação para os comportamentos dos 

indivíduos; terceiro, os valores apresentam uma base motivacional e quarto, apenas os 

valores terminais, por serem menor em número e de fácil conceitualização, são 

considerados. Essas quatro suposições teóricas permitem uma definição clara dos 

valores como: a) conceitos ou categorias, b) sobre estados desejáveis de existência, c) 

que transcendem situações específicas, d) assumem diferentes graus de importância, e) 

guiam a seleção ou avaliação de comportamentos e eventos, e f) representam 

cognitivamente as necessidades humanas.  

Dessa forma, as funções dos valores são definidas como os aspectos 

psicológicos que os valores cumprem ao guiarem comportamentos e representarem 

cognitivamente as necessidades humanas (GOUVEIA et al, 2009, p.37). Abaixo, uma 

breve descrição das seis subfunções dos valores, baseada na definição dada pelos 

autores supracitados: 

Subfunção Experimentação: os valores dessa subfunção representam um 

motivador humanitário, mas com uma orientação pessoal. Ela é menos pragmática na 

busca de alcançar status social ou assegurar harmonia e segurança sociais; seus valores 

contribuem para a promoção de mudanças e inovações na estrutura de organizações 

sociais, sendo tipicamente endossados por jovens. Envolve os valores básicos de Prazer, 

Emoção e Sexualidade. 

Subfunção Realização: as necessidades de autoestima são representadas por 

valores dessa subfunção, que compreende um motivador materialista, mas com uma 

orientação pessoal. Indivíduos orientados por tais valores dão importância à hierarquia 

quando esta é baseada em uma demonstração de competência pessoal, apreciando uma 

sociedade organizada e estruturada, e sendo práticos nas suas decisões e em seus 

comportamentos. Os valores básicos desta subfunção são: Poder, Prestígio e Êxito. 
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Subfunção Existência: as necessidades fisiológicas mais básicas (por exemplo, 

comer, beber, dormir) e a necessidade de segurança são representadas cognitivamente 

por essa subfunção. Ela é compatível com orientações sociais e pessoais dentro do 

domínio motivador materialista, pois o propósito principal dos valores de existência é 

assegurar as condições básicas para a sobrevivência biológica e psicológica do 

indivíduo. Consequentemente, essa é a subfunção mais importante que representa o 

motivador materialista, sendo a fonte das outras duas subfunções que também 

representam esse motivador (isto é, realização e normativa). Portanto, os valores 

básicos que representam a subfunção existência são: Saúde, Estabilidade Pessoal e 

Sobrevivência. 

Subfunção Suprapessoal: essa subfunção tem uma orientação central. Seus 

valores representam as necessidades estéticas e de cognição, bem como a necessidade 

superior de autorrealização. Valores suprapessoais apresentam um motivador 

humanitário (idealista) e ajudam a organizar e categorizar o mundo de uma forma 

consistente, fornecendo claridade e estabilidade na organização cognitiva da pessoa. 

Estão incluídos nesta subfunção os seguintes valores: Beleza, Conhecimento e 

Maturidade. 

Subfunção Interativa: essa é a terceira subfunção que representa um motivador 

humanitário, mas possui uma orientação social. O destino comum e a experiência 

afetiva entre indivíduos são acentuados por seus valores. Representa as necessidades de 

pertença, amor e afiliação. Valores dessa subfunção são essenciais para estabelecer, 

regular e manter as relações interpessoais e são eles: Afetividade, Convivência e Apoio 

Social. 

Subfunção Normativa: essa é a terceira subfunção com um motivador 

materialista, mas possui uma orientação social. Reflete a importância de preservar a 

cultura e as normas convencionais. Endossar valores normativos evidencia uma 

orientação vertical, na qual a obediência à autoridade é importante. Pessoas mais velhas 

são tipicamente mais prováveis de serem guiadas por valores dessa subfunção, seguindo 

normas convencionais e rechaçando comportamentos anticonvencionais. Esta subfunção 

é constituída pelos valores de Obediência, Religiosidade e Tradição. 

Voltando a falar das duas mais importantes funções primárias dos valores, pode-

se conceber que as duas dimensões funcionais dos valores formam dois eixos principais 

na representação espacial da estrutura dos valores, como pode ser visto na Figura 1. A 

função dos valores para guiar ações humanas forma o eixo horizontal, representando a 
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dimensão funcional tipo de orientação (valores sociais, centrais ou pessoais). A função 

dos valores para dar expressão às necessidades humanas forma o eixo vertical, 

representando a dimensão funcional tipo de motivador (valores materialistas ou 

humanitários). Integrando seus eixos horizontal e vertical, são derivadas seis subfunções 

específicas dos valores (experimentação, realização, existência, suprapessoal, 

interacional e normativa), que podem ser vistas na Figura 1. As setas que emanam das 

subfunções existência e suprapessoal indicam que os valores que as representam são a 

fonte principal ou a referência dos outros valores (GOUVEIA et al, 2009). 

Para melhor ilustrar as subfunções e seus valores correspondentes, a Tabela 3 

traz as subfunções, seguidas do tipo de motivador, tipo de orientador e os valores 

indicadores para cada uma delas.  

 

 

Figura 1 – Dimensões, funções e subfunções dos valores básicos 

Fonte: Adaptado de Gouveia et al (2009) 

 

Tabela 3 – Subfunções dos valores, seus motivadores, tipos de orientação e seus valores 

indicadores 

 

SUBFUNÇÕES TIPO DE 

MOTIVADOR 

TIPO DE 

ORIENTAÇÃO 

VALORES 

Experimentação Humanitário Pessoal Prazer 

Emoção 

 

Social 

 

Central 

 

Pessoal 

 

 

Interativa 

 

Suprapessoal 

 

Experimentação 

 

Humanitário 

 

Normativa 

 

Existência 

 

Realização 

 

 

Materialista 
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Sexualidade 

Realização Materialista Pessoal Poder 

Prestígio 

Êxito 

Existência Materialista Central Saúde 

Estabilidade 

Pessoal 

Sobrevivência 

Suprapessoal Humanitário Central Beleza 

Conhecimento 

Maturidade 

Interativa Humanitário Social Afetividade 

Convivência 

Apoio Social 

Normativa Materialista Social Obediência 

Religiosidade 

Tradição 
Fonte: Adaptado de Gouveia et al (2009) 

 

Esta teoria foi desenvolvida com embasamento teórico que estabelece princípios 

parcimoniosos e testáveis a priori, resultando em um instrumento focado, pensado para 

operacionalizar construtos específicos. Gouveia et al (2008) ressaltaram que a estrutura 

das funções e das subfunções dos valores tem sido confirmadas em amostras 

transculturais de estudantes e não estudantes do Brasil, Alemanha, Espanha, Filipinas, 

Nova Zelândia e Reino Unido.  

 

3.2.1 Pesquisas empíricas sobre os Valores Humanos 

 Pesquisas tem sido realizadas baseadas na Teoria Funcionalista dos Valores 

Humanos, seja em contextos estaduais, nacionais e até transculturais. Elas tem sido 

aplicadas no contexto organizacional, educacional, relacionadas ao compromisso 

religioso, dentre outros aspectos. 

Medeiros et al (2012) realizaram um estudo psicométrico que objetivou 

conhecer a adequação da Teoria Funcionalista dos Valores Humanos no contexto do 

estado brasileiro da Paraíba. Testaram-se suas hipóteses de conteúdo e estrutura dos 

valores. Participaram 12.706 pessoas da população geral da Paraíba, com idade média 

de 20,1 anos, sendo a maioria do sexo feminino (58,5%), solteira (38,3%) e com ensino 

médio (41,8%). Por meio de análise fatorial confirmatória, checou-se a hipótese de 

conteúdo, admitindo que os 18 valores poderiam ser representados em seis subfunções 
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valorativas (modelo original), confrontando-o com modelos alternativos (uni, bi, tri e 

pentafatorial). Como esperado, o modelo original foi o mais ajustado (AGFI = 0,94, CFI 

= 0,88 e RMSEA = 0,05), sendo superior aos alternativos. Posteriormente, testou-se a 

hipótese de estrutura por meio de escalonamento multidimensional confirmatório 

(Proxscal), adotando o Phi de Tucker (ϕ) como indicador de ajuste do modelo. 

Coerentemente, esse indicador se situou acima do recomendado (ϕ = 0,94), o que 

sugeriu que os valores podem ser representados em espaço bidimensional 3 (tipo de 

orientação: pessoal, central e social) x 2 (tipo de motivador: materialista e idealista). 

Apesar das limitações, a exemplo do uso de amostra não probabilística, ou seja, não 

representativa da população paraibana, os autores concluíram que os resultados apoiam 

a adequação dessa teoria no contexto estudado. 

 Em um outro estudo, Santos et al (2012) analisaram a relação entre o 

compromisso religioso e os valores humanos, por meio de dois estudos específicos. No 

primeiro participaram 535 estudantes, com idade média de 15,5 anos (DP = 3,24), a 

maioria do sexo feminino (63,1%). No segundo, participaram 431 estudantes, com idade 

média de 15,4 anos (DP = 3,29), a maioria do sexo feminino (59%). As hipóteses 

propostas foram corroboradas, indicando uma relação direta entre o compromisso 

religioso e os valores sociais, assim como uma relação inversa estabelecida com os 

valores de experimentação. Um efeito de supressão foi observado dos valores 

normativos sobre os valores de existência, sugerindo uma maior complexidade na 

interação entre os valores como explicadores do compromisso religioso. 

Gouveia et al (2010) realizaram um pesquisa na Espanha, com o objetivo de 

apresentar evidências empíricas de um novo modelo dos valores humanos, baseado em 

uma análise teórica das funções dos valores. Duas funções consensuais foram 

identificadas: os valores como princípios-guia das ações humanas e os valores como 

representação cognitiva das necessidades humanas. A primeira função diferencia três 

tipos de orientações valorativas (social, pessoal ou central), enquanto que a segunda 

função classifica os valores como materialistas (pragmáticos) ou humanitários 

(idealistas). A combinação destas duas funções origina seis subfunções dos valores 

(hipóteses de estrutura), representadas por marcadores valorativos específicos (hipóteses 

de conteúdo). Estas hipóteses foram verificadas em uma amostra de 582 estudantes 

espanhóis. Os resultados apontaram que este modelo apresenta-se como teoricamente 

fundamentado, permitindo predições específicas sobre o conteúdo e a estrutura dos 

valores.  
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Gouveia et al (2008) realizaram um estudo que apresentou como principal 

objetivo identificar em que medida os interesses vocacionais dos adolescentes se 

relacionam com os valores que indicam como prioritários em suas vidas. Contou-se com 

a participação de 307 estudantes do ensino médio (público e privado) de João Pessoa 

(PB), com idade média de 16 anos (DP = 1,60). Os participantes responderam ao 

Inventário de Interesse Vocacional (UNIACT) e ao Questionário dos Valores Básicos 

(QVB). Os resultados demonstraram que os interesses vocacionais e os valores humanos 

estão correlacionados. Tais achados foram discutidos em função das congruências entre 

as características descritoras de ambos os construtos, isto é, a relação entre as 

prioridades valorativas de adolescentes e os seus interesses profissionais. Além do mais, 

conhecer que valores orientam a escolha profissional das pessoas pode ser útil para 

entender mais acerca do contexto psicossocial em que se realiza esta escolha. 

Em outro estudo, Gouveia et al (2009) descreveram a Teoria Funcionalista dos 

Valores Humanos e a relacionaram com variáveis importantes para as organizações. 

Três estudos empíricos foram realizados, examinando a influência das subfunções no 

comprometimento organizacional de funcionários de uma empresa privada (Estudo 1), 

no bem-estar afetivo de funcionários de uma prefeitura (Estudo 2) e na fadiga e burnout 

de enfermeiros, médicos e psicólogos (Estudo 3). Os resultados demonstram a 

influência dos valores nessas variáveis e foram discutidos de acordo com a Teoria 

Funcionalista dos Valores. Os resultados indicaram que as subfunções dos valores estão 

relacionadas com comprometimento organizacional, bem-estar afetivo no trabalho, 

burnout e fadiga. Com relação ao comprometimento organizacional, os valores 

interacionais, normativos e de existência são respectivamente importantes para a 

promoção de comprometimento organizacional afetivo, normativo e instrumental. Com 

relação ao bem-estar afetivo no trabalho, os valores interacionais e normativos são 

importantes para as reações emocionais positivas do trabalhador com relação ao seu 

ofício, enquanto a promoção de valores suprapessoais pode remediar reações 

emocionais negativas perante o trabalho. Por fim, com relação ao burnout e à fadiga, os 

valores suprapessoais e normativos são importantes para o sentimento de realização 

pessoal no trabalho, enquanto aqueles de realização devem ser menos enfatizados, pois 

tendem a promover estresse ocupacional e fadiga.  

Aguiar (2011) realizou um estudo que objetivou investigar os correlatos 

valorativos e existenciais dos participantes das Novas Comunidades Católicas presentes 

na cidade de João Pessoa-PB. 147 integrantes das novas comunidades participaram da 
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pesquisa e utilizou-se os questionários PIL-Test (Teste Propósito de Vida), Questionário 

de Saúde Geral 12 e o Questionário dos Valores Básicos. Foram encontrados como 

resultados: os valores mais importantes nessas organizações são religiosidade e 

obediência; foram mais presentes as subfunções normativa e interativa; os membros do 

grupo “Comunidade de Vida” dão mais importância ao valor obediência quando 

comparados aos membros da “Comunidade de Aliança” e os homens dão mais 

importância a valores de subfunção realização do que as mulheres. Resultou ainda que 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, a pesquisa mostrou que o vazio existencial correlacionou-se negativamente com o 

fato de o membro sentir-se importante para a sua comunidade e com a condição de ter 

parceiro(a) fazendo parte do mesmo grupo, o que representou fatores de proteção do 

bem estar subjetivo. 

Medeiros (2011), em sua tese de doutorado, objetivou conhecer a adequação da 

Teoria Funcionalista dos Valores Humanos nos âmbitos intra e intercultural. 

Concretamente, testaram-se as hipóteses de conteúdo e estrutura dos valores proposta 

por esta teoria. Neste sentido, realizaram-se dois estudos. O Estudo 1 considerou uma 

amostra de 34.020 participantes das cinco regiões do Brasil. Estes tinham idade média 

de 26 anos, sendo equitativamente distribuídos quanto ao sexo. Com o fim de testar tais 

hipóteses, a amostra foi dividida segundo as regiões: Norte (n = 2.328), Nordeste (n = 

17.431), Centro-Oeste (n = 2.735), Sudeste (n = 8.554) e Sul (n = 2.919). Inicialmente, 

por meio de análise fatorial confirmatória (AFC), checou-se a hipótese de conteúdo e, 

independente da região, o modelo original foi o mais adequado, apresentando 

indicadores de ajuste aceitáveis (GFI, RMSEA). Posteriormente, o autor testou a 

“hipótese de estrutura” por meio de escalonamento multidimensional (EMD) 

confirmatório (Proxscal), adotando o Phi de Tucker (ϕ) como indicador de ajuste do 

modelo. Coerentemente, nas cinco regiões este indicador se situou acima do 

recomendado (0,90), indicando que os valores poderiam ser representados em um 

espaço 3 (tipo de orientação: pessoal, central e social) x 2 (tipo de motivador: 

materialista e idealista). Já o Estudo 2 teve como objetivo replicar estes achados, 

considerando uma amostra total de 4.890 participantes, cuja idade média foi de 24.2 

anos, sendo a maioria do sexo feminino (57,7%), distribuídos em 12 países: Alemanha 

(n = 156), Argentina (n = 406), Brasil (n = 1.235), Colômbia (n = 230), Espanha (n = 
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874), Filipinas (n = 279), Honduras (n = 199), Inglaterra (n = 298), Israel (n = 167), 

México (n = 274), Nova Zelândia (n = 257) e Peru (n = 615). No caso da hipótese de 

conteúdo, testaram-se por meio de AFC o modelo original (hexafatorial) e os 

alternativos (uni, bi, tri e pentafatorial), confirmando-se em sete países (Alemanha, 

Brasil, Espanha, Inglaterra, Israel, Nova Zelândia e Peru) a adequação melhor do 

modelo original (Δχ², ECVI); nos outros cinco países (Argentina, Colômbia, Filipinas, 

Honduras e México) os melhores modelos foram os penta e hexafatorial, não diferindo 

entre eles. Além disso, testou-se a invariância fatorial do modelo original (hexafatorial), 

que reuniu as propriedades de invariância configural, métrica e estrutural. Quanto à 

hipótese de estrutura, em todos os países o indicador de ajuste (Phi de Tucker) se 

mostrou adequado (ϕ ≥ 0,93), permitindo afirmar que os valores se configuram em um 

espaço 3 x 2, como teorizado. Buscou-se ainda verificar se esta estrutura se mantinha 

equivalente através dos países, realizando análises procrustes generalizadas (APG), as 

quais permitiram comprovar que a estrutura era similar nos diversos países (ajuste total 

superior a 0,90; valores médios de ϕ e Raw Stress de 0,94 e 0,11, respectivamente). A 

partir desse estudo, Medeiros (2011) concluiu que, além de fundamentada, 

parcimoniosa e integradora, a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos reúne 

evidências empíricas de sua adequação tanto no Brasil como em outros países.  

Como é possível perceber, os estudos que vem sendo realizados sobre os valores 

humanos e mais especificamente, os pautados na Teoria Funcionalista dos Valores 

Humanos, tem sido desenvolvidos em diversas populações, entretanto, não se verifica 

pesquisas no contexto da cultura surda. 
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 
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Neste capítulo, apresentar-se-á o método utilizado na pesquisa, sua estrutura e as 

características dos participantes, bem como dos instrumentos utilizados para a coleta de 

dados. 

 

 

4.1 Objetivos 

 Antes de apresentar as considerações metodológicas, voltamos a destacar os 

objetivos deste estudo: 

 

4.1.1 Objetivo Geral 

 

Identificar as relações entre a percepção de sentido, as atitudes religiosas e os 

valores humanos na Cultura Surda. 

 

4.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Adaptar o Questionário Sentido de Vida para o contexto da Cultura Surda; 

 Adaptar a Escala de Atitudes Religiosas para o contexto da Cultura Surda; 

 Adaptar o Questionário dos Valores Básicos para o contexto da Cultura Surda. 

 

 

4.2 Tipo e Local da Pesquisa 

 

As características do objeto escolhido indicaram a realização de um estudo do 

tipo correlacional de campo. A pesquisa foi realizada com 200 Surdos de 9 estados do 

Brasil. Paraíba (69%), Rio Grande do Norte (5,5%), Pernambuco (3,5%), Ceará (4%), 

Rio Grande do Sul (4,5%), Paraná (4,5%), Minas Gerais (2%), São Paulo (5%) e Mato 

Grosso (2%). 
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4.3 Participantes da Pesquisa 

 

O critério de inclusão consistiu em pessoas Surdas escolarizadas, com idade 

superior a 18 anos e utilizar a Língua de Sinais (Libras) como forma de comunicação. 

Desse modo, a amostra foi composta por 200 Surdos, de ambos os sexos, sendo 116 do 

sexo masculino, totalizando 58% da amostra. A idade dos participantes oscilou entre 18 

e 56 anos de idade, sendo a média de 28,6 (dp= 7,16). 

Quanto às opções religiosas: 40% da amostra se autodenominaram católica; 

33%, evangélicos; 3%, espíritas; 2%, testemunhas de Jeová; 1%, adventista do sétimo 

dia; e 21% se denominaram integrantes de outras religiões. Em relação ao estado civil: 

66% responderam serem solteiros; 24,5%, casados; 5,5%, separados; e 4% referiram-se 

a outro tipo de relacionamento. Da amostra, 50,5% dos participantes trabalham. A 

maioria (72%) apresenta a surdez congênita. 74% não tem filhos e 51,5% da amostra 

apresenta escolaridade do segundo grau, concluído ou cursando, e 61% das famílias dos 

Surdos participantes da pesquisa não sabem Libras. A Tabela 9 (Apêndice A) foi 

construída visando ilustrar melhor as características dos participantes, quanto aos dados 

socidemográficos. 

 

4.4 Procedimentos Éticos 

 

A priori, o projeto foi, previamente, submetido à apreciação por meio da 

Plataforma Brasil, a qual é uma base nacional e unificada de registros de pesquisas 

envolvendo seres humanos para todo o sistema CEP/CONEP. A pesquisa foi aprovada 

por unanimidade sob o protocolo de número 0215/13 e CAAE: 03553712.2.0000.5188 

(Anexo A). Além de, por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), foi oferecido aos participantes a ciência de que a sua participação no estudo era 

voluntária, e caso decidisse não participar do estudo ou resolver, a qualquer momento, 

desistir do mesmo, não sofreria nenhum dano (Apêndice B).   
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4.5 Procedimentos para Coleta de Dados 

 

Para atingir o objetivo da pesquisa, foram utilizados dois meios para a coleta de 

dados, quais sejam: o caderno de questionário impresso, aplicado com os Surdos locais, 

isto é, das Associações de João Pessoa-PB (ASJP) e de Campina Grande-PB (ASCG); 

bem como na sede da FUNAD, na Escola de Audiocomunicação de Campina Grande-

PB, em eventos desportivos que reuniam Surdos de diversas cidades do Nordeste, como 

também nos demais locais em que a comunidade surda se encontrava semanalmente, a 

exemplo do Shopping Tambiá, em João Pessoa, às quintas-feiras a partir das 17 horas, 

dia e horário “sagrado” para a maioria dos Surdos que partilham da cultura surda. 

E, utilizando-se de um meio midiático, o mesmo caderno de questionário foi 

divulgado em um site próprio exclusivo para a apuração dos dados referentes aos 

Surdos que tivessem acesso à internet, objetivando alcançar participantes de outros 

estados brasileiros. O site foi construído a partir da tecnologia Google docs, 

especificamente o recurso forms. Os formulários do Google são ferramentas úteis que 

ajudam a enviar uma pesquisa ou colher informações de forma direta e fácil. É 

conectado automaticamente a uma planilha com o mesmo título, onde são coletadas as 

respostas.  

Dos 200 participantes, 68 Surdos responderam por meio do site e 132 a partir do 

caderno de questionário impresso. 

Os questionários foram adaptados para facilitar a compreensão dos participantes. 

Foi utilizado o “Sistema de notação em palavras”, o qual vem sendo adotado por 

pesquisadores de línguas de sinais em outros países e também no Brasil. É assim 

chamado porque as palavras de uma língua oral-auditiva são utilizadas para representar 

aproximadamente os sinais (FELIPE, 2009). Os sinais da Libras foram apresentados por 

itens lexicais da Língua Portuguesa em letras maiúsculas, com a convenção de 

transcrição em glosa (escrita em português, mas na ordem gramatical da língua de 

sinais). Ter os questionários impressos na língua portuguesa, mas no registro gramatical 

de uma língua visual, justifica-se pela necessidade de um maior entendimento do 

sentido das questões, uma vez que a pesquisa se destinou exclusivamente à cultura 

surda. 

 Assim, este estudo foi desenvolvido aplicando-se as seguintes etapas 

metodológicas: Primeira etapa: tradução das escalas originais para o sistema de notação 

em palavras, realizada pela autora. Segunda etapa: Back-translation, em que as versões 
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traduzidas das escalas passaram pela retrotradução ao idioma de origem, ou seja, a 

Língua Portuguesa. Essa etapa foi realizada por uma intérprete de Libras certificada 

pelo MEC. Terceira etapa: Aplicação de um questionário-piloto da versão adaptada para 

a Libras por um grupo de três Surdos. Esta etapa teve o objetivo da verificação da 

equivalência semântica da versão adaptada das escalas. Identificou-se um indicador de 

uma das escalas adaptadas que não demonstrou equivalência semântica com a escala 

original, qual seja: na Escala QSV, os termos “sentido minha vida” não ficou claro para 

os Surdos, já que eles interpretavam o sinal de “sentido” como sentir, apenas, então, 

após explicação do significado da expressão original, eles sugeriram a substituição pelo 

termo “objetivo minha vida”. Por último, em uma Quarta Etapa, com todas as escalas, 

inclusive o questionário sociodemográfico, foi solicitado que uma outra profissional 

intérprete de Libras, certificada pelo MEC, fizesse uma revisão geral. Foi um momento 

de fechamento da adaptação, onde pequenos ajustes foram realizados.  

Sendo assim, a adaptação das escalas para a coleta de dados (Apêndices C, D e 

E) passou por um processo cauteloso, a fim de facilitar o entendimento da amostra 

pesquisada.   

Segue-se uma explanação sucinta acerca dos questionários utilizados: 

A Escala de Sentido de Vida: Steger et al (2006) buscaram desenvolver uma 

nova medida de sentido da vida na qual discriminam duas dimensões: a busca e a 

realização de sentido (Anexo B). A busca do sentido refere-se àquelas pessoas que estão 

tentando compreender ou aumentar o propósito de sua vida, enquanto que a realização 

refere-se àquelas que estão engajadas em um sentido ao longo da vida. Os autores 

definem o sentido na vida como aquilo que faz sentir que a vida possui um sentido na 

existência do próprio ser humano levando em conta o seu próprio critério de 

significado.  

Escala de Atitudes Religiosas - EAR-20 (AQUINO et al, 2013): esse instrumento 

é composto por 20 itens, distribuídos equitativamente em quatro fatores: 

comportamento, conhecimento, sentimento e corporeidade (Anexo C).  O sentimento, 

por exemplo, pode ser verificado nos itens: (Extravaso a tristeza ou alegria através de 

músicas religiosas; Sinto-me unido a um “Ser” maior); comportamento (por exemplo, 

A religião/religiosidade influencia nas minhas decisões sobre o que eu devo fazer; Ajo 

de acordo com o que a minha religião/religiosidade prescreve como sendo correto); 

conhecimento (por exemplo, Leio as escrituras sagradas: bíblia ou outro livro sagrado; 

Costumo ler os livros que falam sobre religiosidade); e corporeidade (movimentos 



92 
 

corporais de expressões religiosas; por exemplo, Costumo levantar os braços em 

momentos de louvores; Ajoelho-me para fazer minha oração pessoal com Deus). Com o 

fim de respondê-los, o participante utiliza uma escala de cinco pontos, com os extremos 

1 (Nunca) e 5 (Sempre). 

O Questionário dos Valores Básicos (GOUVEIA et al, 2008) foi utilizado para 

medir as funções valorativas. Este é originalmente composto por 24 valores descritos 

por dois itens cada um, mas apenas os 18 valores foram considerados, correspondendo à 

versão atual desse instrumento. Os respondentes indicam a importância que cada valor 

tem como um princípio-guia em suas vidas, utilizando uma escala de resposta de 1 

(totalmente não importante) a 7 (extremamente importante) (Anexo D). 

E, por último, o Questionário Sociodemográfico (Apêndice F) objetivou 

conhecer os dados pessoais relevantes para o objeto da pesquisa, tais como sexo, idade, 

escolaridade, estado civil, religião etc.  

 

4.6 Procedimentos para Análise de Dados  

 

Após a coleta dos dados, os resultados foram codificados no programa estatístico 

PASW, versão 18. Inicialmente, foram efetuadas análises descritivas, tais como médias 

e desvios padrões. Para efetuar a análise fatorial exploratória no conjunto dos itens da 

escala EAR-20, procederam-se análises fatoriais (PAF). Para verificar a adequabilidade 

em realizar esse tipo de análise, levaram-se em conta os critérios Kaiser-Meyer-Olkim 

(KMO ≥ 0,60) e o teste de Esfericidade de Bartlett (o valor do qui-quadrado necessita 

ser estatisticamente significativo) conforme sugerem Tabachnick e Fidell (2001). Por 

fim, foi calculada a consistência interna das escalas por meio do alfa de Cronbach. 

Os seguintes programas estatísticos foram usados para realizar as análises 

estatísticas dos dados: AMOS e PASW (ambos em suas versões 18). Com o AMOS 

foram realizadas as análises fatoriais confirmatórias (AFCs), procurando (a) testar a 

hipótese de conteúdo, (b) checar a validade de construto (validades convergente e 

discriminante, e confiabilidade composta) e (c) invariância fatorial (BYRNE, 2010; 

JORESKÖG; SÖRBOM, 1989). Em se tratando do teste desta hipótese, os seguintes 

indicadores de ajuste foram tidos em conta (BROWNE; CUDECK, 1993; HU; 

BENTLER, 1999; PILATI; LAROS, 2007; TABACHNICK; FIDELL, 2007):  

χ² (qui-quadrado). Testa a probabilidade de o modelo teórico se ajustar aos 

dados; quanto maior este valor, pior o ajustamento. Este, por ser sensível ao tamanho da 
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amostra (amostras grandes, isto é, n > 200 podem favorecer descartar um modelo 

adequado), deve ser interpretado com alguma reserva, valendo-se de sua razão em 

relação aos graus de liberdade (χ²/g.l.). Este valor precisará ser entre 2 e 3, 

preferencialmente, admitindo-se até 5. Contudo, a prática sugere que poderá padecer de 

viés quando a amostra for superior a 1.000 participantes. Em todo caso, esta estatística 

pode ser útil para comparar modelos rivais, tomando em conta a mesma amostra.  

Goodness-of-Fit Index (GFI). Este indicador, como sua versão ponderada 

(Adjusted Goodness-of-Fit Index, AGFI), funciona como a estatística R² na análise de 

regressão, representando o quanto da matriz de variância-covariância dos dados pode 

ser explicada pelo modelo teórico testado. Seus valores oscilam entre 0 (zero; ajuste 

nulo) e 1 (um; ajuste perfeito), admitindo-se como aceitáveis aqueles próximos ou 

superiores a 0,90. 

Comparative Fit Index (CFI). Compreende um indicador comparativo, adicional, 

de ajuste do modelo. Seus valores variam de 0 (zero; ajuste nulo) a 1 (um; ajuste 

perfeito), sendo admitidos os que são próximos ou superiores a 0,90 como indicativo de 

ajuste aceitável.  

Root-Mean-Square Error of Approximation (RMSEA). Este tem em conta 

intervalo de confiança de 90% (IC90%), referindo-se aos residuais entre o modelo 

teórico estimado e os dados empíricos obtidos. Valores altos são indicativos de um 

modelo não ajustado, recomendando-se valores próximos ou inferiores a 0,05; 0,08 é 

um valor comumente aceito, admitindo-se até 0,10 como referência de um modelo 

aceitável.  

Com o fim de comparar os modelos alternativos foram considerados os seguintes 

indicadores: Δχ², CAIC (Consistent Akaike information Criterion) e ECVI (Expected 

Cross Validation Index). Diferença estatisticamente significativa do Δχ², penalizando o 

modelo com maior χ², e valores menores de CAIC e ECVI sugerem um modelo mais 

adequado. No caso da invariância fatorial, considerou-se, além do Δχ², o ΔRMSEA, 

admitindo-se diferença igual ou inferior a 0,001 como indicativo de invariância.  

O PASW permitiu calcular estatísticas descritivas (distribuição de frequência, 

médias, desvios padrões), consistência interna (homogeneidade e Alfa de Cronbach) das 

subfunções valorativas e o escalonamento multidimensional confirmatório (MDS, 

algoritmo Proxscal). Neste caso, o propósito foi testar a hipótese de estrutura. Com este 

fim, anteriormente à criação da matriz de distâncias euclidianas, os valores foram 

transformados em pontuações z. Posteriormente, a organização espacial dos valores foi 
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definida de acordo com a teoria em pauta, com as subjunções assumindo os seguintes 

parâmetros para a dimensão tipo de orientação: experimentação [1,0], realização [1,0], 

existência [0,0], suprapessoal [0,0], interativa [-1,0] e normativa [-1,0]; na dimensão 

tipo de motivador os parâmetros assumidos pelas subfunções foram como seguem: 

experimentação [0,5], realização [-0,5], existência [-1,0], suprapessoal [1,0], interativa 

[0,5] e normativa [-0,5]. Portanto, cada valor foi forçado a ocupar uma posição 

específica no espaço, congruente com sua subfunção de pertença. Assumiu-se o nível 

ordinal de medida, permitindo tie breaks. O coeficiente Phi de Tucker (ϕ) foi utilizado 

como medida de ajuste do modelo, aceitando-se valores de 0,90 ou superiores (VAN 

DE VIJVER; LEUNG, 1997).  

 E, por fim, foi realizada correlações de Pearson, a fim de verificar como as 

variáveis (sentido de vida, religiosidade e valores básicos) se relacionam umas com as 

outras. 
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa realizada com os 

participantes da cultura surda e será realizada uma discussão à luz da fundamentação 

teórica apresentada. 

 

5.1 Resultados 

Procurando organizar a apresentação dos resultados, decidiu-se estruturar esta 

seção em quatro tópicos principais, enfocando os parâmetros estatísticos sobre a Escala 

de Sentido de Vida, Escala de Atitudes Religiosas- EAR-20 e sobre o Questionário dos 

Valores Básicos e, por último, os resultados das correlações entre tais instrumentos. 

 

5.1.1 Sobre a Escala de Sentido de Vida 

No tocante à análise do Questionário Sentido de Vida, inicialmente comprovou-

se fatoriabilidade dos itens do questionário por meio do KMO = 0,74 e do Teste de 

Esfericidade de Barttlet, χ² [191] =514,257; p < 0,001.  

Decidiu-se realizar análises fatoriais confirmatórias. Inicialmente foi considerado o 

modelo original (bifatorial), o qual apresentou os seguintes alfas de Cronbach: O fator 1 

(realização de sentido) reuniu 5 fatores e apresentou a consistência interna de 0,68 

(m=27,04; dp= 5,20) e o fator 2 (busca de sentido) reuniu 5 fatores e obteve o α =0,73 

(m=24,82; dp=5,67). A figura 2 descreve o modelo testado no contexto da cultura surda: 
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Figura 2– Modelo do QSV testado no contexto da cultura surda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Destaca-se que todas as saturações (lambda) foram estatisticamente diferentes de 

zero (λ ≠ 0; t > 1,96, p < 0,05), apresentando valor médio de 0,90, variando de 0,29 (EU 

ESTAR-PROCURAR UM OBJETIVO MINHA VIDA) a 1,40 (EU PROCURAR 

COISA MINHA VIDA TER OBJETIVO).  

Esse modelo foi contrastado com outro modelo alternativo, formado por 

diferente estrutura fatorial (unifatorial). O modelo original (bifatorial) apresentou os 
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seguintes indicadores de ajuste: χ2/ g.l. = 2,80; GFI = 0,92, CFI = 0,87, RMSEA 

(IC90%) = 0,10 (0,07-0,12), ECVI = 0,69 e CAIC = 227,49 (Tabela 4). 

 

 

Tabela 4 – Indicadores de Ajustes dos Modelos no contexto da cultura surda 

 

Indicadores 

Número de Fatores  

Dois Um 
 

χ
2
 95,23 189,98 

gl 34 35 

χ
2 

/ gl 2,80 5,43 

GFI 0,92 0,81 

AGFI 0,87 0,71 

CFI 0,87 0,67 

RMSEA 

(CI90%) 

0,10 

(0,07-0,12) 

0,15 

(0,13-0,17) 

CAIC 227,49 315,95 

ECVI 0,69 1,156 

Δχ
2
 (gl) - 94,75 (1)* 

                                         Nota: n=200. Modelos fatoriais: 2 fatores  

(modelo original) e 1 fator. *p<0,001. 

 

Como é possível observar nesta tabela, com o modelo original (dois fatores) e 

alternativo (um fator), o Δχ2 com seus respectivos graus de liberdade (gl) se apresentou 

significativo, com menor valor de qui-quadrado para o modelo original. Portanto, parece 

plausível pensar que os 10 itens do Questionário Sentido de Vida podem ser 

representados adequadamente por dois fatores, corroborando a hipótese original 

proposta por Steger et al (2006). 

 

5.1.2 Sobre a Escala de Atitudes Religiosas 

Como a Escala de Atitudes Religiosas – (EAR-20) não é muito conhecida no 

contexto brasileiro, foi realizada uma análise fatorial no conjunto dos 20 itens que 

compõem a escala. Inicialmente, verificou-se a adequação de se realizar uma análise 

fatorial, o que foi confirmado através dos índices de KMO = 0,89 e do Teste de 

Esfericidade de Bartlett, χ² (190) = 1789,2, p < 0,0001. Dessa forma, procedeu-se a uma 

análise fatorial dos eixos principais com rotação varimax. Assim, quatro fatores 

atenderam ao critério Kaiser, apresentando valores próprios superiores a 1, o que sugere 
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a presença de quatro fatores que juntos explicam 59,7% da variância total. Foi possível 

identificar quatro fatores com valores próprios superiores a 1. 

Com a finalidade de identificar o número de fatores a extrair, foi feita a análise 

do scree plot que seleciona todas os fatores com valor próprio superior a 1, seguindo o 

critério de Kaiser (1960).  A Figura 3 demonstra o scree plot indicando que podem ser 

extraídos 4 fatores (critério de CATTELL, 1966) e em seguida a Tabela 6, que apresenta 

a estrutura fatorial da EAR-20. 

 

 Figura 3: Scree plot da análise fatorial dos itens da Escala de Atitudes 

Religiosas – EAR-20 
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Tabela 5 – Estrutura Fatorial da Escala de Atitudes Religiosas – EAR - 20 

Itens 
      Fator 

1 2 3 4 

11 – EU FAZER ORAÇÃO PESSOAL (MINHA COMUNICAÇÃO 

COM DEUS) 

0,75 0,08 0,25 0,04 

14 – EU SENTIR UNIÃO COM “SER” MAIOR (DEUS) 0,67 0,15 0,03 0,09 

15 – QUANDO EU ENTRAR IGREJA OU TEMPLO, EU TER 

EMOÇÃO 

0,57 0,29 0,17 0,13 

17 – EU FICAR-JOELHOS NA HORA ORAÇÃO PARTICULAR COM 

DEUS 

0,55 0,27 0,17 0,21 

10 – EU VOU IGREJA MINHA RELIGIÃO/RELIGIOSIDADE 

(MISSAS, CULTOS...) 

0,53 0,14 0,19 0,46 

12 – EU OBEDECER MINHA RELIGIÃO/ RELIGIOSIDADE 

EXPLICAR CERTO 

0,53 0,17 0,09 0,37 

9 – EU VOU ORAÇÃO GRUPO MINHA RELIGIÃO/RELIGIOSIDADE 0,44 0,35 0,35 0,28 

20 – EU DANÇAR COM MÚSICAS RELIGIÃO MOMENTO 

ADMIRAR 

0,12 0,77 0,26 0,06 

16 – EU LEVANTAR MINHA MÃO NA HORA MÚSICA 0,31 0,73 0,19 0,05 

18 – EU BATER-PALMAS QUANDO TER MÚSICA RELIGIÃO 0,20 0,64 0,28 0,23 
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13 – EU PENSAMENTO TRISTE OU ALEGRE COM MÚSICA 

RELIGIÃO 

0,22 0,54 0,10 0,30 

19 – EU FAZER MOVIMENTOS-CORPO MOSTRAR MINHA UNIÃO 

COM DEUS 

0,40 0,42 0,16 0,37 

2 – EU JÁ LER LIVRO RELIGIÃO QUALQUER -0,04 0,10 0,65 0,26 

1 – EU BÍBLIA LER OU LIVRO OUTRO RELIGIÃO 0,31 0,06 0,63 0,19 

5 – EU CONVERSAR COM MINHA FAMÍLIA SOBRE TEMAS 

RELIGIÃO 

0,15 0,26 0,57 -0,08 

6 – EU VER TELEVISÃO SOBRE TEMAS RELIGIÃO 0,24 0,28 0,55 0,10 

4 – EU PARTICIPAR PALESTRAS SOBRE TEMAS 

RELIGIÃO/RELIGIOSIDADE 

0,09 0,36 0,53 0,27 

3 – EU PERGUNTAR CONHECER ENSINO OU EXPLICAÇÃO 

MINHA RELIGIÃO/RELIGIOSIDADE 

0,11 0,11 0,38 0,47 

8 – RELIGIÃO/RELIGIOSIDADE INFLUENCIAR MINHA VIDA NA 

HORA EU RESOLVER COISAS 

0,33 0,32 0,11 0,44 

7 – EU CONVERSAR COM MEU@ AMIG@ SOBRE MINHA 

EXPERIÊNCIA RELIGIÃO. 

0,31 0,16 0,32 0,37 

Número de itens 8 5 5 3 

Valor próprio 7,69 1,80 1,42 1,67 

% variância  38,4 8,9 7,1 5,3 

Alfa de Cronbach (α) 0,86 0,84 0,78 0,63 

Nota: Participaram do fator os itens que apresentaram carga fatorial maior ou igual a 0,30. 

O primeiro fator reuniu 8 itens, com saturação variando de 0,31 (EU 

LEVANTAR MINHA MÃO NA HORA MÚSICA; EU BÍBLIA LER OU LIVRO 

OUTRO RELIGIÃO; EU CONVERSAR COM MEU@ AMIG@ SOBRE MINHA 

EXPERIÊNCIA RELIGIÃO.) a 0,75 (EU FAZER ORAÇÃO PESSOAL (MINHA 

COMUNICAÇÃO COM DEUS)). Apresentou valor próprio de 7,69, explicando 38,4% 

da variância. A consistência interna desse fator foi aferida através do alfa de Cronbach, 

que resultou em um coeficiente de 0,87, com m = 29,31 e dp =7,35. Dessa forma, 

denomina-se esse fator de Relacionamento interpessoal e com Deus. 

O segundo fator coligou 5 itens, com saturação variando de 0,32 

(RELIGIÃO/RELIGIOSIDADE INFLUENCIAR MINHA VIDA NA HORA EU 

RESOLVER COISAS) a 0,77 (EU DANÇAR COM MÚSICAS RELIGIÃO 

MOMENTO ADMIRAR). Seu valor próprio foi de 1,80, explicando 8,9% da variância. 

Seu alfa de Cronbach foi de 0,84, com m= 16,26 e dp= 5,54. Assim, esse fator é 

denominado de Expressões corporais da religiosidade. 

O terceiro fator agrupou 5 itens, com cargas fatoriais que variavam de 0,32 (EU 

CONVERSAR COM MEU@ AMIG@ SOBRE MINHA EXPERIÊNCIA RELIGIÃO.) 
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a 0,65 (EU JÁ LER LIVRO RELIGIÃO QUALQUER). O valor próprio foi de 1,42,  o 

que explicou 7,1% da variância. O alfa de Cronbach foi de 0,78, com m = 15,35 e dp = 

4,84, sendo aceitável denominar tal fator de Busca pelo conhecimento religioso. 

Por fim, o quarto fator reuniu 3 itens, apresentando cargas fatoriais que variavam 

de 0,30 (EU PENSAMENTO TRISTE OU ALEGRE COM MÚSICA RELIGIÃO) a 

0,47 (EU PERGUNTAR CONHECER ENSINO OU EXPLICAÇÃO MINHA 

RELIGIÃO/RELIGIOSIDADE). O valor próprio foi de 1,67 e explicou 5,3% da 

variância. O alfa de Cronbach foi de 0,63, com m = 10,22 e dp = 2,93, podendo assim 

ser nomeado de Conduta influenciada pela religião. 

 

5.1.3 Sobre o Questionário dos Valores Básicos 

Buscou-se primeiramente conhecer a pontuação média das subfunções 

valorativas e seus respectivos índices de consistência interna (alfa de Cronbach): 

Subfunção Experimentação (α= 0,39), Realização (α= 0,57), Existência (α= 0,78), 

Suprapessoal (α= 0,67), Interativa (α= 0,55) e Normativa (α= 0,60). 

Utilizou-se o programa estatístico AMOS, a partir do qual realizaram-se as 

análises fatoriais confirmatórias (AFCs), com o objetivo de testar a estrutura com seis 

fatores e modelos alternativos. A seguir serão apresentadas as hipóteses de conteúdo e 

de estrutura. 

  

5.1.3.1 Hipótese de conteúdo 

Esta hipótese define seis subfunções valorativas, cada uma definida por três 

valores específicos (GOUVEIA, 2013). Neste sentido, previamente, definiram-se os 

valores que fazem parte de cada uma das subfunções, de acordo com a teoria tratada. Os 

resultados resumidos são apresentados na Figura 4; todas as saturações (lambdas) foram 

estatisticamente diferentes de zero (λ ≠ 0; t > 1,96, p < 0,05). 
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Figura 4 – Modelo do QVB testado no contexto da cultura surda  

 

  

De acordo com esta figura, as saturações variaram de 0,45 (sexualidade) a 1,46 

(prazer), com coeficiente médio de 0,93. Portanto, a solução encontrada confirma a 

hipótese de conteúdo, isto é, os participantes do estudo conseguem diferenciar as seis 

subfunções valorativas. Concretamente, os indicadores de ajuste deste modelo 
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hexafatorial se mostraram aceitáveis (por exemplo, χ2/gl = 2,80, RMSEA = 0,097). 

Desse modo, o seguinte procedimento foi comparar o modelo original (hexafatorial) 

com quatro modelos alternativos (uni, bi, tri e pentafatorial), realizando-se múltiplas 

análises fatoriais confirmatórias. Os resultados são apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Indicadores de Ajustes dos Modelos 

Indicadores 

Número de Fatores 

Seis Cinco Três Dois Um 

χ
2
 336,15 364,46 399,12 408,95 410,17 

gl 120 125 132 134 135 

χ
2 
/ gl 2,80 2,92 3,02 3,05 3,04 

GFI 0,84 0,83 0,81 0,81 0,81 

AGFI 0,78 0,77 0,76 0,76 0,76 

CFI 

 
0,82 0,80 0,78 0,77 0,77 

RMSEA 

(CI90%) 

0,097                 

(0,083-0,107) 

0,098      

(0,086-0,110) 

0,101     

(0,090-0,112) 

0,102      

(0,090-0,113) 

0,101     

(0,090-0,112) 

CAIC 657,37 654,18 644,75 641,99 636,91 

ECVI 2,202 2,294 2,398 2,427 2,423 

Δχ
2
 (gl) - 28,31 (5)* 62,97 (12)* 72,80 (14)* 74,02 (15)* 

Notas: n =200. Modelos fatoriais: seis fatores (modelo original), cinco fatores (subfunções suprapessonal 

e existência formando uma única dimensão: valores centrais), três fatores (valores pessoais, centrais e 

sociais), dos fatores (valores idealistas e materialistas) e um fator (todos os ítens saturando em uma única 

dimensão); *p < 0,001. 

Os modelos que melhor se ajustaram aos dados foram o hexa (original) e 

pentafatorial, seguidos pelos de três e dois fatores. Apesar de o modelo hexafatorial 

apresentar indicadores de ajuste próximos ao dos demais modelos (por exemplo, GFI e 

RMSEA), seu qui-quadrado foi estatisticamente inferior [Δχ2 (gl)]. Isto reitera a 

adequação do modelo original, corroborando a hipótese de conteúdo. 

 

5.1.3.2 Hipótese de estrutura 

Um MDS confirmatório (Algoritmo Proxscal) foi realizado para comprovação da 

estrutura bidimensional teorizada, isto é, três tipos de orientação e dois tipos de 

motivador. Nesta estrutura, previu-se que os valores centrais se localizariam entre os 

pessoais e sociais; os valores idealistas/humanitários deveriam ocupar uma região 
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diferente daqueles materialistas. Os resultados a respeito podem ser observados na 

Figura 5 a seguir. 

 

Figura 5 - Estrutura das subfunções valorativas no contexto da cultura surda 

 

 

 

Como é possível verificar na Figura 5, as seis subfunções valorativas teorizadas 

podem ser representadas em um espaço bidimensional, pois essa solução demonstra um 

ajuste satisfatório (Phi de Tucker = 0,94). Nitidamente, os valores materialistas (figuras 

fechadas) e idealistas (figuras vazadas) se apresentam em regiões diferentes do espaço: 

de um lado, figuram os valores sociais (triângulos), e, de outro, os pessoais (quadrados). 

Entre ambos, aparecem aqueles denominados centrais (círculos). Portanto, reuniram-se 

evidências que apoiam a hipótese de estrutura.  

 

 

5.1.4 Correlações entre a Escala de Sentido da Vida, Atitudes Religiosas e 

Questionário dos Valores Básicos 
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A Tabela 7 apresenta uma matriz correlacional entre os fatores da Escala de 

Atitudes Religiosas e do Questionário dos Valores Básicos encontrada nos resultados 

dos participantes do estudo. 

 

Tabela 7 – Correlações entre atitudes religiosas com as subfunções valorativas e 

sentido de vida  

 
Relacionamento  

Interpessoal  

e com Deus 

Expressões 

corporais da 

religiosidade 

Busca pelo 

conhecimento 

religioso 

Conduta 

influenciada  

pela religião 

Experimentação (QVB) 0,11 0,09 0,11 0,14
*
 

Realização (QVB) 0,28
**

 0,24
**

 0,11 0,30
**

 

Existência (QVB) 0,22
**

 0,14
*
 0,03 0,22

**
 

Suprapessoal (QVB) 0,30
**

 0,27
**

 0,16
*
 0,23

**
 

Interativa (QVB) 0,24
**

 0,32
**

 0,16
*
 0,28

**
 

Normativa (QVB) 0,47
**

 0,36
**

 0,23
**

 0,40
**

 

Realização (QSV) 0,22
**

 0,26
**

 0,11 0,23
**

 

Busca (QSV) 0,02 -0,05 -0,17
*
 -0,03 

Nota: *p<  0,05; **p<0,01. 

 

A subfunção valorativa experimentação correlacionou-se positivamente com a 

religiosidade, mais precisamente com o fator conduta influenciada pela religião 

(r=0,14; p<0,05). 

Já a subfunção realização e existência além de correlacionarem-se com a 

conduta influenciada pela religião (r=0,30; p<0,01 e r=0,22; p<0,01, respectivamente), 

se correlacionaram também com a religiosidade em mais dois fatores, quais sejam: 

relacionamento interpessoal e com Deus (r= 0,28; p<0,01 e r=0,22; p<0,01, 

respectivamente) e com expressões corporais da religiosidade (r=0,24; p<0,01 e 

r=0,14; p<0,05, respectivamente).  

A subfunção valorativa suprapessoal correlacionou-se com a religiosidade em 

seus quatro fatores: relacionamento interpessoal e com Deus (r=0,30; p<0,01), 

expressões corporais da religiosidade (r=0,27; p<0,01), busca pelo conhecimento 

religioso (r=0,16; p<0,05) e conduta influenciada pela religião (r=0,23; p<0,01). 

A subfunção interaciotiva correlacionou-se também com os quatro fatores da 

religiosidade, sendo a correlação mais forte com o fator das expressões corporais da 

religiosidade (r=0,32; p<0,01). 
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A subfunção normativa correlacionou-se com os quatro fatores da religiosidade, 

apresentando os índices de correlações mais altos quando relacionada à conduta 

influenciada pela religião (r=0,40; p<0,01) e ao relacionamento interpessoal e com 

Deus (r=0,47; p<0,01). 

Quanto às relações entre busca e realização de sentido com a religiosidade, 

constatou-se que a realização correlacionou-se com os componentes de relacionamento 

interpessoal e com Deus (r=0,22; p<0,01), expressões corporais da religiosidade 

(r=0,26; p<0,01) e conduta influenciada pela religião (r=0,23; p<0,01). Enquanto que a 

busca de sentido se correlacionou negativamente com a busca pelo conhecimento 

religioso (r= -0,17; p<0,05). As correlações entre o sentido da vida em seus dois fatores 

(realização e busca) também se correlacionaram com as subfunções valorativas, como 

podem ser verificados na tabela 8. 

 

Tabela 8 – Correlações entre subfunções valorativas e sentido de vida 

 

 Realização de 

sentido 

Busca de sentido 

Experimentação 0,18* 0,05 

Realização_QVB 0,35** 0,12 

Existência 0,38** 0,26** 

Suprapessoal 0,36** 0,19** 

Interativa 0,37** 0,20** 

Normativa 0,31** 0,15* 

                    Nota: ** p<0,01; *  p<0,05 

  

 A subfunção valorativa experimentação correlacionou-se apenas com a 

realização de sentido (r=0,18; p<0,05). A subfunção valorativa realização também 

correlacionou-se apenas com o fator realização de sentido (r=0,35; p<0,01). Já a 

subfunção existência obteve correlações significativas tanto com a realização de sentido 

(r=0,38; p<0,01) quanto com a busca de sentido (r=0,26; p<0,01). A subfunção 

suprapessoal obteve correlações com a realização de sentido (r=0,36; p<0,01) e também 

com a busca (r=0,19; p<0,01), sendo com esta uma correlação mais baixa. De modo 

semelhante a subfunção interativa apresentou correlações com a realização de sentido 

(r=0,37; p<0,01) e com a busca de sentido (r=0,20; p<0,01), sendo mais forte ao 
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relacionar-se com o fator realização de sentido. E, por último, a subfunção valorativa 

normativa correlacionou-se com a realização de sentido (r=0,31; p<0,01) e com a busca 

de sentido (r=0,15; p<0,05).  

 

 

5.2 Discussão 

 Este estudo teve como objetivo principal identificar as relações entre a 

percepção de sentido, as atitudes religiosas e os valores humanos na Cultura Surda. Para 

isto, objetivou também adaptar o Questionário Sentido de Vida, a Escala de Atitudes 

Religiosas e o Questionário dos Valores Básicos para o contexto da Cultura Surda.  

Embora se considere que esse objetivo tenha sido alcançado, não é possível 

deixar de reconhecer limitações da pesquisa, a exemplo do número reduzido da amostra, 

que não representa necessariamente a população geral de participantes da cultura surda 

no Brasil. Portanto, admite-se que não é possível generalizar os achados sobre sentido 

de vida, atitudes religiosas e valores básicos para além do escopo deste estudo. 

Entretanto, se tomada em conta sua ênfase psicometrista, procurando reunir evidências 

de validade de construto de uma medida, o quantitativo é próximo do que tem sido 

recomendado (PASQUALI, 2003; WATKINS, 1989). Desse modo, segue a discussão 

dos resultados encontrados nesta pesquisa, no que diz respeito às validações das escalas 

e as correlações existentes entre elas.  

 

 

5.2.1 Validação das escalas 

Segundo Steger et al (2006), o Questionário Sentido de Vida discrimina duas 

dimensões: a busca e a realização de sentido. A busca do sentido se refere àquelas 

pessoas que estão tentando compreender ou aumentar o propósito de sua vida, enquanto 

que a realização diz respeito àquelas que estão engajadas em um sentido ao longo da 

vida. Estes autores definem o sentido na vida como aquilo que faz sentir que a vida 

possui um sentido na existência, levando em conta o seu próprio critério de significado. 

No estudo realizado por Aquino et al (2013) em uma cultura de ouvintes, a 

média dos alfas de Cronbach no modelo bifatorial (original) do QSV foi de 0,87, 

enquanto que no contexto da cultura surda foi de 0,71, o que pode inferir que a média 

dos índices de consistência interna do QSV foram satisfatórios, pois foram acima do 

ponto de corte comumente recomenda na literatura, ou seja, α ≥ 0,70 (NUNNALLY, 
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1991; PASQUALI, 2003). Indica-se, então, que este instrumento poderá ser 

adequadamente empregado em pesquisas envolvendo a cultura surda. 

Conforme se observa nos resultados, coerente com a proposta de Steger et al 

(2006), o Questionário Sentido de Vida apresenta dois fatores, nomeados como 

realização de sentido e busca de sentido. Os indicadores de ajuste da análise fatorial 

confirmatória atenderam ao que tem sido estabelecido na literatura (BYRNE, 2010; 

GARSON, 2003), sendo a solução bifatorial a única adequada; tendo em vista que a 

unifatorial se mostrou pouco plausível. Além disso, os coeficientes de consistência 

interna dos dois fatores foram acima do ponto de corte recomendado na literatura 

(PASQUALI, 2003). Portanto, existem evidências de validade fatorial e precisão desta 

medida no contexto da cultura surda. 

Comprova-se também a pertinência da Escala de Atitudes Religiosas - (EAR-20) 

em relação à cultura surda, visto que a análise fatorial correspondeu ao modelo 

composto por quatro fatores, assim como foi proposto para a cultura ouvinte. Ao 

comparar a consistência interna (alfa de Cronbach) dos fatores resultantes desta 

pesquisa com a pesquisa realizada por Aquino et al (2013) com a cultura ouvinte 

percebem-se as seguintes constatações: A consistência interna (α) apresentada pelos 

autores foram as seguintes: Fator relacionado ao comportamento religioso (α=0,82), ao 

conhecimento religioso (α=0,85), ao sentimento religioso (α=0,65) e à corporeidade 

religiosa (α=0,90), enquanto o alfa de Cronbach dos fatores apresentados no contexto da 

cultura surda foram: conduta influenciada pela religião (α=0,87), busca pelo 

conhecimento religioso (α=0,84), relacionamento interpessoal e com Deus (α=0,78) e 

expressões corporais da religiosidade (α=0,64). Com exceção do fator expressões 

corporais da religiosidade, os demais apresentaram alfa de Cronbach que atende o ponto 

de corte frequentemente adotado na literatura (NUNNALLY, 1991; PASQUALI, 2003). 

Como é possível observar, a religiosidade pode ser investigada como um 

elemento atitudinal, visto que pode apresentar os mesmos componentes, como estados 

afetivos, conhecimentos prévios sobre o que se considera sagrado ou divino e 

comportamentos esperados e/ou prescritos pela instituição religiosa a qual os indivíduos 

aderem (AQUINO et al, 2013). 

De forma geral, destaca-se que os indicadores observados nesta versão adaptada 

para a cultura surda são favoráveis a essa medida, uma vez que reuniu parâmetros 

psicométricos que justificam seu emprego em pesquisas futuras sobre atitudes religiosas 

com participantes surdos. 
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 Quanto ao Questionário dos Valores Básicos, a hipótese de conteúdo foi 

coerente com o modelo original (hexafatorial). E ao comparar com os resultados 

encontrados por Medeiros (2011), percebe-se que as subfunções valorativas no contexto 

brasileiro apresentaram a média do alfa de Cronbach igual a 0,49, enquanto que no 

contexto da cultura surda, essa média foi de 0,59. Destarte, constata-se que os índices da 

análise confirmatória com o modelo hexafatorial foram meritórios e em relação à 

precisão das subfunções aferida pelo alfa de Cronbach, verificou-se que para o contexto 

da cultura surda obteve-se uma media maior desses índices em comparação com a 

cultura ouvinte.  

Com relação à estrutura dos valores (hipótese de estrutura), teoricamente as 

funções valorativas são organizadas em dois eixos: tipo de orientação (eixo horizontal, 

correspondendo à distribuição dos valores em pessoais, centrais e sociais) e tipo de 

motivador (eixo vertical, configurando os valores idealistas e materialistas). O eixo 

horizontal é responsável por maior ênfase no grupo ou individuo como principal 

unidade de sobrevivência (GOUVEIA, 2003; GOUVEIA et al, 2010; ROKEACH, 

1973).  

Vale salientar que o valor “Apoio Social”, apresentou a localização relativa ao 

tipo de motivador, correspondendo ao valor idealista (humanitário), no entanto, o tipo 

de orientação, que seria social, se configurou como orientação central, o que não 

compromete a comprovação na hipótese de estrutura, uma vez que este item 

corresponde a apenas 5,56% dos itens que correspondem aos valores humanos, segundo 

a teoria de Gouveia et al (2009). 

Desse modo, comprova-se a pertinência para se verificar os valores humanos em 

relação à cultura surda, por meio da versão adaptada do Questionário dos Valores 

Básicos. 

 

5.2.2 Correlações entre as Escalas: Questionário dos Valores Básicos, Escala de 

Atitudes Religiosas e Questionário Sentido de Vida 

 

 Além de verificar as propriedades psicométricas dos instrumentos utilizados, a 

presente dissertação também objetivou verificar as relações entre o sentido de vida, a 

religiosidade e os valores na cultura surda. Seguem as relações encontradas com estes 

três construtos investigados. 
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  A subfunção valorativa experimentação correlacionou-se positivamente com a 

conduta influenciada pela religião. Os valores de experimentação consistem nas 

necessidades orgânicas de satisfação (sexualidade e prazer) e nas necessidades 

fisiológicas de excitação, de busca de experiências arriscadas (emoção). É necessário ter 

em conta que os valores de experimentação são mais adotados por jovens, como pode 

ser verificado na amostra estudada [idade média de 28,6 (DP= 7,16)], nessa perspectiva, 

para os jovens da cultura surda não parece haver contradições entre a adoção de valores 

de experimentação e suas condutas religiosas.   

A subfunção valorativa realização se correlacionou positivamente com a 

conduta influenciada pela religião. Segundo Gouveia (2013), pessoas que endossam 

tais valores (êxito, prestígio e poder) tendem a dar importância à hierarquia quando ela 

se baseia na demonstração de competência pessoal, apreciando uma sociedade 

organizada e estruturada e valorizando a praticidade em suas decisões e 

comportamentos. Segundo Diniz e Aquino (2009), o comportamento religioso, o qual se 

refere à conduta influenciada pela religião, consiste na procura e seguimento de valores 

e normas religiosas, da influência da religiosidade nas decisões de uma pessoa, 

questionando-se se ela age de acordo com o que a religião prescreve como o mais 

correto. Refere-se, também, à participação e frequência nas celebrações e orações 

coletivas e, ainda, à relação de comunicação com Deus em orações pessoais. E 

corroborando com esta correlação entre a subfunção realização com a conduta 

influenciada pela religião encontrada no contexto da cultura surda, pode-se justificar tal 

relação baseada também na afirmação de Koenig (2012) ao declarar que a religião 

costuma oferecer um código moral de conduta que é aceito por todos os membros da 

comunidade que tentam aderir a esse código. Isto implica dizer que adotar a conduta 

influenciada pela religião pode ser um meio para atingir a necessidade de autoestima. 

A subfunção valorativa existência correlacionou-se com o relacionamento 

interpessoal e com Deus e com a conduta influenciada pela religião. O propósito 

principal dos valores de existência, quais sejam: saúde, sobrevivência e estabilidade 

pessoal, é garantir as condições básica para a sobrevivência biológica e psicológica do 

indivíduo (GOUVEIA, 2013). E por representar uma orientação central e um motivador 

materialista, os que endossam estes valores são geralmente indivíduos convivendo em 

contextos de escassez econômica (SILVA FILHO, 2001) ou aqueles que foram 

socializados em tais ambientes de restrição (INGLEHART, 1991).  
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Destarte, verifica-se que no contexto da cultura surda, as pessoas que são 

guiadas por valores da subfunção existência, apresentam um maior relacionamento 

interpessoal e com Deus e uma maior conduta influenciada pela religião, 

possivelmente, são pessoas que buscam garantir a própria existência, que buscam um 

grau adequado de saúde, buscando tais aspectos também nas atitudes religiosas de 

sentimento (EU SENTIR UNIÃO COM “SER” MAIOR (DEUS); QUANDO EU 

ENTRAR IGREJA OU TEMPLO, EU TER EMOÇÃO) e de comportamento 

(RELIGIÃO/RELIGIOSIDADE INFLUENCIAR MINHA VIDA NA HORA EU 

RESOLVER COISAS; EU VOU IGREJA MINHA RELIGIÃO/RELIGIOSIDADE 

(MISSAS, CULTOS...)). Desse modo, a religiosidade também poderia ser considerada 

uma via para a busca desses valores. 

 A subfunção valorativa suprapessoal que, por sua vez, envolve os valores de 

conhecimento, maturidade e beleza, obteve correlação com o relacionamento 

interpessoal e com Deus, isto implica dizer que na cultura surda, as pessoas que são 

guiadas por tais valores, geralmente, apresentam esta característica de sentimento em 

suas atitudes religiosas. Segundo Schwartz (1992), pessoas que se guiam por valores 

dessa subfunção suprapessoal pensam de forma mais geral e ampla, tomando decisões e 

se comportando a partir de critérios universais, o que é corroborado por Gouveia (2013) 

ao afirmar que indivíduos que endossam o valor da maturidade, por exemplo, tem uma 

orientação universal que transcende pessoas ou grupos específicos, também como no 

caso do valor de beleza, considerando-a como uma ideia ou um critério transcendental. 

A subfunção valorativa interativa correlacionou-se com expressões corporais da 

religiosidade, isto é, quanto mais o ser humano é guiado pelos valores desta subfunção 

(afetividade, convivência e apoio social), maiores são as expressões corporais como 

atitudes religiosas. Segundo Maslow (1954), destaca-se nesta subfunção a experiência 

afetiva compartilhada entre indivíduos, representando as necessidades de pertença, amor 

e afiliação. Quanto às expressões corporais da religiosidade, que incluem os itens (EU 

LEVANTAR MINHA MÃO NA HORA MÚSICA; EU FICAR-JOELHOS NA HORA 

ORAÇÃO PARTICULAR COM DEUS; EU BATER-PALMAS QUANDO TER MÚSICA 

RELIGIÃO; EU FAZER MOVIMENTOS-CORPO MOSTRAR MINHA UNIÃO COM 

DEUS E EU DANÇAR COM MÚSICAS RELIGIÃO MOMENTO ADMIRAR) destaca-se 

que tal corporeidade da religiosidade está relacionada também as expressões de 

afetividade da subfunção interativa, o que corrobora com Braithwaite e Law (1985); 

Rokeach (1973) e Scwartz (1992), ao afirmarem que a afetividade é relacionada com 
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aspectos da vida social, enfatizando relações familiares e íntimas e compartilhando 

cuidado, afeto, prazer e até mesmo tristeza. Desse modo, infere-se que quanto mais as 

pessoas da cultura surda adotam tais valores como princípios que guiam suas vidas, 

mais fazem o uso da expressão corporal como uma atitude da religiosidade. 

A subfunção normativa se associou com as atitudes religiosas em seu caráter 

mais prático, isto é, com os fatores relacionamento interpessoal e com Deus, expressões 

corporais da religiosidade e com a conduta influenciada pela religião. O que corrobora 

com o estudo realizado por Aquino et al (2013), pelo qual afirmam que os fatores 

relativos aos comportamentos, sentimentos e corporeidade da religiosidade 

representariam o plano prático, enquanto que o conhecimento corresponderia ao plano 

teórico. Segundo Gouveia (2013), a subfunção normativa representa a importância de 

preservar a cultura e as normas convencionais, evidenciando uma orientação vertical em 

que a obediência à autoridade é crucial. Ele ainda acrescenta que os valores que 

descrevem esta subfunção são tradição, obediência e religiosidade e baseado em Bond 

(1988); Inglehart, (1991); Levy, (1990) e Schwartz, (1992), a tradição envolve respeito 

a padrões morais seculares e contribui para promover e manter a harmonia da 

sociedade; a obediência representa a importância de cumprir os deveres e obrigações 

diárias, cumprindo as normas da sociedade e a religiosidade seria o reconhecimento dos 

indivíduos dado a uma entidade superior por meio da qual buscam a harmonia social 

importante para uma vida pacífica. 

Quanto às relações encontradas entre os componentes das atitudes religiosas e os 

fatores de busca de sentido e realização de sentido, verificaram-se as seguintes 

correlações: Quanto maior o domínio dos componentes de expressões corporais da 

religiosidade e conduta influenciada pela religião, maior a percepção de realização de 

sentido. Segundo Frankl (2008), em virtude da vontade de sentido, o homem não só 

tende a buscar um sentido e concretizá-lo como também a encontrar outras existências 

sob a forma de um Tu transcendente ou um Deus pessoal. Segundo Steger et al (2006), 

a realização de sentido diz respeito àquelas pessoas que estão engajadas em um sentido 

ao longo da vida. Observa-se que no contexto da cultura surda, a religiosidade se 

constitui como uma possível via para a realização de sentido, sendo essa religiosidade 

mais expressada nos aspectos da corporeidade e do comportamento religioso.  

Verificou-se uma correlação negativa entre a busca de sentido e a busca pelo 

conhecimento religioso, isto significa dizer que, no contexto da cultura surda, quanto 

maior a busca pelo conhecimento religioso, menor a busca de sentido, uma vez que o 
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conhecimento religioso pode ser um acesso para o encontro de sentido.  Segundo Steger 

et al (2006), esta busca de sentido se refere àquelas pessoas que estão tentando 

compreender ou aumentar o propósito de sua vida. 

 No que diz respeito às correlações entre as subfunções valorativas e os fatores de 

busca de sentido e realização de sentido, observa-se que todas as subfunções 

apresentaram correlações com a realização de sentido e este último obteve o maior 

valor de correlação ao relacionar-se com a subfunção valorativa existência. Destaca-se 

que as subfunções existência, suprapessoal, interativa e normativa, além de se 

correlacionarem com a realização de sentido, obtiveram correlações com a busca de 

sentido, no entanto, em todas elas, foram correlações mais fracas quando comparadas 

com as relacionadas à realização de sentido. Portanto, a análise das correlações mais 

fortes será apresentada adiante. 

  A subfunção existência inclui os valores de saúde, estabilidade pessoal e 

sobrevivência. Segundo Lukas (1992), pessoas que lutam para garantir as condições 

básicas de sobrevivência, sentem-se mais realizadas, em detrimento às sociedades mais 

opulentas, que não tendo necessariamente a precisão de pelejarem pela sobrevivência, 

apresentam menos percepção de realização de sentido (maiores níveis de vazio 

existencial). Desse modo, verifica-se que na cultura surda, quanto mais as pessoas são 

guiadas pelos valores da subfunção existência, maior a percepção de realização de 

sentido. 

 A subfunção experimentação envolve os valores de prazer, emoção e 

sexualidade, e, no contexto da cultura surda, verificou-se que quanto mais as pessoas 

apresentam a percepção de realização de sentido, assumem mais valores relacionados à 

experimentação, uma vez que o homem é permeado, em profundidade e em instância 

culminante, não pela vontade de poder nem tampouco pela vontade de prazer, mas sim 

pela vontade de sentido (FRANKL, 2011). Então, é pela razão da vontade de sentido 

que o homem se propõe a encontrar e realizar o sentido e esta realização de sentido 

constitui para o ser humano um motivo para a felicidade e o prazer. Observa-se que a 

associação entre essas duas variáveis não pressupõe uma relação de causa e efeito, mas 

que ambas estão relacionadas. 

No contexto da cultura surda também foi possível observar que quanto mais as 

pessoas são guiadas pelos valores da subfunção realização (êxito, prestígio e poder), 

maior a percepção da realização de sentido. Chama-se a atenção para o sentido do 

trabalho, isto é, aquilo que o homem deixa para o mundo, para a comunidade, ao 
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encarar a sua vida como uma missão e ao enxerga-la como irrepetível e única, 

despertando o ser humano para a consciência do seu ser responsável (FRANKL, 2003). 

Os itens relacionados a esta subfunção podem exemplificar tal correlação com a 

realização de sentido (CONQUISTA- TER O QUÊ OPINIÃO; MOSTRAR 

QUALIDADE COISAS; PODER- SER ESPERTO, RESOLVER COISAS, COMO 

CONSEGUIR LÍDER; PESSOA TER VALOR- PESSOA ME CONHECE E GOSTA 

MIM, FUTURO IDOSO EU HOMENAGEM POR CAUSA TRABALHO). 

A subfunção suprapessoal que envolve os valores de beleza, conhecimento e 

maturidade, também se correlacionou positivamente com o fator relacionado à 

realização de sentido. Desse modo, quanto mais as pessoas da cultura surda são guiadas 

por esta subfunção, se sentem mais realizadas, podendo exemplificar tão relação com os 

itens que definem a maturidade, o conhecimento e a beleza, respectivamente 

(CONSEGUIR JÁ ALCANÇAR SEU OBJETIVO VIDA, DESENVOLVER TODA 

CAPACIDADE; PESQUISAR INFORMAÇÃO E NOVIDADES DO MUNDO, 

COISAS IMPORTANTES; APROVEITAR MELHOR ARTE, MÚSICA, 

LITERATURA, PARTICIPAR MUSEUS OU VER COISAS BELAS).  

De maneira semelhante, quanto mais os participantes da cultura surda são 

guiados pelos valores da subfunção interativa (afetividade, convivência e apoio social), 

maior a percepção de realização de sentido. Frankl (2003) cita os valores vivenciais e 

para esta presente análise, podem ser corroborados com os itens que representam os três 

valores humanos supracitados (MOSTRAR CARINHO- TER RELAÇÃO CARINHO 

PROFUNDO; TER PESSOA PARA CONVERSAR COISAS BOAS OS 

PROBLEMAS; RELAÇÃO- RELAÇÃO COM VIZINHOS, PARTICIPAR GRUPOS 

AMIGOS, IGREJA, ESPORTE E OUTROS; APOIO SOCIAL- TER AJUDA SE 

PRECISAR; SOZINHO NÃO-TER). Frankl (2003) afirma que a realização de sentido 

pode se dar por meio de vivências, a partir da autotranscendência, por meio da qual o 

ser humano pode doar-se a algo ou a alguém diferente de si mesmo. 

E, por último, verificou-se que quanto mais as pessoas são guiadas pela 

subfunção normativa, maior também é a percepção de realização de sentido. E do 

contrário, quanto menos são guiadas pela subfunção normativa, menor seria a percepção 

de realização de sentido ou se verificaria a presença do vácuo existencial.  Segundo 

Frankl (2011), denomina-se de vácuo existencial a sensação de vazio decorrente da 

percepção de que a vida não tem sentido, sendo a existência vivenciada como algo que 

não tem qualquer propósito ou valor. No que se refere à sua etiologia, Frankl (2011) 
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atribui a duas perdas: dos instintos e das tradições. Destarte, o ser humano sofreria por 

não mais saber o que quer e o que deve fazer de sua existência. Por conseguinte, faz o 

que os outros fazem (conformismo) ou o que os outros querem (totalitarismo). Daí a 

importância das normas, das tradições, obediência e religião (valores que constituem a 

subfunção normativa) para a cultura surda como uma forma de dar sentido à vida dos 

seus integrantes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Diante do exposto, considera-se de forma geral que os objetivos propostos para 

esta pesquisa tenham sido alcançados e, dessa forma, espera-se trazer contribuições aos 

estudos surdos, visando colaborar também com a área das Ciências das Religiões e, 

mais especificamente, com a Psicologia da Religião, no que diz respeito às três 

variáveis pesquisadas (sentido de vida, religiosidade e valores humanos). 

Concebe-se que há no ser humano uma capacidade de transcender ao próprio 

destino, de transformar uma dor, ou uma perda, ou ainda uma condição somática em um 

triunfo pessoal através da realização de sentido, neste caso, podendo por meio da 

formação e identificação com uma cultura, realizar valores. Desse modo, a dimensão 

somática pode ser vista como uma condição que não tira o sentido de vida de uma 

pessoa; antes, talvez, lhe proporciona um novo sentido, ressaltando a sua dignidade, sua 

vontade de sentido, sua liberdade e responsabilidade, sua capacidade de 

autotranscendência e de superação dos condicionamentos.   

  A constituição da cultura surda pode ser compreendida como esta oportunidade 

para triunfar diante de diferenças, sejam estas linguísticas, sociais e/ou psicológicas, 

pois como afirma Frankl (2008), quando o ser humano não tem mais condição de mudar 

uma situação, então ele é estimulado a mudar a si mesmo.  

Ressalta-se a importância da língua de sinais para os Surdos, uma vez que é 

possível perceber nos aspectos das filosofias educacionais que a mesma foi 

desrespeitada, proibida e negada e, consequentemente, acarretando o prejuízo para a 

educação dos Surdos. 

Os resultados obtidos no presente estudo mostraram que os instrumentos 

administrados são pertinentes para o contexto da cultura surda e que as variáveis 

religiosidade, sentido de vida e valores humanos se associaram de forma direta e 

significativa.  

Vale salientar as limitações desta pesquisa, a exemplo do número reduzido da 

amostra, que não representa necessariamente a população geral de participantes da 

cultura surda no Brasil, o que faz não ser possível generalizar os achados sobre sentido 

de vida, atitudes religiosas e valores básicos para além do intento deste estudo. Portanto, 
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sugere-se que outras pesquisas sejam realizadas para corroborar com as validações aqui 

propostas para a cultura surda. 

Uma indicação de estudo seria adaptar e validar as duas escalas encontradas nas 

pesquisas sobre a cultura surda, DIDS (Deaf Identity Development), de Leigh et al 

(1998) e DAS (Deaf Acculturation Sociale), de Maxwell-McCaw (2001) ao contexto 

brasileiro, a fim de delinear como as pessoas surdas podem desenvolver identidades 

saudáveis e correlacionar esses dados com as variáveis de sentido da vida e valores 

básicos obtidos no presente trabalho. 

Diversos estudos podem ser realizados, como por exemplo, averiguar as relações 

entre os direitos humanos e a cultura surda e como são as representações sociais dos 

Surdos e dos ouvintes a respeito dessa questão. Outra sugestão seria verificar como se 

estabelecem o conhecimento e respeito em relação aos direitos e a cultura surda e como 

estes aspectos podem influenciar na valorização ou desvalorização das pessoas que 

partilham dessa cultura no contexto brasileiro. Questões estas reconhecidamente 

importantes, uma vez que, como foi possível verificar no primeiro capítulo deste 

presente estudo, a legislação relacionada aos direitos humanos dos Surdos que oficializa 

a Libras como língua, contribui para a acessibilidade e, consequentemente, ao 

fortalecimento de uma cultura específica. 
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APÊNDICE A 

TABELA 9 – DADOS SÓCIO DEMOGRÁFICOS 

 

Tabela 9 – Dados Sócio Demográficos 

Dados Sócio Demográficos 

  
   

  

Religião 

  
 

Escolaridade 

  

Católica 40% 

 

1-4 série 1,50% 

Evangélica 33% 

 

5º-9º ano 12% 

Testemunha de Jeová 2% 

 

1º-3º ano 51,50% 

Adventista do 7 dia 1% 

 

Graduação 26% 

Espírita 3% 

 

Pós-graduação 9% 

Outras 21% 

  
  

    

 

Tipo de Surdez 

  

Estado Civil 

  
 

Congênita 72% 

Solteiro 66% 

 

Adquirida 28% 

Casado 24,50% 

  
  

Separado 5,50% 

 

Famílias que sabem Libras 

  

Outro 4% 

 

Sim 39% 

    

 

Não 61% 

Quantos Trabalham 

  

 

    

Sim 50,50% 

 

Quantos tem Filhos 
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Não 49,50% 

 

Sim 26% 

  
  

Não 74% 

          
Fonte: Pesquisa de Campo  

 

 

 

 

APÊNDICE B  

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

 

 

 

 

AMIGO, 

 

PESQUISA OBJETIVO O QUÊ, COMPREENDER OBJETIVO SUA VIDA, VALOR, 

RELIGIÃO, CULTURA SURDA. PEDIR VOCÊ AJUDAR RESPONDER PERGUNTAS, SE 

ACEITAR EU VOU MOSTRAR RESPOSTA PALESTRAS, CONGRESSOS, REVISTAS. 

 

EU JÁ CONSCIÊNCIA ENTENDER, PRECISO VOCÊ LIVRE ACEITAR, MAS SIM VAI 

RESPEITO ÉTICA OBEDECER CERTO. 

 

RESPONDER LIVRE, CERTO OU ERRADO NÃO-TER. VOCÊ PENSA O QUÊ, 

RESPONDA VERDADE E NÃO ESQUECER RESPOSTA. NOME PRECISA-NÃO 

IMPORTANTE SÓ RESPOSTA. SE NÃO QUER RESPONDER, PODE DEIXAR, 

PROBLEMA NADA. 

 

OBRIGADO VOCÊ AJUDA! 

Universidade Federal da Paraíba 
Programa de Pós-graduação em Ciências das Religiões 
Cidade Universitária - João Pessoa-PB, Brasil, CEP 58059-900 
Professor responsável: Dr. Thiago A. Avellar de Aquino 
(E-mail: logosvitae@ig.com.br) 
Aluna mestranda: Karen Guedes Oliveira  
(E-mail: karen_costaguedes@hotmail.com) 
 

UFPB 
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................................................................................................................................................ 

 

VOCÊ LIVRE RESPONDER? 

 

AGORA PERGUNTAS, EU ENTENDER ACEITO E LIVRE RESPONDER PESQUISA 

PODER DIVULGAR MINHA OPINIÃO. 

 

 

DATA: ____/_____/_______. 

 

____________________________________________
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APÊNDICE C  

 ESCALA DE SENTIDO DE VIDA (ADAPTADO) 

 

 

POR FAVOR, SUA VIDA IMPORTANTE, PRECISA PENSAR BEM. AGORA 

RESPONDER VERDADE, CUIDADO. FRASE É PARTICULAR, PRÓPRIO VOCÊ. 

ERRADO, CERTO NÃO-TER. NA HORA RESPOSTA COLOCAR NÚMERO. 

 

Totalmente 

Falso 

Geralmente 

Falso 

Parcialmente 

Falso 

Nem 

Verdadeiro 

nem Falso 

Parcialmente 

Verdadeiro 

Geralmente 

Verdadeiro 

Absolutamente 

Verdadeiro 

1 2 3 4 5 6 7 

  

1. ____ EU COMPREENDER OBJETIVO MINHA VIDA. 

2. ____ EU PROCURAR COISA MINHA VIDA TER OBJETIVO. 

3. ____ EU SEMPRE BUSCAR OBJETIVO MINHA VIDA. 

4. ____ EU ENTENDER MINHA VIDA OBJETIVO CLARO. 

5. ____ EU ENTENDER BEM, MINHA VIDA CONSCIÊNCIA O QUÊ OBJETIVO. 

6. ____ EU ENCONTRAR MINHA VIDA OBJETIVO BOM. 

7. ____ EU PROCURAR MINHA VIDA OBJETIVO SEMPRE. 

8.____ EU PROCURAR O QUÊ MINHA VIDA, QUAL SIGNIFICADO OU QUAL 

OBJETIVO. 

9. ____ MINHA VIDA OBJETIVO CLARO NÃO-TER. 

10. ____EU ESTAR-PROCURAR UM OBJETIVO MINHA VIDA.  
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APÊNDICE D 

 ESCALA DE ATITUDES RELIGIOSAS – EAR-20 (ADAPTADO) 

 

AGORA QUADRO PERGUNTA O QUÊ, RELIGIÃO, FÉ. PRECISA RESPOSTA 

COMBINA VOCÊ IGUAL PALAVRA. NÃO ESQUECER, RESPOSTA TUDO. 
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01. EU BÍBLIA LER OU LIVRO OUTRO RELIGIÃO. 1 2 3 4 5 

02. EU JÁ LER LIVRO RELIGIÃO QUALQUER 1 2 3 4 5 

03. EU PERGUNTAR CONHECER ENSINO OU 

EXPLICAÇÃO MINHA RELIGIÃO/RELIGIOSIDADE. 

1 2 3 4 5 

04. EU PARTICIPAR PALESTRAS SOBRE TEMAS 

RELIGIÃO/RELIGIOSIDADE 

1 2 3 4 5 

05. EU CONVERSAR COM MINHA FAMÍLIA SOBRE 

TEMAS RELIGIÃO. 

1 2 3 4 5 

06. EU VER TELEVISÃO SOBRE TEMAS RELIGIÃO. 1 2 3 4 5 

07. EU CONVERSAR COM ME@ AMIG@ SOBRE MINHA 

EXPERIÊNCIA RELIGIÃO. 

1 2 3 4 5 

08. RELIGIÃO/RELIGIOSIDADE INFLUENCIAR MINHA 

VIDA NA HORA EU RESOLVER COISAS. 

1 2 3 4 5 

09. EU VOU ORAÇÃO GRUPO MINHA 

RELIGIÃO/RELIGIOSIDADE. 

1 2 3 4 5 

10. EU VOU IGREJA MINHA RELIGIÃO/RELIGIOSIDADE 

(MISSAS, CULTOS...).  

1 2 3 4 5 

11. EU FAZER ORAÇÃO PESSOAL (MINHA 

COMUNICAÇÃO COM DEUS). 

1 2 3 4 5 

12. EU OBEDECER MINHA RELIGIÃO/RELIGIOSIDADE 

EXPLICAR CERTO.  

1 2 3 4 5 
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13. EU PENSAMENTO TRISTE OU ALEGRE COM MÚSICA 

RELIGIÃO. 

1 2 3 4 5 

14. EU SENTIR UNIÃO COM “SER” MAIOR (DEUS). 1 2 3 4 5 

15. QUANDO EU ENTRAR IGREJA OU TEMPLO, EU TER 

EMOÇÃO. 

1 2 3 4 5 

16. EU LEVANTAR MINHA MÃO NA HORA MÚSICA. 1 2 3 4 5 

17. EU FICAR-JOELHOS NA HORA ORAÇÃO 

PARTICULAR COM DEUS. 

1 2 3 4 5 

18. EU BATER-PALMAS QUANDO TER MÚSICA 

RELIGIÃO. 

1 2 3 4 5 

19. EU FAZER MOVIMENTOS-CORPO MOSTRAR MINHA 

UNIÃO COM DEUS. 

1 2 3 4 5 

20. EU DANÇAR COM MÚSICAS RELIGIÃO MOMENTO 

ADMIRAR. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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APÊNDICE E  

 QUESTIONÁRIO DOS VALORES BÁSICOS (ADAPTADO) 

 

POR FAVOR, LER ATENÇÃO. OBSERVAR CUIDADO. COLOCAR NÚMERO CADA 

FRASE VALOR IMPORTANTE COMBINAR SUA VIDA. 

 

 

Totalmente 

Não 

Importante 

Não 

Importante 

Pouco 

Importante 

Mais ou 

menos 

Importante 

Importante 
Muito 

Importante 

Extremamente 

Importante 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

01._____SEXUALIDADE. FAZER SEXO, SENTIR PRAZER PRONTO.  

02._____CONQUISTA. TER O QUÊ OPINIÃO; MOSTRAR QUALIDADE COISAS.  

03._____APOIO SOCIAL. TER AJUDA SE PRECISAR; SOZINHO NÃO-TER. 

04._____CONHECER. PESQUISAR INFORMAÇÃO E NOVIDADES DO MUNDO, 

COISAS IMPORTANTES.  

05._____EMOÇÃO. ACEITAR EMOÇÕES FORTES MESMO COM PERIGO.  

06._____PODER. SER ESPERTO, RESOLVER COISAS, COMO CONSEGUIR LÍDER.  

07._____MOSTRAR CARINHO. TER RELAÇÃO CARINHO PROFUNDO; TER PESSOA 

PARA CONVERSAR COISAS BOAS OU PROBLEMAS.  

08._____RELIGIÃO. ACREDITAR DEUS É SALVADOR DO MUNDO, OBEDECER 

VONTADE DE DEUS.  

09._____SAÚDE. PREOCUPAÇÃO COM SAÚDE, EVITAR DOENTE CORPO E CABEÇA.  

10._____PRAZER. APROVEITAR A VIDA, MINHA VONTADE PRECISA RESOLVER. 

11._____PESSOA TER VALOR. PESSOA ME CONHECE E GOSTA MIM, FUTURO 

IDOSO EU HOMENAGEM POR CAUSA TRABALHO.  

12._____OBEDECER. OBEDECER COISAS TRABALHO, ESCOLA, FAMÍLIA, TODO 

DIA. RESPEITAR FAMÍLIA, CHEFES E IDOSOS.  

13._____VIDA TRANQUILA. HOJE TEM COISAS, CERTEZA FUTURO COISAS 

CONTINUAR BEM, VIDA CONTROLE NEGÓCIOS.  
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14._____RELAÇÃO. RELAÇÃO COM VIZINHOS, PARTICIPAR GRUPOS AMIGOS, 

IGREJA, ESPORTE E OUTROS.  

15._____BELEZA. APROVEITAR MELHOR ARTE, MÚSICA, LITERATURA, 

PARTICIPAR MUSEUS OU VER COISAS BELAS. 

16._____TRADIÇÃO. RESPEITAR REGRAS SOCIAIS SEU PAÍS (BRASIL), OBEDECER 

REGRAS  SOCIEDADE.  

17._____TER COISAS VIDA. TER ÁGUA, COMIDA E PODER DORMIR BEM TODO-

DIA, VIVER LUGAR COM ALIMENTOS.  

18._____MATURIDADE. CONSEGUIR JÁ ALCANÇAR SEU OBJETIVO VIDA, 

DESENVOLVER TODA CAPACIDADE.     
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APÊNDICE F 

 QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

1. IDADE: ______. 

 

2. SEXO:     MASCULINO 

                    FEMININO 

 

3. CIDADE: _____________________________________________ 

 

4. ESCOLARIDADE: 

 1ª A 4ª SÉRIE 

 5º AO 9º ANO 

 1º AO 3º ANO 

 GRADUAÇÃO 

 PÓS-GRADUAÇÃO 

 

5. TRABALHAR:    SIM 

                            NÃO 

 

6. TER FILHOS:     SIM 

                                NÃO 

 

7.  O QUÊ SURDEZ:  CONGÊNITA (JÁ NASCER SURDO) 

                               ADQUIRIDA (SURDO DEPOIS) 

 

8. FAMÍLIA SABER LIBRAS:  SIM 

                                          NÃO 

 

9. RELIGIÃO:       CATÓLICA      EVANGÉLICA          TESEMUNHA DE JEOVÁ 
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       ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA          ESPÍRITA         OUTRO 

                                    

10. ESTADO CIVIL:        SOLTEIRO            CASADO             SEPARADO                                                  

     OUTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO A 

CERTIDÃO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP/CCS - 

UFPB 
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ANEXO B  

 ESCALA DE SENTIDO DE VIDA 

 

Por favor, pense por um momento sobre o que faz com que sua vida seja 

importante para você. Por favor, responda as sentenças seguintes de modo 

verdadeiro e com o máximo de cuidado que você puder. Também se lembre de que 

estas questões muito subjetivas e que não existem respostas certas ou erradas. Por 

favor, responda de acordo com a seguinte escala: 

Totalmente 

Falso 

Geralmente 

Falso 

Parcialmente 

Falso 

Nem 

verdadeiro 

nem Falso 

Parcialmente 

Verdadeiro 

Geralmente 

Verdadeiro 

Absolutamente 

Verdade 

1 2 3 4 5 6 7 

  

1. ____ Eu compreendo o sentido da minha vida. 

2. ____ Eu estou procurando alguma coisa que faça com que minha vida tenha sentido. 

3. ____ Eu sempre estou em busca do sentido da minha vida. 

4. ____ Minha vida tem um sentido claro. 

5. ____ Eu tenho uma boa consciência do que faz minha vida ter sentido. 

6. ____ Eu descobri um sentido de vida satisfatório. 

7. ____ Eu estou sempre procurando por algo que faça com que minha vida seja 

significante. 

8. ____ Eu estou buscando um significado ou missão para minha vida. 
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9. ____ Minha vida não tem um propósito claro. 

10. ____ Eu estou procurando um sentido em minha vida.  

 

ANEXO C 

 

 ESCALA DE ATITUDES RELIGIOSAS – EAR-20 

 

Abaixo estão listadas algumas afirmações sobre religiosidade e fé. Assinale a alternativa 

que mais corresponde a sua pessoa, utilizando a escala de resposta abaixo. Não deixe de 

responder a nenhum item. 

 

N
u

n
ca

 

R
a
ra

m
en

te
 

À
s 

v
e
ze

s 

   F
re

q
u

en
te

m
en

te
 

S
em

p
re

 

    

01. Leio as escrituras sagradas (bíblia ou outro livro sagrado). 1 2 3 4 5 

02. Costumo ler os livros que falam sobre religiosidade. 1 2 3 4 5 

03. Procuro conhecer as doutrinas ou preceitos da minha 

religião/religiosidade. 

1 2 3 4 5 

04 Participo de debates sobre assuntos que dizem respeito à 

religião/religiosidade 

1 2 3 4 5 

05. Converso com a minha família sobre assuntos religiosos. 1 2 3 4 5 

06. Assisto programas de televisão sobre assuntos religiosos. 1 2 3 4 5 

07. Converso com os meus amigos sobre as minhas experiências 

religiosas. 

1 2 3 4 5 

08. A religião/religiosidade influencia nas minhas decisões sobre o que 

eu devo fazer. 

1 2 3 4 5 

09. Participo das orações coletivas da minha religião/religiosidade. 1 2 3 4 5 

10. Freqüento as celebrações da minha religião/religiosidade (missas, 

cultos...).  

1 2 3 4 5 

11. Faço orações pessoais (comunicações espontâneas com Deus). 1 2 3 4 5 

12. Ajo de acordo com o que a minha religião/religiosidade prescreve 

como sendo correto.  

1 2 3 4 5 

13. Extravaso a tristeza ou alegria através de músicas religiosas. 1 2 3 4 5 

14. Sinto-me unido a um “Ser” maior (Deus). 1 2 3 4 5 
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15. Quando entro numa igreja ou templo, despertam-me emoções. 1 2 3 4 5 

16. Costumo levantar os braços em momentos de louvores. 1 2 3 4 5 

17. Ajoelho-me para fazer minha oração pessoal com Deus. 1 2 3 4 5 

18. Bato palmas nos momentos dos cânticos religiosos. 1 2 3 4 5 

19. Faço movimentos corporais para expressar a minha união com  

Deus. 
1 2 3 4 5 

20. Danço com as músicas religiosas nas ocasiões de contemplações. 1 2 3 4 5 
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ANEXO D  

 QUESTIONÁRIO DOS VALORES BÁSICOS 

 

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. 

 

 

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 a 

vontade de Deus.  

09._____SAÚDE. Preocupar-se com sua saúde antes mesmo de ficar doente; não estar física ou 

mentalmente enfermo.  

1 

Totalmente 

não 

importante 

2 

Não 

importante 

3 

Pouco 

importante 

4 

Mais ou 

menos 

importante 

5 

Importante 

6 

Muito 

importante 

7 

Extremamente 

importante 
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10._____PRAZER. Desfrutar da vida; satisfazer todos os seus desejos.  

11._____PRESTÍGIO. Saber que muita gente lhe conhece e 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 sua 

sociedade.  

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; desenvolver 

todas as suas capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


