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“Não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender.  

Entender é sempre limitado. Mas não entender pode não ter fronteiras. 

 Sinto que sou muito mais completa quando não entendo. Não entender, do modo como falo, é 

um dom. Não entender, mas não como um simples de espírito. 

 O bom é ser inteligente e não entender. É uma benção estranha, como ter loucura sem ser 

doida. É um desinteresse manso, é uma doçura de burrice.  

Só que de vez em quando vem a inquietação: quero entender um pouco. Não demais, mas 

pelo menos entender que não entendo”.  

 

Clarice Lispector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

 

A pesquisa teve como objetivo avaliar o quanto a religiosidade (vivência ou não dela) pode 

estar correlacionada à qualidade de vida de jovens adultos saudáveis de São Paulo por meio 

da aplicação de um questionário geral e do instrumento de avaliação de qualidade de vida da 

Organização Mundial de Saúde em sua versão breve - a WHOQOL- BREF, em três grupos 

comparativos: um de protestantes históricos, um de jovens ateus e outro de jovens que se 

denominam sem religião. Como resultados, verificou-se uma aproximação entre o 

comportamento do crer e do não crer, já que não foram encontradas diferenças significativas 

que comprovem que a religiosidade/posição não religiosa está correlacionada à qualidade de 

vida dos jovens. O grupo dos jovens evangélicos mensurou perceber maior conexão entre 

corpo, mente e alma, bem como maior equilíbrio e harmonia em suas vidas quando 

comparados aos outros grupos. A pesquisa aponta tendências e traça inferências sobre 

algumas questões as quais sugere-se que sejam examinadas através de futuras pesquisas com 

diferentes metodologias e pontos de vista.  

 

 

Palavras-chave: Qualidade de Vida, Jovens, Religiosidade, Psicologia Social da Religião, 

WHOQOL-BREF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The research aimed to evaluate how much the religion (or no experience of it) may correlate 

to quality of life of healthy young adults of São Paulo through the application of a general 

questionnaire and instrument for assessing quality of life of the World Health in its short 

version - the WHOQOL-BREF in three comparison groups: one for protestants, one for 

atheists and one who call themselves non-religious. As a result, there was a connection 

between the behavior of believing and not believing, as no significant differences were found 

showing that the religious / non-religious position is correlated to the quality of life of young 

people. The group of protestants measured realize greater connection between body, mind and 

soul, and greater equilibrium and harmony in their lives when compared to other groups. The 

research shows trends and draws inferences about some issues which suggests that they be 

examined by future research using different methodologies and points of view. 

 

 

 

Keywords: Quality of Life, Youth, Religion, Social Psychology of Religion, WHOQOL-

BREF. 
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APRESENTAÇÃO  
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O conceito de qualidade de vida vem sendo estudado nos mais diversos contextos e em 

especial no que se refere à sua relação com a saúde.  O processo de construção da escala de 

avaliação de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL) dispõe de uma 

ampla discussão a respeito dos conceitos de qualidade de vida delimitados por tal grupo e 

pelos estudos decorrentes do uso da mesma, bem como de suas versões. O presente estudo 

retoma alguns desses conceitos e trabalha com a delimitação feita pelo grupo WHOQOL, 

segundo a qual a qualidade de vida consiste na “percepção do indivíduo de sua posição na 

vida no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (WHOQOL GROUP, 1994). 

Com o aumento do número de jovens que se intitulam “sem religião” no Brasil, a 

vivência da religiosidade necessita de uma maior discussão a respeito dela, bem como da 

dinâmica psíquica envolvendo o crer e o não crer durante essa fase do desenvolvimento. 

A presente pesquisa consiste na dissertação de mestrado que buscou verificar a 

existência (ou não) da relação entre espiritualidade, religiosidade e qualidade de vida de três 

grupos comparativos: jovens religiosos (evangélicos), jovens sem-religião e jovens ateus. Para 

a apresentação da pesquisa, o trabalho foi organizado na seguinte seqüência: Parte 1, 

contendo toda a fundamentação teórica para tal estudo (revisão teórica a respeito do 

constructo “qualidade de vida”, os estudos sobre o grupo WHOQOL- World Health 

Organization- Quality of Life, as medidas de avaliação existentes na temática de qualidade de 

vida, fundamentação a respeito da relação entre espiritualidade, religiosidade e juventude, 

bem como sobre o “ser jovem” no Brasil), Parte 2, contendo a apresentação da estrutura da 

pesquisa (o estudo em si), com seu planejamento e forma como foi desenvolvido e, 

finalmente, a  Parte 3,  contendo o a apresentação dos dados coletados (os resultados da 

pesquisa), a discussão dos resultados e as considerações finais que retomar os objetivos e as 
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hipóteses de pesquisa, comparando-os com os resultados obtidos. Por fim, acompanham as 

referências, apêndice e os anexos referentes à pesquisa.  

Considera-se que os objetivos de pesquisa foram cumpridos e espera-se com isso que 

o estudo realizado traga contribuições a respeito das temáticas de qualidade de vida, 

juventude, religiosidade e espiritualidade, bem como ao campo da Psicologia Social da 

Religião.  
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Capítulo 1: Qualidade de vida e suas medidas de avaliação 

 

Cada dia mais ouve-se falar em “qualidade de vida” nos mais diversos setores da 

sociedade. Os termos “bem estar”, “satisfação”, “qualidade de vida” e “qualidade de vida 

relacionada à saúde” por vezes são usados de forma aleatória, sem uma definição muito clara 

dos limites que envolvem cada um deles. De fato, a discussão teórica envolvendo cada um 

desses conceitos ainda é muito recente, e os limites entre eles ainda estão em construção.  

Fiedler (2008) levanta em seu estudo que o construto “qualidade de vida” é moderno 

porém a preocupação é antiga,  já que a idéia de se viver com qualidade já estava presente na  

antiguidade. A autora se remete a Aristóteles (384 e 322 a. C.), mostrando que ele já fazia 

associações entre felicidade e bem estar. Hipócrates em 460 e 370 a.C. e Galeno em 132 e 200 

d. C. também já afirmavam que o equilíbrio sustenta um corpo saudável. Segundo Fiedler 

(2008), no século XVII, Comênio já vinculava saúde, higiene, educação e prolongamento da 

vida.  

Razera (2007) cita que o primeiro relato na literatura sobre qualidade de vida se refere 

a 1930, mas a primeira tentativa de avaliação do estado funcional de pacientes com doenças 

crônicas é datada de 1948 com o instrumento Karnofsky Performance Status Scale- KPS,  

escala utilizada até hoje. Nela o indivíduo recebe um único escore variando de 0 = morto e 

100 = saudável. 

A Organização Mundial de Saúde (World Health Organization – WHO), em 1946 

trouxe uma definição mais ampla do que seria a saúde, o que influenciou posteriormente na 

construção do conceito de qualidade de vida para esse mesmo grupo, já que focava dimensões 

sociais e psicológicas do bem estar (PREBIANCHI, 2003). A noção de saúde ficou definida 

como “um estado completo de bem estar físico, mental e social, e não simplesmente a 

ausência de doença ou de enfermidade” (POWER , 2008). A inclusão do termo “bem estar” 

foi inovadora e atualmente constitui um desafio de, 

 

(...) especificar os vários aspectos da qualidade de vida relacionados ou não à saúde 

que também deveriam ser incluídos, de forma que a “qualidade de vida” não seja 

simplesmente sinônimo de “bem estar”.  (POWER 2008, p. 49). 

 

A nova definição de saúde apresentada pela OMS traz em si não apenas um novo 

conceito mas uma nova mentalidade no que se refere ao entendimento da saúde. Em 

complemento disso, Razera (2007) cita que,  
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até 1970, os pesquisadores abordavam a gravidade das doenças ou os efeitos de 

medidas terapêuticas pela determinação de medidas fisiológicas (medidas 

laboratoriais, função cardíaca ou pulmonar, índices metabólicos, entre outros) 

(Guyatt, 1994). Porém, percebeu-se que as medidas de saúde e medidas de benefício 

de ume intervenção deveriam incluir também suas percepções, preferências e 

experiências individuais do paciente. A qualidade de vida, então, passa a ser um 

novo desfecho de interesse na pesquisa clínica (Guyatt, 1994; Garrat, 2002). O 

termo qualidade de vida surge como categoria no índex medicus a partir de 1970 

(Creer, 1995). (RAZERA 2007, p. 14). 

 

 

O termo “qualidade de vida” relacionada à saúde ainda é o mais utilizado em 

pesquisas e o que tem maior produção associada a ele. Atualmente a QVT (Qualidade de vida 

relacionada ao trabalho) é uma área em expansão, que vem apresentando maiores estudos e 

citações referentes a ela. Marilda Lipp (1996) contribui no que se refere à qualidade de vida 

além da saúde, ao trazer a definição da mesma como o viver que é bom e compensador em 

pelo menos quatro áreas de abrangência: social, afetiva, profissional e a que se refere à saúde.  

Os avanços de estudos na área contribuíram para a avaliação de aspectos subjetivos do 

indivíduo. Os estudos iniciais verificavam questões objetivas relacionadas à condições físicas, 

moradia e renda mensal. Fiedler (2008) acrescenta que, 

 

Os instrumentos atuais baseiam-se na percepção subjetiva das condições física, 

psicológica e social do entrevistado e da satisfação quanto a outros aspectos da vida, 

conferindo caráter multidimensional a esses instrumentos (FIDLER 2008, p. 39). 

 

Em  meados de 1970 muitas doenças que não são tratadas possibilitaram com o avanço 

da medicina um convívio abrandado ou assintomático da doença aos pacientes. É nesse 

contexto que, segundo Fleck et al (2008), surge a discussão inicial sobre a qualidade de vida 

como desfecho em saúde.  

Prebianchi (2003) avalia a metodologia utilizada na avaliação da QV, mostrando que 

as medidas podem ser relacionadas à saúde (ou específicas à doença) ou medidas genéricas. A 

autora remete a origem das medidas genéricas nas pesquisas sociológicas clássicas sobre 

trabalho, vida familiar e bem-estar, e diz que elas podem ser aplicadas “tanto a indivíduos 

saudáveis como aqueles afetados por uma condição específica e focalizam as aspirações, 

objetivos e um sentimento de competência tanto em relação a padrões internos quanto a um 

grupo externo de comparação” (PREBIANCHI, 2003). As medidas contêm uma 

predominância de itens cujo foco reside na experiência e percepções subjetivas do paciente.  

Por sua vez, segundo a autora, as medidas específicas têm como propósito identificar 

os transtornos associados com a doença e as intervenções. Elas enfatizam os sintomas, o 
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funcionamento e as incapacidades. Algumas críticas a esse tipo de medida se remetem a três 

problemas quanto à utilização da mesma, sendo que, 

 

1) as pessoas têm expectativas diferentes em relação à saúde e à doença; 2) quando 

da avaliação da qualidade de vida, as pessoas podem estar em pontos diferentes da 

trajetória de sua doença; e 3 – o valor de referência de suas expectativas pode mudar 

ao longo do tempo (PREBIANCHI, 2003, pg. 60). 

 

Ainda no artigo, Prebianchi (2003) discorre a respeito de outra divergência existente 

acerca das medidas de QV, no que diz respeito à abordagem conceitual básica para a obtenção 

da medida. Partindo-se da saúde mental, dois modelos distintos surgiram para abordar a 

qualidade de vida, sendo eles: o modelo de satisfação e o modelo de três componentes. Dentro 

do modelo de satisfação, a qualidade de vida seria igual à satisfação do indivíduo com os 

vários domínios da vida, domínios tais que têm importância pessoal .  

Mais especificamente, segundo a autora, esse modelo baseia-se numa “comparação 

entre as aspirações e o grau em que estas necessidades e desejos são satisfeitos. O nível geral 

de satisfação se reflete num sentido subjetivo de bem-estar ou descontentamento” 

(PREBIANCHI, 2003). Sendo assim, segundo esse modelo, o pressuposto subjacente trazido 

é que a qualidade de vida seja, inerentemente, subjetiva, e que a satisfação global seja a soma 

das satisfações entre as diversas áreas da vida. 

Com isso, a satisfação com a vida é medida utilizando-se uma Escala Likert, 

caracterizada como “uma escala ordinal que permite ao sujeito escolher entre cinco pontos de 

graduação para avaliar seu nível de satisfação e, algumas vezes, o nível de importância de 

vários domínios de sua vida” (PREBIANCHI, 2003). 

Tendo em vista as discussões a respeito da qualidade de vida que aconteciam em todo 

o mundo, e com o objetivo de desenvolver um estudo sistematizado sobre o termo, a 

Organização Mundial de Saúde inicia o grupo WHOQOL – World Health Organization 

Quality Of Life.   

Os primeiros relatos sobre o grupo WHOQOL datam os anos finais de 1980, quando 

Norman Sartorius e colegas da saúde mental da Organização Mundial de Saúde o conceberam 

e atualmente, o grupo já conta com pesquisas em mais de 50 países do mundo. A partir da 

definição de saúde estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, já citada anteriormente, 

o grupo reuniu-se em torno da pesquisa científica e foi o primeiro projeto da Organização a 

trazer um “aspecto positivo e distinto da saúde global, que ultrapassa a simples definição de 

“ausência de doença ou enfermidade”” (FLECK et al, 2008).  
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O WHOQOL não surgiu apenas como mais uma avaliação de qualidade de vida 

genérica para uso de pessoas doentes e saudáveis traduzida em muitas línguas 

(embora isso já tivesse sido suficiente), mas partiu da necessidade de encontrar 

maneiras inovadoras de desenvolver versões em múltiplas línguas, com níveis de 

equivalência muito mais altos do que jamais se havia feito para uso transcultural, e 

de fornecer os meios para que centenas de outras culturas criem instrumentos da 

mesma forma. (FLECK et al, 2008, pg. 11) 

  

O interesse na avaliação da qualidade de vida se intensificou com a criação e o 

desenvolvimento de diversos instrumentos que visavam mensurá-la, em especial nos Estados 

Unidos e Reino Unido, com o objetivo de traduzi-las e aplicá-las em outras culturas (FLECK 

et al, 1999¹). O debate sobre a aplicação de instrumentos de avaliação de forma transcultural 

é, segundo Fleck et al. (1999²), controverso, porém autores consideram a existência de um 

“universal cultural” de qualidade de vida, possibilitando que essa seja mensurada 

“independente de nação, cultura ou época” já que “é importante que as pessoas se sintam bem 

psicologicamente, possuam boas condições físicas e sintam-se socialmente integradas e 

funcionalmente competentes” (FLECK et al, 1999²).  

Sendo assim, com a constatação de que não havia nenhum instrumento que avaliasse 

qualidade de vida dentro de uma perspectiva transcultural, a Organização Mundial de Saúde 

desenvolveu um projeto “colaborativo multicêntrico” (FLECK et al., 1999¹) com essas 

características, denominado WHOQOL-100 (WHOQOL GROUP, 1995; FLECK et al, 1999¹; 

FLECK et al, 1999², FLECK et al, 2008). O instrumento foi desenvolvido de forma a 

valorizar sobremaneira a percepção subjetiva do indivíduo, ao contrário da avaliação objetiva 

que já era adotada por alguns outros instrumentos (FLECK et al, 2008). 

 O desenvolvimento da escala seguiu quatro estágios, descritos de forma resumida a 

seguir. O primeiro estágio foi o de classificação do conceito, no qual, mesmo não havendo um 

consenso sobre o conceito de qualidade de vida, optou-se por utilizar três aspectos tidos como 

fundamentais e que foram obtidos, segundo a descrição do grupo WHOQOL (1995), por um 

grupo de experts de diferentes culturas, sendo os aspectos a “(1) subjetividade; (2) 

multidimensionalidade; (3) a presença de dimensões positivas (ex. mobilidade) e negativas 

(ex. dor)” (FLECK et al,1999¹).  

A partir do desenvolvimento e da consideração desses elementos, o grupo conduziu a 

definição de qualidade de vida como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida no 

contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações” (WHOQOL GROUP, 1994). Além disso, pelo 

reconhecimento da multidimensionalidade do constructo, a estrutura do instrumento foi 
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baseada em seis domínios: Domínio físico, domínio psicológico, nível de independência, 

relações sociais, meio ambiente e espiritualidade/religião/crenças pessoais. (FLECK et 

al,1999¹) 

O segundo estágio foi o desenvolvimento de um estudo piloto qualitativo, no qual se 

discutiu em quinze centros - Melbourne (Austrália), Zagreb (Índia), Beer-Sheeva (Israel), 

Tóquio (Japão), Tilburg (Holanda), Panamá (Panamá), São Petersburgo (Rússia), Barcelona 

(Espanha), Bangkok (Tailândia), Bath (Reino Unido), Seattle (EUA) e Harare (Zimbabwe) - o 

constructo qualidade de vida através das diferentes culturas. Grupos focais compostos por 

indivíduos “normais”, indivíduos portadores de doença e profissionais de saúde discutiram 

com os investigadores e consultores dos centros uma lista de domínios e subdomínios 

(facetas). Os grupos tinham de seis a oito indivíduos seguindo características demográficas 

representativas da população- alvo, e discutiu-se de que forma cada faceta interferiria com a 

sua qualidade de vida e qual a melhor forma de perguntar sobre cada uma das facetas, 

seguindo os critérios apresentados no Quadro 1 (FLECK et al, 1999¹). 

 

 Quadro 1: Critérios para as questões do WHOQOL 

 

Quadro 1: Critérios para as questões do WHOQOL 

Basear-se, tanto quanto possível, nas sugestões dos pacientes e profissionais de saúde 

participantes dos grupos focais. 

Proporcionar respostas que esclareçam acerca da qualidade de vida dos respondentes, como 

definida pelo projeto. 

Refletir o significado proposto pela definição das facetas. 

Abranger, em combinação com outras questões para cada uma das facetas, os aspectos chaves 

de cada faceta como descritas na definição das mesmas. 

Usar linguagens simples, evitando ambiguidade nas palavras e frases. 

Preferir questão curta em relação a longa. 

Evitar duas negações. 

Ser compatível com uma escala de avaliação. 

Explorar um só problema por faceta. 

Evitar as referências explícitas em relação a tempo ou outro termo de comparação (p. ex. o 

ideal, ou antes de eu estar doente). 

Ser aplicável a indivíduos com vários graus de disfunção. 
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Ser formulada como questão e não como afirmação. 

Refletir a tipologia das questões adotadas no projeto. 

 

FLECK et al, 1999¹, pg. 24 

 

As sugestões dos centros foram reunidas totalizando cerca de 1800 questões. 

Excluindo-se as questões redundantes, semanticamente equivalentes ou as que não 

preenchiam os critérios definidos pelo GRUPO WHOQOL, restaram 1000 questões. Os 

investigadores dos centros então fizeram uma classificação do quanto cada questão fornecia 

informações sobre a qualidade de vida dentro daquela cultura (FLECK et al, 1999¹). A 

combinação da classificação dessas perguntas, segundo Fleck et al (1999¹), resultou em 235 

questões. 

A WHOQOL foi baseada para uma escala de respostas do tipo Likert, sendo ela de 

intensidade (nada-extremamente), capacidade (nada-completamente), freqüência (nunca-

sempre) e avaliação (muito insatisfeito – muito satisfeito; muito ruim – muito bom) (FLECK 

et al, 1999¹). 

 O terceiro estágio foi o de desenvolvimento de teste piloto, no qual as 235 questões 

avaliavam 29 facetas de qualidade de vida. Nos quinze centros, 250 pacientes e 50 “normais” 

testaram o instrumento, visando examinar a validade do constructo, facetas e domínios da 

WHOQOL, estabelecendo a consistência interna e a validade discriminante desse instrumento 

(FLECK et al, 1999¹). 

O quarto e último estágio foi o teste de campo, que teve como método a aplicação da 

escala em grupos homogêneos de pacientes e que finalizou o processo tendo como produto o 

conjunto de 100 questões, com os escores de seis domínios e as 24 facetas (WHOQOL 

GROUP, 1995), relatadas no Quadro 2 a seguir: 

 

Quadro 2: Domínios e facetas do WHOQOL 

 

Quadro 2: Domínios e facetas do WHOQOL 

Domínio I- Domínio Físico 

1. Dor e desconforto 

2. Energia e fadiga 

3. Sono e repouso 

 
Domínio II- Domínio psicológico 
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4. Sentimentos positivos 

5. Pensar, aprender, memória e concentração 

6. Auto-estima 

7. Imagem corporal e aparência 

8. Sentimentos negativos 

 
Domínio III- Nível de Independência 

9. Mobilidade 

10. Atividades da vida cotidiana 

11. Dependência de medicação ou de tratamentos 

12. Capacidade de trabalho 

 
Domínio IV- Relações sociais 

13. Relações pessoais 

14. Apoio social 

15. Atividade sexual 

 
Domínio V- Ambiente 

16. Segurança física e proteção 

17. Ambiente no lar 

18. Recursos financeiros 

19. Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e 

qualidade 

20. Oportunidades de adquirir novas informações e 

habilidades 

21. Participação em, e oportunidades de recreação e lazer 

22. Ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima) 

23. Transporte 

 
Domínio VI- Aspectos espirituais/Religião/Crenças 

pessoais 

24. Espiritualidade/religião/crenças pessoais 

 

FLECK et al, 1999¹, pg. 23 

 

Com o instrumento finalizado, outros centros foram admitidos, buscando a utilização 

do instrumento em um número crescente de países (FLECK et al, 1999¹). O grupo WHOQOL 

estabeleceu uma metodologia específica a ser seguida pro esses novos centros, com as 

seguintes etapas: 

1. Tradução do Instrumento, 

2. Preparação do teste piloto, 
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3. Desenvolvimento das escalas de respostas, e 

4. Administração do piloto. (FLECK et al, 1999¹) 

 

No Brasil, o Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, desenvolveu a versão em português do WHOQOL-100, 

sob a condução do professor Marcelo Pio de Almeida Fleck, publicando-a em 1998. 

A WHOQOL-100 já está disponível em 20 idiomas (WHOQOL GROUP, 1998), e os 

autores sugerem que as aplicações do instrumento podem ser variadas, “como instrumento 

auxiliar na prática clínica, como forma de aprimorar a relação médico-paciente; como 

instrumento de avaliação e comparação de resposta a diferentes tratamentos em especialidades 

médicas diversas; como instrumento de avaliação de serviços de saúde bem como de 

avaliação de políticas de saúde” (FLECK et al, 1999²).  

A escala vem sendo amplamente utilizada em diferentes culturas e populações, e 

novos estudos estão em andamento buscando examinar como uma série de intervenções 

físicas, psicológicas e sociais tem impacto em aspectos gerais e específicos da qualidade de 

vida (FLECK et al, 2008).  
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Capítulo 2:  Versões da WHOQOL. 

 

A partir da construção da WHOQOL-100, percebeu-se que ela pode ser muito longa 

para o uso prático em certas instâncias, mesmo permitindo uma avaliação detalhada de cada 

uma das facetas que estão relacionadas à qualidade de vida (FLECK et al, 2008). Sendo 

assim, uma versão reduzida da escala foi aplicada num teste de campo, a fim de fornecer 

escores resumidos para quatro domínios, ao invés de escores detalhados das facetas 

(WHOQOL GROUP, 1998). 

Com um total de 26 perguntas, a WHOQOL- BREF , incluiu um item de cada uma das 

24 facetas da WHOQOL-100, além de dois itens da Qualidade de vida global e da faceta de 

Estado de Saúde Geral. A Organização Mundial de Saúde empenhou-se em construir a versão 

abreviada do instrumento visando sua aplicação em algumas medidas clínicas em conjunto 

com outros procedimentos, em estudos de bases populacionais e epidemiológicos (FLECK et 

al, 2008). 

Com os estudos de avaliação de qualidade de vida a partir da aplicação da WHOQOL-

100 e da WHOQOL-BREF, algumas outras versões da escala começaram a ser estudadas e 

por sua vez, desenvolvidas. O projeto WHOQOL-HIV surgiu diante da constatação de que 

pessoas com HIV/AIDS (PVHAs) vivem características peculiares, e diante da relevância 

epidemiológica da AIDS, o Grupo de Qualidade de Vida da OMS desenvolveu um módulo 

específico para avaliar essa população (FLECK et al, 2008). Seguindo a metodologia aplicada 

durante o desenvolvimento das versões anteriores da WHOQOL, a versão final da 

WHOQOL-HIV ficou composta por 120 itens, sendo 20 itens HIV- específicos distribuídos 

em cinco facetas. 

 A utilização desses instrumentos desenvolvidos inicialmente com uma população base 

de jovens adultos para avaliação da qualidade de vida em idosos demonstrou, segundo 

Chachamovic et al (2008), certo prejuízo e limitações a determinados resultados. Com a 

necessidade de avaliar se os instrumentos WHOQOL-100 e WHOQOL-BREF são adequados 

para aferir QV em idosos, o projeto WHOQOL-OLD foi idealizado (CHACHAMOVIC et al, 

2008). 

O objetivo do grupo nesse projeto foi o de “oferecer um conjunto de itens adicionais 

para avaliação da QV em idosos, gerados a partir de uma metodologia transcultural que 

permita comparações fidedignas das medições em diferentes contextos culturais” 

(CHACHAMOVIC et al, 2008). O módulo da WHOQOL-OLD contém 24 itens, com resposta 
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por escala do tipo Likert de 1 a 5, divididos em seis facetas. Uma aplicação potencial 

importante dessa versão da escala é a pesquisa do impacto de distintas condições físicas e 

psicológicas relacionadas ao envelhecimento e de intervenções de saúde na QV de pacientes 

(CHACHAMOVIC et al, 2008). 

Uma versão mais recente do projeto WHOQOL encontra-se em desenvolvimento, 

seguindo a metodologia dos outros projetos do grupo WHOQOL. O módulo de 

Espiritualidade/ Religiosidade/Crenças Pessoais (SRPB) visa avaliar essa dimensão numa 

proposta transcultural, fazendo uma WHOQOL mais sensível e apropriada para tal. O estudo 

encontra-se em fase final de validação no Brasil e nos outros cinco centros participantes dessa 

etapa do projeto: China, Espanha, Inglaterra, Israel e Uruguai (PANZINI et al, 2008).   

Estudos vêm trabalhando a aplicação da escala WHOQOL em amostras clínicas e não 

clínicas, como o estudo da Qualidade de Vida e Alcoolismo (SILVA LIMA e FLECK, 2008), 

Qualidade de vida em pacientes deprimidos (BERLIM et al, 2008), Qualidade de vida em 

paciente bipolares (GAZALLE et al, 2005, 2006, 2007), Avaliação da qualidade de vida na 

esquizofrenia (WAGNER e FLECK, 2008), Espiritualidade/religiosidade e qualidade de vida 

(ROCHA, 2002; PANZINI, 2004).  
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Capítulo 3:  Outras medidas de avaliação de Qualidade de Vida. 

 

Panzini et al (2007) relata que além do Grupo WHOQOL, alguns outros pesquisadores 

independentes e outros grupos de pesquisadores que vem sendo subsidiados por diferentes 

instituições também têm estudado QV por todo o mundo. Um exemplo é o IQOLA 

(International Society for Quality of Life Assessment) e também o grupo de pesquisadores 

que construiu o SEIQOL (The Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life) 

(BEATON et al., 2000; SKEVINGTON, 2007).  

Os dois grupos, segundo a pesquisadora, apresentam diferentes perspectivas quanto à 

universalidade ou relatividade do conceito de QV, o que é refletido nas abordagens objetivas 

ou subjetivas, respectivamente, na construção de instrumentos de avaliação da QV.  

A autora explica que, 

 

Instrumentos como SEIQOL e SEIQOL-DW (McGee et al., 2007; Browne et al., 

1997) acessam QV individualmente mediante entrevista semi-estruturada, em 

estudos com grupos particularizados, como indivíduos sofrendo de uma mesma 

doença (Waldron et al, 2007). Embora tenham demonstrado boa aceitabilidade e 

fidedignidade, são inapropriados para algumas populações, como idosos ou 

pacientes severamente doentes, por requerer um processamento de informação 

abstrato complexo (Povey, 2007). Já Bullinger (apud Skevington, 2002) salienta que 

dimensões que incluem tanto escalas genéricas quanto específicas de QV (domínios) 

demonstraram alto grau de correspondência entre diferentes instrumentos, 

permitindo revelar muitas diferenças entre culturas e entre indivíduos. Assim, a 

abordagem universal permitiria salientar tanto similaridades quanto diferenças no 

conceito de QV entre os povos (PANZINI ET AL, 2007, pg 107).  

 

A autora ao apresentar alguns exemplos de grupos e escalas enfatiza o quanto o 

constructo ainda é novo e é objeto de vários estudos. As medidas de avaliação em QV são 

direcionadas para públicos e culturas específicas, e a abordagem universal e transcultural, 

como a WHOQOL se propõe a fazer, ainda é nova.  

Numa associação entre qualidade de vida e faixa etária, PREBIANCHI (2003) faz um 

estudo demonstrando que as pesquisas sobre qualidade de vida em adultos têm progredido 

substancialmente, no entanto, com crianças e adolescentes os estudos ainda não têm sido 

sistemáticos. A autora cita que numa revisão da literatura, Schmitt e Koot (2003) 

identificaram que dos 20.000 artigos sobre qualidade de vida publicados entre 1980 e 1994, 

apenas 3.050 referiam-se às crianças, e a faixa etária menos estudada dizia respeito àquelas 

com idade entre 6 e 12 anos. 
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Capítulo 4:  Espiritualidade e Qualidade de Vida. 

 

A espiritualidade, apesar de estar cotidianamente presente na experiência humana, por 

muito tempo foi rejeitada, e historicamente ignorada por muitos psicólogos (PANZINI et al, 

2008). A medicina ocidental e a psiquiatria como um todo têm tido duas posturas relacionadas 

ao tema, a de negligenciá-lo, por considerar que esses assuntos são irrelevantes ou fora de 

suas áreas de interesse, ou a oposição ao tema, caracterizando as experiências religiosas como 

evidências de psicopatologias diversas (FLECK e SKEVINGTON, 2007).  

Atualmente, a relação entre espiritualidade e saúde vem sendo explorada por estudos 

desenvolvidos de forma a levantar como as experiências de caráter espiritual ajudam a 

melhorar a qualidade de vida das pessoas (TEIXEIRA et al, 2004). Contudo, pesquisa 

envolvendo áreas de difícil mensuração se torna metodologicamente problemática. As 

correlações entre religião, espiritualidade e as variáveis em saúde mental em geral devem, 

segundo Sousa et al, (2004), ser examinadas de forma conjunta e não isoladamente.  

O autor aponta alguns problemas epistemológicos comuns à essa pesquisa, que pode 

apresentar inadequações metodológicas diante da quantidade de fatores variados e que atuam 

simultaneamente, sendo eles, 

 

(a) utilização de amostras com o viés da conveniência; (b) falta de controle das 

variáveis demográficas comuns; (c) um viés do caráter correlacional dos 

procedimentos de pesquisa e, em conseqüência, um desvio com (d) super-

interpretação dos resultados, como, por exemplo, o achado extemporâneo, fictício, 

de relações de causa e efeito (SOUSA ET AL, 2004, pg.55). 

 

Ainda em relação aos problemas metodológicos nos estudos entre a saúde e a 

religiosidade, uma questão levantada é a de como “medir” religiosidade. Em geral, diferentes 

estudos fazem diferentes avaliações da religiosidade, geralmente avaliada em relação à 

afiliação (católica, budista, outras), à prática religiosa (praticante, não-praticante) ou à 

freqüência dos cultos (semanal, mensal, outras) (FLECK et al, 2003). 

Os termos espiritualidade, religiosidade, religião, crenças pessoais por vezes são 

utilizados de forma indiscriminada. Rocha et al (2008), faz uma distinção entre os esses 

termos; 

 

A espiritualidade levanta questões a respeito do significado da vida e da razão de 

viver e não se limita a alguns tipos de crenças e práticas. A religião é definida como 

a “crença na existência de um poder sobrenatural, criador e controlador do universo, 

que deu ao homem uma natureza espiritual que continua a existir depois da morte de 

seu corpo”. Religiosidade é a extensão na qual um indivíduo acredita, segue e 
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pratica uma religião. Ainda que haja uma considerável sobreposição entre a noção 

de espiritualidade e de religiosidade, eles diferem entre si na medida em que, na 

religiosidade, há uma clara sugestão de um sistema de adoração e doutrina específica 

que é partilhada com um grupo. Crenças pessoais podem ser quaisquer crenças ou 

valores que um indivíduo sustenta e que formam a base de seu estilo de vida e de seu 

comportamento. Apesar de haver uma sobreposição com o conceito de 

espiritualidade, as crenças pessoais não são, necessariamente, de natureza imaterial, 

como no caso do ateísmo (ROCHA, 2008, pg. 93). 

 

A autora ao citar Ross (1995) diz que a dimensão espiritual é dependente de três 

componentes que são evidenciados em três necessidades, sendo elas a de encontrar 

significado, razão e realização na vida; de ter esperança/vontade para viver; de ter fé em si 

mesmo, nos outros ou em Deus.  

Outra definição possível é que a espiritualidade é uma propensão humana a buscar 

significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível: um sentido de 

conexão com algo maior que si próprio, que pode ou não incluir uma participação religiosa 

formal (SAAD et al, 2001). Em sua diferenciação com a religiosidade, a religiosidade envolve 

sistematização de culto e doutrina compartilhados por um grupo. Já a espiritualidade está 

afeita a questões sobre o significado e o propósito da vida, com a crença em aspectos 

espiritualistas para justificar sua existência e significados (SAAD et al, 2001).  

Ambas as definições consideram o caráter mais sistematizado da religiosidade, 

associando-a a filiação em algum grupo, quando a espiritualidade está envolvida com 

questões do humano com sua busca por significados, sejam eles numa participação religiosa 

ou não. 

Sarriera (2004) ao analisar a relação entre saúde, bem estar espiritual e qualidade de 

vida aponta que Viktor Frankl, um dos discípulos de Freud e Adler, durante o 

desenvolvimento da Logoterapia concluiu que o ser humano pode ser saudável 

psicofisicamente, porém pode ser uma pessoa frustrada existencialmente, ou, por outro lado, 

pode ter problemas psicofísicos mas ser existencialmente saudável. Sendo assim, ter 

qualidade de vida seria muito mais do que estar biopsicossocialmente com bem estar 

(SARRIERA, 2004) . 

Roberto (2004) aponta que o termo espiritualidade sempre esteve associado à religião, 

e que só recentemente o termo vem sendo estudado de forma isolada. O autor faz uma 

associação entre religiosidade e espiritualidade, dizendo que os dois termos são “estados 

emocionais ou condições psicológicas e consciênciais que independem da religião e da 

filosofia” (ROBERTO, 2004).  
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Panzini et al. (2008) citam que a vasta maioria das pesquisas indicam que as práticas e 

as crenças religiosas estão associadas a melhor saúde mental e física. Koenig et al (2001) 

aponta que entre 255 relatos de pesquisas que se referiam à religião e saúde física, a maioria 

deles encontra resultados que são positivos da religiosidade em função da relação com a dor, 

debilidade física, doenças do coração, pressão sanguínea, enfarto, função imune, função 

neuroendócrina, doenças infecciosas, câncer e mortalidade.  

O autor continua apresentado que de cerca de 850 estudos examinando religiosidade e 

saúde mental, a maioria demonstra que a religiosidade está associada à maior satisfação de 

vida, bem estar, maior senso de propósito e significado de vida, maior esperança e otimismo, 

maior estabilidade nos casamentos, menor índice de abuso de substâncias e menor ansiedade e 

depressão.  

Além da associação entre religiosidade e saúde, as pesquisas vêm demonstrando que a 

espiritualidade/religiosidade possui relação com a qualidade de vida (PANZINI et al, 2008). 

Para ilustrar tal afirmação, destacam-se duas pesquisas ocorridas em Porto Alegre, RS. 

No Brasil em 2002, Neusa Sica da Rocha desenvolveu uma pesquisa associando 

estado de saúde, espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais e qualidade de vida. A 

pesquisadora contou com 122 pacientes e 119 indivíduos saudáveis da comunidade no Rio 

Grande do Sul, totalizando uma amostra de 241 pessoas. Os participantes responderam aos 

instrumentos WHOQOL-100, BDI, BHS e WHOQOL SRPB (teste piloto do módulo). Dentre 

outros resultados, pode-se concluir que houve uma associação positiva entre os domínios da 

QV com outros aspectos relacionados à SRPB.  

Em 2004, também no Rio Grande do Sul, Raquel Panzini desenvolveu uma pesquisa 

que, dentre outros objetivos, tinha o de pesquisar a esperada relação entre qualidade de vida 

(QV), coping religioso espiritual (CRE) e saúde. Dentre os 616 participantes de sua pesquisa 

que responderam a WHOQOl-BREF, a escala CRE e um questionário geral elaborado pela 

pesquisadora, Panzini concluiu que dentre a população brasileira o coping religioso-espiritual 

está positivamente relacionado à qualidade de vida (PANZINI, 2004). 

Panzini et al (2007) em uma revisão de literatura apresenta que além do WHOQOL-

100 e do WHOQOL-SRPB, alguns outros instrumentos de QV também apresentam 

dimensões espirituais/religiosas. Um exemplo disso é o Quality of Life-Cancer Survivors 

(QOL-CS), que possui uma subescala de bem-estar espiritual, além das subescalas de bem-

estar físico, psicológico e social que, com dois subcomponentes (medos e angústias), 

completam essa escala visual analógica de 41 itens.  
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O teste de validação e verificação das propriedades psicométricas desse instrumento 

foram explorados em amostra de 177 crianças sobreviventes de câncer, de 16 a 29 anos 

(ZEBRACK e CHESLER, 2001), demonstrando, segundo a autora, “boa consistência interna, 

validade concorrente e discriminante (grupos definidos por estado de saúde e nível social)” 

(PANZINI et al, 2007).  

Panzini et al (2007) continuam, apresentando que outro instrumento que apresenta 

essas características é o Self-Perception and Relationships Tool (S-PRT), vindo a ser uma 

medida subjetiva de QVRS validada em amostra clínica (pacientes psiquiátricos, 

cardiológicos, nefrológicos, oncológicos, com distúrbios do sono ou dor pélvica crônica). Ele 

possui 36 itens dispostos em cinco fatores/domínios: Bem-estar Intrapessoal (físico, mental e 

emocional), Receptividade Interpessoal, Contribuição Interpessoal, Receptividade 

Transpessoal e Orientação Transpessoal. A autora explica que os dois últimos itens são 

escalas/dimensões espirituais concernentes a características ou sentimentos ante a crenças e 

princípios universais ou à presença divina (ATKINSON et al, 2004). 
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Capítulo 5: Ser jovem 

 

Das diversas teorias do desenvolvimento existentes, a compreensão do processo 

evolutivo aplicada por Erik Erikson é bastante esclarecedora no que se refere ao período da 

juventude. O autor, psicanalista alemão nascido em 1902, apresenta um modelo de 

desenvolvimento humano denominado teoria do desenvolvimento psicossocial, no qual 

Erikson constrói um modelo triangular que tem como vértices a família, a dimensão tempo-

sociedade-cultura e o próprio indivíduo.  

Aliando a psicanálise ao campo da antropologia cultural, o autor coloca as dimensões 

institucional, sociocultural, histórica e biológica em interação (OLIVEIRA, 2006). Erikson 

elaborou a princípio oito estágios do desenvolvimento psicossocial para representar 

momentos diferentes de investimento da energia psíquica, nos quais cada etapa é marcada por 

uma crise central (conflito básico) bipolar, tendo de um lado as condições evolutivas do ego e, 

do outro, as exigências sociais específicas (OLIVEIRA, 2006; SILVA e COSTA, 2005). 

Dessa forma, o adulto jovem é caracterizado pelo conflito intimidade versus 

isolamento, no qual o indivíduo procura por si próprio, e o jovem vai se confrontar com 

tarefas fundamentais de seu desenvolvimento como a procura da autonomia face aos pais, por 

exemplo (SILVA e COSTA, 2005). É também nesse estágio que o jovem estará ou não pronto 

para a procura de novas relações significativas em busca de intimidade, como unir-se à 

identidade de outra pessoa, sem sentir-se ameaçado diante disso.  

Quando ainda há um ego frágil, o isolamento será preferido, numa atitude de 

preservação. O jovem dessa idade diferencia-se do adolescente (estágio anterior) e do adulto 

maduro (estágio posterior) na sua relação com a busca pela identidade. Jungblut (2007) 

contribui com essa idéia, ao dizer,  

 

Com os jovens, contudo, ensinam os psicólogos sociais, esses processos que 

envolvem as eleições identitárias tendem a ser sempre mais dramáticos pois ocorrem 

num período da vida em que, segundo Erik Erikson, precisam enfrentar crises 

importantes que se relacionam às fases anteriores da infância, ao mesmo tempo em 

que buscam fervorosamente "instalar ídolos e ideais duradouros como guardiões de 

uma identidade final". Esse processo, além disso, segundo esse autor, requer uma 

tensa "moratória psicossocial", ou seja, uma licença transitória que permite ao jovem 

uma certa irresponsabilidade socialmente tolerada, um salvo conduto que permite a 

ele dar vazão a muitas extravagâncias e paixões extraordinárias (Erikson 1976:129). 

Além disso, acompanhando as escolhas juvenis, há quase sempre, deliberadamente 

cultivada, alguma aura de perigo (:249) (JUNGBLUT, 2007, pg. 157). 

 

No que se refere à religiosidade desses jovens, a citação de Jungblut (2007) baseada 

em Erikson corrobora em compreender que a crise de busca por essa identidade final é 
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presente, e ocorre com dilemas e tensões.  Para compreender esse conflito, faz-se necessário 

voltar ao estágio anterior do desenvolvimento, a adolescência, destacando a questão religiosa 

segundo a visão de Aberastury e Knobel, psicanalistas contemporâneos que falam sobre a 

associação adolescência e crise.  

 Marcelo Knobel aponta que os adolescentes passam por diversos desequilíbrios e 

instabilidades, e são exatamente essas manifestações “semipatológicas” que, podem ser 

constituintes do que ele denomina “síndrome da adolescência normal” no capítulo homônimo 

da obra “Adolescência Normal”, escrita em parceria com Arminda Aberastury, como já 

citado. Sobre isso, Knobel escreve: 

Em nosso meio cultural, [o adolescente] mostra-nos períodos de elação, de 

introversão, alternando com aldácia, timidez, descoordenação, urgência, desinteresse 

ou apatia, que se sucedem ou são concomitantes com conflitos afetivos, crises 

religiosas nas quais se pode oscilar do ateísmo anárquico ao misticismo fervoroso, 

intelectualizações e postulações filosóficas, ascetismo, condutas sexuais dirigidas para 

o heteroerotismo e até a homossexualidade ocasional (KNOBEL, 1981, pg. 28).  

 

No que se refere às crises religiosas, Knobel explica que o adolescente pergunta-se 

quem é e o que é, para depois então tentar uma resposta mais ou menos adequada a esta 

pergunta, ou interrogar-se a respeito do que fazer com ele e como ele supõe que é. Sendo 

assim, o adolescente é capaz de passar pelo ateísmo exacerbado ao misticismo muito 

fervoroso. Knobel remete essa preocupação metafísica às tentativas de soluções da angústia 

que vive o ego na busca por identificações positivas e de confronto com o fenômeno da morte 

definitiva de parte de seu ego temporal (vivenciado pelos lutos presentes na adolescência).  

Além disso, o adolescente começa a viver uma separação efetiva dos pais e a possível 

aceitação da morte dos mesmos. A figura da divindade, nesse contexto, para qualquer tipo de 

religião assume a representação de uma saída mágica desse tipo de conflito. Para o autor, se 

as situações de frustração são muito intensas e as vivências de perda são muito penosas, o 

refugiar-se numa atitude niilista como uma aparente culminação de um processo de ateísmo 

reivindicatório, também pode caracterizar-se como uma atitude compensadora e defensiva. 

Concluindo o pensamento sobre a crise religiosa, Knobel explica que na construção 

definitiva de uma ideologia, bem como dos valores éticos e morais, é preciso que o indivíduo 

passe por algumas idealizações persecutórias, que as abandone por objetos idealizados 

egossintônicos, para que a partir daí sofra um processo de desidealização que possibilite 

construir novas e verdadeiras ideologias de vida (KNOBEL, 1981). 

A noção do que ocorre na adolescência em relação à vida religiosa é esclarecedora 

para compreender que, segundo o pensamento de Erikson, cada etapa subseqüente é vivida 
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diante da elaboração do conflito anterior. A crise, vivida na adolescência, que permite a 

oscilação entre o “ateísmo exacerbado e o misticismo muito fervoroso” é elaborada durante 

esse período para a então vivência da experiência religiosa durante a juventude, ainda de 

forma experimental e incerta. Sofiati (2009) conceitua a juventude quanto ao seu aspecto de 

transição e de elo de uma faixa etária para a outra, isto é, da vida juvenil para a fase adulta.  

Foracchi (1965) afirma que a juventude é, ao mesmo tempo, uma “fase da vida, uma 

força social renovadora e um estilo de existência”. Ainda em Sofiati (2009), o ser jovem pode 

ser definido como “uma categoria social, sendo ao mesmo tempo uma representação cultural e 

uma situação social” (SOFIATI, 2009). 

Dessa forma, Novaes (2004) contribui para explicar que não é possível trabalhar com 

um único conceito de juventude, mas sim com o termo “juventudes”, compreendendo que 

existe uma multiplicidade de condições juvenis presentes, especificamente, na sociedade 

brasileira. Essas juventudes convivem em um mesmo espaço social, com suas diferenças 

dentro de uma mesma sociedade. 
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Capítulo 6: A juventude brasileira e a vivência (ou não) da religiosidade 

 

O crescimento dos evangélicos, a diminuição do percentual de católicos e o aumento 

dos “sem religião” são três fatores que vem sendo estudados desde a divulgação desses dados 

pelo IBGE, referentes ao censo de 2000 (IBGE, 2003). Sofiati (2009) estabelece 

aproximações e diferenças entre os jovens da atualidade e os jovens dos anos de 1990, 

explicando que os jovens da atualidade mantêm o perfil dos jovens dos anos de 1990, com 

uma postura autônoma dentro de seus grupos mas que, ao mesmo tempo, tem nos grupos uma 

referência para o reconhecimento das idéias compartilhadas. Ele caracteriza essa geração 

como individualista, que não abre mão de seus desejos. A novidade desses jovens em relação 

aos da década anterior está, segundo o autor, exatamente na crescente adesão aos movimentos 

religiosos, em especial às correntes do Pentecostalismo católico e evangélico. A religião, para 

esses jovens, se consolidou como uma das principais formas de organização grupal nos 

tempos atuais. 

A pesquisa intitulada “Perfil da Juventude Brasileira” foi desenvolvida pelo Projeto 

Juventude/Instituto Cidadania durante o ano de 2003, com jovens de 15 a 24 anos de ambos 

os sexos e de todos os segmentos sociais. Sofiati (2009) citando essa pesquisa, aponta que 

dentre os cinco valores mais importantes para os jovens está o “Temor a Deus”. Contudo, 

apenas 15% de todos os jovens estão organizados em alguma associação ou entidade 

religiosa. Outras pesquisas, segundo o autor, trazem dados que corroboram nessa direção, 

como a intitulada “Juventudes Brasileiras” (UNESCO, 2009) e “Mapa Municipal da 

Juventude” (PREFEITURA DE ARARAQUARA, 2009).   

Os dados do Censo e do Perfil da Juventude Brasileira vistos de forma isolada são 

pouco esclarecedores quanto à religiosidade do jovem brasileiro, contudo, Oliveira (2006) 

comenta que “praticantes ou não, questionando a validade das exigências peculiares à 

religião, o jovem da atualidade se mostra sensível ao aspecto religioso para a sua formação” 

(OLIVEIRA, 2006). 

Sofiati (2009) traz ainda a idéia de que a busca do religioso na vida juvenil está 

diretamente relacionada com a busca de autonomia, a construção da identidade parental e 

social, além do desejo de experimentação de novas sensações e de novas experiências 

(SOFIATI, 2009).  Novaes (2004) aponta para a possibilidade de se declarar “sem religião” 

sem abrir mão a fé, e do ser “religioso sem religião”, o que significa para a autora a existência 

de um certo consumo de bens religiosos sem as clássicas mediações institucionais como um 
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estado provisório (entre adesões) ou como uma alternativa de vida e de expressão cultural 

(Novaes, 2004). 

A não afiliação institucional presente nos dados do Perfil da Juventude Brasileira e o 

crescimento dos “sem religião”, contudo, podem não determinar a descrença ou a falta de 

“espiritualidade” do sujeito, como Rodrigues (2010) aponta que, 

 

(...) não pertencer a uma comunidade confessional não supõe que todo indivíduo 

sem religião seja descrente, ou que não tenha desenvolvido uma religiosidade 

particular, o que evidencia uma secularização relativa da consciência, acompanhada 

de uma crise da credibilidade nas instituições religiosas. [...] Com isso, constatamos 

que, embora componham a categoria dos sem religião inclusive indivíduos que 

exercem sua religiosidade distintamente – com ou sem crença num ser transcendente 

– eles são formalmente agregados, todos, num único bloco: daqueles que não se 

enquadram nos demais grupos religiosos. (RODRIGUES, 2010, pg. 3) 

 

A (não) afiliação religiosa na atualidade relaciona-se com as instituições religiosas que 

vão perdendo o monopólio, dando lugar a um tipo de religiosidade que privilegia o 

individualismo e o silêncio, contrastando-se com a proposta da dimensão comunitária; a 

dimensão comunitária tem em sua essência a aproximação e acolhida ao outro, busca a 

comunhão e a interdependência entre seus membros, com o objetivo de se apoiarem 

mutuamente (OLIVEIRA, 2006). Ainda no estudo de Rodrigues (2010), 

 

Longe da aparente uniformidade apresentada pelas tabulações do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE, os sem religião se confirmam como uma 

categoria residual heterogênea, composta por dois tipos distintos que refletem 

algumas das principais tendências da modernidade. De um lado, ateus e agnósticos, 

sugerindo uma caminhada em direção à secularização; de outro, indivíduos com uma 

religiosidade particular, somente distantes das instituições religiosas (RODRIGUES, 

2010, pg.1). 

 

Em contraste com essa religiosidade silenciosa encontram-se os ateus e agnósticos, 

que cada dia mais vem encontrando seu espaço na sociedade e ganhando voz, assumindo-se 

como tais. Faz-se necessário explicar que o ateísmo é tido como uma posição não religiosa e, 

portanto, pode ser compreendido nesse capítulo pelo âmbito da não vivência da religiosidade.  

A religião, sob o ponto de vista do tornar possível ao individuo sentir-se em casa no 

universo fica com sua função ameaçada pelo pluralismo, já que diferentes setores da vida 

social são governados por “significados discrepantes e sistemas de significados” 

(RODRIGUES, 2010). Sendo assim, a autora trabalha com a hipótese de que torna-se 

crescentemente difícil para as tradições religiosas e para as instituições integrar essa 

pluralidade da vida social, que vem a ser regida por uma nova subjetividade gerando, segundo 

ela, uma crise institucional. Com isso,    
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Na medida em que o pluralismo se desenvolve, o indivíduo é forçado a tomar 

conhecimento daqueles que não acreditam no que ele acredita e cujas vidas são 

dominadas por valores, significados e crenças diferentes, algumas vezes mesmo 

contraditórios. Como resultado, o pluralismo tem um efeito secularizante, 

enfraquecendo a custódia da religião sobre a sociedade e sobre o indivíduo 

(RODRIGUES, 2010, pg. 24).   

 

Regina Novaes (2004) ao se referir sobre os “sem religião”, explica que atualmente o 

“respeito ao meio ambiente” pode ser uma nova formulação para as velhas formas de 

valorização da natureza, já que, por exemplo, são conhecidas as relações rituais entre as 

religiões afro-brasileiras e a natureza em geral. Com isso, a hipótese da autora é que o “ser 

ateu” dos dias atuais pode não ser incongruente com o que ela chama de “espiritualidade 

ecológica”.  A autora explica que, 

 

Hoje e ontem há jovens que se definem como “ateus” e “agnósticos”, mas 

certamente em nenhuma outra época houve tantos jovens se definindo como “sem 

religião” que poderiam também ser classificados como “religiosos sem religião”, 

isto é, adeptos de formas não institucionais de espiritualidade que são normalmente 

classificadas como esotéricas, nova era, holísticas, de ecologia profunda etc. Mas, ao 

mesmo tempo, também é significativo o número de jovens que se predispõe a mudar 

de religião e que reafirma seu pertencimento às igrejas evangélicas, às novas 

religiões japonesas, ao Budismo e, também, a grupos católicos ligados à Teologia da 

Libertação ou à Renovação Carismática (...) Enfim, no que diz respeito 

particularmente à fé e às crenças, é preciso desnaturalizar pares de oposição 

consagrados que polarizam religião e participação política e/ou ciência e religião. 

Isto é, já hoje nos faltam evidências empíricas para aproximar automaticamente 

ausência de religião – ateísmo ou agnosticismo – ao progresso da política e da 

ciência (NOVAES, 2004, pg. 4) 

 

Em relação ao ateísmo, um movimento vem se fortalecendo com campanhas sobre o 

“dia do orgulho ateu” e “saindo do armário”, expressões que fazem referência ao universo gay 

e que, segundo sites de associações como a ATEA (Associação Brasileira de Ateus e 

Agnósticos) e os Ateus do Brasil, referem-se a situação social semelhante que ambos os 

grupos vivem. Segundo o site da ATEA, 

“Ambos os grupos sofrem forte rejeição na sociedade, o suficiente para 

romper vínculos profissionais ou afetivos, mesmo os mais fortes -- e tem sido assim 

há muitos séculos. Ainda existem leis para punir ateísmo e homossexualidade em 

várias partes do mundo, e indivíduos nos dois grupos têm sido identificados como 

essencialmente maus ou desequilibrados. Muitas pessoas crêem que ateus e 

homossexuais nunca podem ser verdadeiramente felizes e tentarão modificá-los a 

todo custo. Por causa disso tudo, também os ateus muitas vezes preferem ficar por 

anos no armário, ou suas vidas inteiras, a enfrentar reações de ódio e incompreensão. 

Quem pode culpá-los?”(www.atea.org.br). 

 

De forma conclusiva, a religiosidade e a espiritualidade apresentam-se como 

importantes constituintes da vida do jovem na atualidade, sejam elas vividas de forma filiada 

a alguma instituição ou não, bem como declaradas como experiência religiosa ou não. A 

http://www.atea.org.br/
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compreensão do crer e do não crer assemelha-se ao considerar que no comportamento do ateu 

ou do devoto agem os mesmos mecanismos. Independente do conteúdo da crença, é na atitude 

e no sentido encontrado, seja no crer ou no não crer, que consiste a aproximação entre ambos. 

Valle (2004) sintetiza esse pensamento, ao dizer que, 

 

 (...) tanto no ateu como no devoto agem os mesmos dinamismos inconscientes e 

conscientes. Em ambos os casos, necessariamente, à base de tudo estão os desejos e 

carências infantis (alguns neuróticos, outros não). Dependendo do itinerário de 

maturação de cada individuo, os “desejos”, “ilusões” e “falhas” podem ou não ser 

psicologicamente superados e integrados. Se assim é, ao ateísmo como à devoção 

devem ser aplicadas as mesmas regras hermenêuticas de análise e interpretação do 

comportamento (VALLE, 2004, pg. 281). 

 

O presente estudo se propõe a analisar a correlação entre essa vivência (ou não) da 

religiosidade e a qualidade de vida de jovens de três grupos comparativos, como explica o 

estudo descrito a seguir. 
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Capítulo 7: Apresentação da estrutura da pesquisa. 

 

Para o estudo da avaliação de qualidade de vida em jovens evangélicos, ateus e sem-

religião buscou-se atingir os objetivos como descritos abaixo. Segue também os problemas de 

pesquisa, as hipóteses e a justificativa do estudo, acompanhadas do método utilizado para o 

cumprimento de tais objetivos. 

O presente capítulo tem como função a apresentação geral e estruturada da pesquisa 

realizada. Os dados específicos e descritivos que caracterizaram os resultados estão 

apresentados no capítulo a seguir, referente à apresentação dos resultados e análise dos dados, 

na Parte 3 desse trabalho.  

 

1. OBJETIVOS  

 

1.1. OBJETIVO GERAL  

 

Identificar o quanto a variável religiosidade (vivência ou não dela) está correlacionada 

à qualidade de vida de jovens adultos saudáveis de São Paulo em três grupos comparativos: 

um de protestantes históricos (jovens que se denominam filiados à igreja batista e 

presbiteriana), um de jovens ateus e outro de jovens sem-religião.  

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Para tanto, teve-se como objetivos específicos os seguintes: 

 

a) Levantar o conceito de qualidade de vida para cada um dos grupos, traçando 

comparativos entre as diferenças de definições, se essas existirem. 

b) Identificar se a vivência religiosa oferece alguma compreensão específica em relação 

ao corpo e à qualidade de vida subjetiva que seja diferente da compreensão dos jovens 

não filiados e dos jovens ateus. 

c) Mensurar a qualidade de vida subjetiva segundo a escala WHOQOL- BREF e 

comparar os escores dos três grupos. 

d) Verificar se a vivência religiosa possui correlação direta com a qualidade de vida dos 

jovens, através da análise dos resultados da WHOQOL- BREF e do questionário geral.  
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1.3. PROBLEMA 

 

Por sua vez, os problemas norteadores da pesquisa podem ser descritos da seguinte 

forma:  

a) O termo “Qualidade de vida” é compreendido da mesma forma pelos jovens filiados 

(batistas e presbiterianos), pelos não-filiados (sem-religião) e pelos jovens ateus? 

b) A relação estabelecida com o corpo dentro do protestantismo histórico e a 

compreensão que se faz do mesmo traz algum entendimento específico diferente do 

que existe entre os jovens sem-religião e os jovens ateus? 

c) Como a qualidade de vida é avaliada nesses três grupos segundo a WHOQOL-BREF e 

os escores são compatíveis com os da auto-avaliação dos grupos através do 

questionário geral? 

d) É possível traçar uma relação direta entre os termos qualidade de vida e religiosidade? 

 

1.4. HIPÓTESES 

 

Segundo Lopes (2009), as hipóteses “são respostas provisórias aos problemas 

levantados”.  Dessa forma, têm-se como hipóteses aos problemas de pesquisa: 

 

a) A compreensão do que é qualidade de vida e a conceituação do termo é diferente entre 

os jovens dos três grupos comparativos. 

b) A representação do corpo presente dentro do protestantismo histórico traz uma noção 

de qualidade de vida ligada a fatores de cuidado com o corpo e preservação de sua fé. 

Os jovens sem-religião e os ateus, por não representarem o corpo da mesma forma que 

os filiados, tem, portanto, uma compreensão diferente do que seria qualidade de vida.  

c) Os escores de avaliação de qualidade de vida são mais altos no grupo de jovens 

religiosos e ateus do que no grupo de jovens sem-religião.  

d) É possível traçar uma relação direta entre religiosidade e qualidade de vida, já que a 

vivência religiosa traz um sentido e uma nova forma de se ver no mundo ao indivíduo, 

possibilitando uma re-significação de si em seus conflitos e crises, favorecendo a 

resolução de problemas e a formação de sua identidade, sendo propiciadora de saúde 

mental. Compreendendo que a “não-crença” dos jovens ateus também pode implicar 

no encontro de um novo sentido, sendo este o sentido na não existência do divino (seja 
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ele qual for), a não vivência religiosa dotada de sentido para o indivíduo poderia 

também ser propiciadora de saúde. A hipótese traçada é que mais do que a vivência da 

religiosidade, o fator qualidade de vida está relacionado ao sentido dado para aquela 

atividade ao sujeito, no caso, a vivência e a não vivência da religiosidade.  

 

1.5. JUSTIFICATIVA 

 

Partindo-se dos dados apresentados na revisão de literatura desenvolvida neste 

trabalho, a pesquisa sobre a avaliação de qualidade de vida entre jovens religiosos, sem-

religião e ateus reveste-se de importância ao observar-se que ela busca fazer associações entre 

ciência e religião, e pode ser auxiliadora na compreensão dos afetos existentes nessas relações 

intra e inter pessoais, já que a vivência da espiritualidade é modificadora de comportamentos, 

como apresenta Volcan et al (2003) em seu artigo: 

 

Embora não seja possível determinar, com exatidão, os mecanismos de interação da 

espiritualidade na saúde, e especialmente na saúde mental, vários estudos sugerem 

que o exercício de atividades espirituais (a oração e outros rituais, por exemplo) 

podem influenciar, psicodinamicamente, através de emoções positivas (como a 

esperança, o perdão, a auto-estima e o amor). Ademais, estas emoções podem ser 

importantes para a saúde mental, em termos de possíveis mecanismos 

psiconeuroimunológicos e psicofisiológicos.
 
Por outro lado, a vivência de ter sentido 

a satisfação na vida (...) possibilitam ao indivíduo um recurso interno para o manejo 

e entendimento de situações existenciais críticas, como a dor, o sofrimento e a 

morte.
 
Assim, visto que a espiritualidade é considerada um recurso psicossocial, 

individual – e possivelmente comunitário – de promoção de saúde mental, é 

recomendável o incentivo à pratica de atividades espirituais e religiosas 

materializado em ações que, além de benéficas, não são onerosas aos sistemas de 

saúde (VOLCAN et al, 2003, p. 8). 

 

A pesquisa também é relevante socialmente já que aborda um assunto relacionado à 

promoção de saúde, partindo-se da premissa que a qualidade de vida pode ser considerada um 

fator na análise de saúde mental, e da possibilidade do conhecimento ser utilizado em áreas 

afins, como sociologia, teologia, entre outras. 

Academicamente, a pesquisa justifica-se pela sua contribuição ao estudo sobre a área 

de qualidade de vida, juventude e religiosidade, já que o estudo das áreas tratadas do ponto de 

vista da psicologia é recente. Segundo Paiva (2002), a relação entre Ciência e Religião têm 

sido um binômio problemático em algumas áreas da cultura ocidental moderna. O autor 

explica que “de alguma forma, ciência e religião têm sido relacionadas como entidades em 

conflito” (PAIVA, 2002).  Essa pesquisa, desenvolvida no programa de pós-graduação em 

ciências da religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie, enquadra-se na linha de 
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estudos interdisciplinares sobre o campo religioso brasileiro, sob condução do Prof. Dr. 

Antônio Máspoli de Araújo Gomes. 

A relevância pessoal se dá pelo interesse da pesquisadora na temática do 

Protestantismo pela ótica da Psicologia Social da Religião. A pesquisa agrega conhecimento à 

experiência pessoal da pesquisadora vivenciada no atendimento psicoterápico de evangélicos 

e no contato com jovens filiados a igrejas protestantes por estar envolvida nesse ambiente 

desde sua adolescência.  

 

1.6.  MÉTODO  

 

1.6.1. Participantes  

Participaram do estudo 69 jovens adultos com idade entre 18 e 35 anos e ensino 

superior (completo ou incompleto), sendo que dos 69 jovens; 

- 23 (vinte e três) eram evangélicos, filiados a igrejas batistas e presbiterianas de São 

Paulo, 

- 23 (vinte e três) eram sem-religião, ou seja, não se denominam filiados a nenhuma 

instituição religiosa ou a nenhum grupo religioso, independente de declararem ter fé ou não 

em Deus (pessoa, poder, espírito, inteligência ou força superior) e, 

- 23 (vinte e três) eram ateus. 

 

Os critérios de inclusão foram a faixa etária, a filiação religiosa/não-religiosa e a 

escolaridade dos respondentes. 

Faz-se necessário explicar que a escolha pelo grupo de jovens batistas e presbiterianos 

dentre os protestantes históricos e evangélicos em geral deu-se exclusivamente por uma 

questão de conveniência, pela aproximação da pesquisadora com esses grupos de jovens. 

 

1.6.2. Instrumentos  

 

No estudo foram utilizados os seguintes instrumentos: 

 

1.6.2.1.  WHOQOL- BREF  (Anexo 2). O instrumento de avaliação de qualidade 

de vida da Organização Mundial de Saúde em sua versão breve contém 26 questões 
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divididas em quatro domínios, sendo eles: domínio físico, domínio psicológico, 

relações sociais e meio ambiente. 

1.6.2.2. Questionário geral (Anexo 3), construído para atender aos objetivos da 

pesquisa. O questionário possui 17 questões, abrangendo dados de identificação do 

sujeito de pesquisa, questões relacionadas à compreensão do sujeito em relação ao que 

é qualidade de vida e auto-avaliação da mesma, saúde e vivência religiosa e tem a 

finalidade de levantar informações específicas do sujeito em relação ao quanto ele faz 

a associação entre religiosidade e qualidade de vida, bem como levantar as 

características dos sujeitos de pesquisa. 

 

 

1.6.3. Procedimentos  

 

O modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o projeto de pesquisa 

foram enviados e aprovados pelo Comitê de Ética da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

sob o processo CEP/UPM nº 1332/03/2011 e CAAE nº 0027.0.272.000-11 (anexo 1).  

Faz-se necessário esclarecer que o envio ao Comitê de Ética se deu na etapa anterior 

ao exame de qualificação, ou seja, na fase de projeto de pesquisa e, portanto, o título sugerido 

na versão enviada ainda estava em caráter provisório, como se pode verificar no parecer de 

aprovação em anexo ao final do trabalho - “Avaliação de qualidade de vida em jovens 

religiosos e jovens não-filiados”. Diante das sugestões da banca examinadora e da condução 

dada à pesquisa, o título foi alterado para “Aproximações entre o Crer e o Não-Crer: 

Avaliação de Qualidade de Vida em Jovens Evangélicos, Ateus e Sem-Religião”, ficando 

assim de forma definitiva e diferente do título que consta no parecer de aprovação.  

Os sujeitos foram convidados para participação na pesquisa por contato pessoal ou 

pela internet através da lista de emails da pesquisadora e de amigos que repassaram o convite 

à participação, bem como por redes sociais (Orkut, Facebook e Twitter). Após o convite 

inicial ser feito dessa forma houve o contato da pesquisadora com os sujeitos que seguiu com 

a apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Com o aceite do termo 

seguiu a aplicação dos dois instrumentos. Algumas informações específicas no que se refere 

às dificuldades e facilidades para se encontrar os sujeitos foram tratadas como dados de 

pesquisa e estão apresentadas no Capítulo 9 “Discussão dos resultados”, após a apresentação 

dos dados da pesquisa. 
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A compilação, tabulação, verificação de freqüências e o cruzamento das variáveis 

foram feitos com o Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 19 for Windows. 
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PARTE 3:  

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E ANÁLISE 
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Capítulo 8: Apresentação dos Dados Coletados. 

 

 Segue a descrição dos resultados coletados de acordo com os instrumentos 

WHOQOL-BREF e Questionário Geral, citados a partir de agora no texto por suas iniciais – 

WB e QG, respectivamente, já apresentados e explicados no tópico instrumentos. Os dados 

são apresentados de acordo com os interesses expostos nos objetivos da pesquisa, e descritos a 

partir da amostra geral (oferecendo um panorama dos resultados) e a partir dos grupos, já que 

os dados são separados de acordo com os grupos evangélicos, sem religião e ateus. 

 Os dados também são descritos no texto alternadamente à apresentação das tabelas, 

visando a melhor compreensão e ilustração do texto descritivo. 

 A forma de apresentação dos dados e estrutura do capítulo seguem o modelo utilizado 

por Machado (2009) no capítulo homônimo a esse em sua tese de doutorado.  

 

- Perfil da Amostra: 

 A pesquisa contou com um total de 69 jovens respondentes, sendo que deles, 23 eram 

evangélicos, 23 sem religião e 23 ateus. Os resultados expõem as características demográficas 

da amostra e dos grupos quanto ao gênero, idade, escolaridade, estado civil e os aspectos 

religiosos da mesma. Em seguida, as questões do QG e da WB foram apresentadas quanto as 

respostas dadas pela amostra geral e pelos grupos através das freqüências e porcentagem 

equivalentes. Em alguns momentos optou-se por descrever os dados de maior interesse para a 

análise, contudo, todas as tabelas geradas para análise estão disponíveis no anexo 4 (Tabelas 

completas geradas pelo SPSS) a esse trabalho. 

  

- Quanto às análises: 

 Diante do tamanho da amostra para comparação entre os grupos e os dados não 

seguirem distribuição normal, optou-se por utilizar o teste não paramétrico, realizando uma 

ANOVA Kruskal-Wallis de um fator nos três grupos religiosos/não religiosos. As análises 

executadas foram feitas cruzando a variável em questão no momento da discussão com duas 

outras variáveis: 1) os grupos religiosos/não religiosos e 2) o índice overall de qualidade de 

vida, a fim de verificar as diferenças significantes entre os grupos de acordo com sua opção 

religiosa/não religiosa e o quanto aquela variável se relacionava com o índice de qualidade de 

vida, independente de sua relação com os grupos. 

 Como já descrito na fundamentação teórica desse estudo, a WHOQOL e todos os seus 

projetos (o que inclui a WHOQOL-BREF, aqui utilizada) partem da premissa que a Qualidade 
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de Vida é um construto multidimensional, e, portanto, não oferecem um escore total único 

como resultado. A partir da aplicação da Sintaxe devida, obtêm-se os escores equivalentes ao 

índice overall (geral) e aos domínios físico, psicológico, meio ambiente e relações sociais. 

Cada domínio é composto por um número específico de facetas que visam avaliar o tema 

geral ao qual ele se refere, e o índice overall se refere à auto-avaliação do sujeito em relação à 

sua qualidade de vida, sendo obtido a partir da resposta dada às questões 1 e 2 da escala. 

 A opção pela análise feita através do cruzamento da variável em questão com o índice 

overall, e não com os outros domínios, se deve ao objetivo dessa pesquisa em avaliar a 

percepção subjetiva do indivíduo no que se refere à qualidade de vida. Contudo, os domínios 

físico, psicológico, meio ambiente e relações sociais foram avaliados no que se refere às 

diferenças de respostas de acordo com a opção religiosa/não religiosa dos respondentes, ou 

seja, buscou-se verificar se a opção religiosa/não religiosa é um fator de influência nos 

diferentes domínios de qualidade de vida. A análise de acordo com os domínios está 

apresentada a partir do tópico “Satisfação com a saúde”. 

 Em cada um dos tópicos, optou-se também por trabalhar com a temática relativa à 

questão, ou ao grupo de questões que se enquadravam naquela mesma temática. Sendo assim, 

as questões não estão necessariamente apresentadas na ordem que compõem os questionários, 

mas de acordo com a temática em discussão. 

 Segue a apresentação dos dados, como obtidos e trabalhados a partir dos questionários. 
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- Quanto ao GÊNERO; 

  

 A amostra geral (N=69) ficou composta por 69,6% (48 respondentes) do gênero 

masculino somados a 30,4% (21 respondentes) do gênero feminino.  

 Nos grupos, a divisão foi de 56,5% (13 respondentes) do gênero masculino e 43,5% 

(10 respondentes) do gênero feminino dentre os evangélicos (N=23), dentre os sem-religião 

(N=23), 69,6% (16 respondentes) são do gênero masculino e 30,4% (7 respondentes) do 

gênero feminino e dentre os jovens ateus (N=23), 82,6% (19 respondentes) são do gênero 

masculino e 17,4% (4 respondentes) do gênero feminino.    

 A Tabela 1 (Freqüências e percentuais: Gênero) sintetiza os dados descritos, 

colocando-os lado a lado para facilitar a visualização de acordo com os grupos:  

 

Tabela 1- Freqüências e percentuais: Gênero 

Gênero 

 

Respondentes                         

(N=69) 

Evangélicos                                

(N=23) 

Sem-religião                         

(N=23) 

Ateus                                      

(N=23) 

 
N % N % N % N % 

1. Masculino 48 69,6 13 56,5 16 69,6 19 82,6 

2. Feminino 21 30,4 10 43,5 7 30,4 4 17,4 

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes no que se refere ao 

gênero entre os grupos (x²=3,643; DF=2; p=0,162) e não foi encontrada uma relação 

estatisticamente significante entre as variáveis qualidade de vida e gênero (x²=2,233; DF=1; 

p=0,135). 
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- Quanto à IDADE; 

 

A média de idade dos entrevistados na amostra total é de 25,12 anos, considerando-se 

que a idade mínima selecionada foi de 18 anos e a idade máxima foi de 35 anos (critério de 

inclusão na amostra). Todos os respondentes foram divididos arbitrariamente em duas faixas 

etárias: 18 a 25 anos e 26 a 35 anos, que caracterizassem os jovens “mais novos” dos jovens 

“mais velhos”. Da amostra geral (N= 69), 62,3% (43 respondentes) têm de 18 a 25 anos de 

idade e 37,7 (26 respondentes) têm de 26 a 35 anos.  

Nos evangélicos (N=23), a média de idade foi de 24,17 anos (idade máxima 34 anos e 

idade mínima 19 anos), sendo que 73,9% (17 respondentes) têm de 18 a 25 anos e 26,1% (6 

respondentes) têm de 26 a 35 anos. 

Nos sem- religião (N=23), a média de idade foi de 24,91 anos (idade mínima 18 anos e 

idade máxima 35 anos), dos quais 65,2% (15 respondentes) têm de 18 a 25 anos e 34,8% (8 

respondentes) têm de 26 a 35 anos. 

Finalmente nos ateus (N=23), a média de idade foi de 26,26 anos (idade mínima 21 

anos e idade máxima 33 anos), sendo que 47,8% (11 respondentes) têm de 18 a 25 anos e 

52,2% (12 respondentes) têm de 26 a 35 anos. 

A Tabela 2 (Freqüências e percentuais: Idade) apresenta os dados descritos acima de 

forma a ilustrar os dados apresentados: 

 

Tabela 2- Freqüências e percentuais: Idade 

Idade 

 

Respondentes                         

(N=69) 

Evangélicos                                

(N=23) 

Sem-religião                         

(N=23) 

Ateus                                      

(N=23) 

Faixas 

Etárias 
N % µ N % µ N % µ N % µ 

18 a 25 

anos 
43 62,3 

25,12 

17 73,9 

24,17 

15 65,2 

24,91 

11 47,8 

26,26 
26 a 35 

anos 
26 37,7 6 26,1 8 34,8 12 52,2 

 

 Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes no que se refere à 

faixa etária entre os grupos (x²= 3,406; DF= 2; p=0,182) e no que se refere a relação entre 

faixa etária e qualidade de vida (x²=0,437; DF=1;p=0,509).  
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- Quanto à ESCOLARIDADE; 

 

 A amostra total (N=69) foi constituída por jovens universitários (critério de inclusão 

na amostra), divididos em quatro categorias: 1. Ensino Superior Incompleto, 2. Ensino 

Superior Completo, 3. Pós- graduação Incompleta e 4. Pós- graduação Completa. Sendo 

assim, 42% dos jovens (29 respondentes) dessa amostra declararam ter Ensino Superior 

Incompleto, 26,1% dos jovens (18 respondentes) têm Ensino Superior Completo, 13% dos 

jovens (9 respondentes) têm Pós- graduação Incompleta e 18,8% dos jovens (13 respondentes) 

têm Pós- graduação Completa.  

 Nos grupos, a escolaridade ficou dividida da seguinte maneira; 

 Os evangélicos (N=23) tiveram 65,2% dos jovens (15 respondentes) com Ensino 

Superior Incompleto, 17,4% (4 respondentes) com Ensino Superior Completo, 8,7% (2 

respondentes) com Pós- graduação Incompleta e 8,7% (2 respondentes) com Pós- graduação 

Completa.  

 Os jovens sem-religião (N=23) tiveram 26,1% (6 respondentes) com Ensino Superior 

Incompleto, 39,1% (9 respondentes) com Ensino Superior Completo, 26,1% (6 respondentes) 

com Pós- graduação Incompleta e 8,7% (2 respondentes) com Pós- graduação Completa.  

 Os ateus (N=23) por sua vez tiveram 34,8% dos jovens (8 respondentes) com Ensino 

Superior Incompleto, 21,7% (5 respondentes) com Ensino Superior Completo, 4,3% (1 

respondente) com Pós- graduação Incompleta e 39,1% (9 respondentes) com Pós- graduação 

Completa. 

 A Tabela 3 (Freqüências e percentuais: Escolaridade) disposta a seguir apresenta os 

dados descritos de forma a ilustrar os mesmos: 

 

Tabela 3- Freqüências e percentuais: Escolaridade 

Escolaridade 

 

Respondentes                         

(N=69) 

Evangélicos                                

(N=23) 

Sem-religião                         

(N=23) 

Ateus                                      

(N=23) 

 
N % N % N % N % 

1. Ensino Superior 

Incompleto 
29 42 15 65,2 6 26,1 8 34,8 

2. Ensino Superior 

Completo 
18 26,1 4 17,4 9 39,1 5 21,7 

3. Pós- graduação 

Incompleta 
9 13 2 8,7 6 26,1 1 4,3 

4. Pós- graduação 

Completa. 
13 18,8 2 8,7 2 8,7 9 39,1 
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Foi encontrada uma diferença estatisticamente significante da escolaridade quando 

comparada entre os grupos (x²=7,117; DF=2; p=0,02).  A análise dos resíduos ajustados (ra) 

indicou diferenças significantes (> ou = a 2) entre os estágios de escolaridade do Ensino 

Superior Incompleto (Evangélicos, ra=  2,8; Sem Religião, ra= -1,9 e Ateus, ra= -0,9); Pós-

Graduação Incompleta (Evangélicos, ra=  -0,8; Sem Religião, ra= 2,3 e Ateus, ra= -1,5) e Pós-

Graduação Completa (Evangélicos, ra= -1,5; Sem Religião, ra= -1,5 e Ateus, ra= 3,0), 

indicando que a amostra de ateus tende a ter escolaridade significantemente mais alta do que a 

dos outros dois grupos. 

As Tabelas 4 (A e B) e 5 a seguir apresentam a significância dos dados e a direção do 

efeito de significância, respectivamente. 

 

 

Tabelas 4A e 4B:  Significância dos dados- Escolaridade. 

 

RANKS 

 Group N Mean Rank 

Escolaridade 

evangélicos 23 26,48 

sem religião 23 38,02 

Ateus 23 40,50 

Total 69  

 

 

 

 

Tabela 5: Direção do efeito da significância das diferenças entre os grupos quanto a 

escolaridade. 
 

Escolaridade * Grupos Crosstabulation 

 
Grupos 

Total 
Evangélicos Sem religião Ateus 

Escolaridade 

Ensino Superior 

Incompleto 

Count 15 6 8 29 

Adjusted Residual 2,8 -1,9 -,9  

Ensino Superior 

Completo 

Count 4 9 5 18 

Adjusted Residual -1,2 1,7 -,6  

Pós- graduação 

Incompleta 

Count 2 6 1 9 

Adjusted Residual -,8 2,3 -1,5  

Pós- graduação 

Completa 

Count 2 2 9 13 

Adjusted Residual -1,5 -1,5 3,0  

Total Count 23 23 23 69 

 

Test Statistics
a,b

 

 Escolaridade 

Chi-Square 7,117 

DF 2 

Asymp. Sig. ,028 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: group 
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No que se refere à relação entre escolaridade e qualidade de vida, não foi encontrada 

uma diferença estatisticamente significante (x²=0,796; DF=3; p=0,850). 
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Quanto ao ESTADO CIVIL; 

Do total de jovens respondentes (N=69), 82,6% (57 respondentes) são solteiros, 15,9% 

(11 respondentes) são casados e 1,4% (1 respondente) são divorciados ou separados.  

Os evangélicos (N=23) solteiros compuseram 91,3% (21 respondentes) da amostra, 

somados a 8,7% (2 respondentes) casados. Dentre os sem-religião (N=23), 78,3% (18 

respondentes) são solteiros, 17,4% (4 respondentes) casados e 4,3% (1 respondente) 

divorciado ou separado. Os jovens ateus (N=23) tinham em seu grupo 78,3% (18 

respondentes) solteiros e 21,7% (5 respondentes) casados.    

A Tabela 6 (Freqüências e percentuais: Estado Civil) ilustra os dados já descritos: 

 

Tabela 6- Freqüências e percentuais: Estado Civil. 

Estado Civil 

 

Respondentes                         

(N=69) 

Evangélicos                                

(N=23) 

Sem-religião                         

(N=23) 

Ateus                                      

(N=23) 

 
N % N % N % N % 

1. Solteiro 57 82,6 21 91,3 18 78,3 18 78,3 

2. Casado 11 15,9 2 8,7 4 17,4 5 21,7 

3. Divorciado ou Separado 1 1,4 . . 1 4,3 . . 

 

 Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes no que se refere ao 

estado civil entre os grupos (x²=1,841; DF=2; p=0,398), bem como no cruzamento entre 

qualidade de vida e estado civil (x²=1,476; DF=2; p=0,478). 
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ASPECTOS RELIGIOSOS 

 

- Quanto à MUDANÇA DE RELIGIÃO; 

Quando perguntados sobre alguma mudança de religião ao longo da vida (Q8. Alguma 

vez você mudou de religião, doutrina, crença ao longo da vida?), os respondentes tinham 

como alternativas para respostas as opções 1. Sim e 2. Não, sendo que, caso respondessem 

Sim, eram solicitadas a descrever as mudanças ocorridas. 

De maneira geral, os jovens da amostra total (N=69) em sua maioria já mudaram de 

religião, sendo que 63,8% (44 respondentes) optaram por sim (já mudaram de religião), e 

36,2% (25 respondentes) optaram por não (nunca mudaram de religião).  

Nos grupos as respostas ficaram assim descritas: 

Evangélicos (N=23): 34,8% (8 respondentes) já mudaram de religião, somados a 

65,2% (15 respondentes) que nunca mudaram de religião. 

Sem-religião (N=23): 69,6% (16 respondentes) já mudaram de religião, somados a 

30,4% (7 respondentes) que nunca mudaram de religião. 

Ateus (N=23): 87% (20 respondentes) já mudaram de religião, somados a 13% (3 

respondentes) que nunca mudaram de religião. 

A Tabela 7 (Freqüências e percentuais: Mudança de Religião) apresentada abaixo 

ilustra os dados descritos: 

 

Tabela 7- Freqüências e percentuais: Mudança de Religião. 

 

Foi encontrada uma diferença estatisticamente significante no que se refere à mudança 

de religião entre os grupos (x²=13,259; DF=2; p=0,001). ).  A análise dos resíduos ajustados 

(ra) indicou diferenças significantes (> ou = a 2) quanto aos que já mudaram de religião 

(Evangélicos, ra= -3,3; Sem Religião, ra=0,4 e Ateus, ra=3,0) e aos que não mudaram de 

religião (Evangélicos, ra=3,3; Sem Religião, ra=-0,4 e Ateus, ra=-3,0), indicando que a 

amostra de ateus tende a ter mudado de religião mais do que os outros grupos, bem como a 

amostra de evangélicos tende a não ter mudado de religião mais do que os outros grupos. 

Mudança de Religião 

 

Respondentes                         

(N=69) 

Evangélicos                                

(N=23) 

Sem-religião                         

(N=23) 

Ateus                                      

(N=23) 

 
N % N % N % N % 

1. Sim 44 63,8 8 34,8 16 69,6 20 87 

2. Não 25 36,2 15 65,2 7 30,4 3 13 
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As Tabelas 8 (A e B) e 9 a seguir apresentam a diferença estatística citada e a direção 

do efeito de significância, respectivamente. 

 

Tabelas 8A e 8B: Significância dos dados- Mudança de Religião. 

 

RANKS 

 Group N 
Mean 

Rank 

Mud. 

Religião 

evangélicos 23 44,50 

sem religião 23 34,00 

Ateus 23 26,50 

Total 69  

 

 

 Tabela 9: Direção do efeito da significância das diferenças entre os grupos quanto 

a mudança de religião. 

  

Mudança de Religião * Grupos Crosstabulation 

 
Grupos 

Total 
Evangélicos Sem religião Ateus 

Mudanças de 

Religião 

sim 
Count 8 15 20 43 

Adjusted Residual -3,3 ,4 3,0  

não 
Count 15 8 3 26 

Adjusted Residual 3,3 -,4 -3,0  

Total Count 23 23 23 69 

 

No que se refere à relação entre o índice de qualidade de vida e mudança de religião 

não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes (x²=0,249; DF=1; p=0,618). 

Os dados de cada um dos grupos referentes à mudança de religião estão apresentados 

somente de forma descritiva, nas tabelas a seguir. Dentre os jovens que relataram já ter 

mudado de religião, as mudanças foram relatadas da seguinte forma: 

 

- Evangélicos: 

 Dos evangélicos que apresentaram mudanças religiosas ao longo da vida, 4 

respondentes mudaram do catolicismo para o protestantismo, 2 respondentes do espiritismo 

para o protestantismo e 2 respondentes relataram ter passado por mudanças doutrinárias 

dentro da própria religião, como demonstra a Tabela 10 (Frequencias e percentuais: Mudança 

de Religião dos Evangélicos) a seguir: 

Test Statistics
a,b

 

 Mud. Religião 

Chi-Square 13,259 

Df 2 

Asymp. Sig. ,001 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: group 
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Tabela 10- Freqüências e percentuais: Mudança de Religião dos Evangélicos. 

Evangélicos- Mudanças de Religião 

 
Freqüência Porcentagem 

Porcentagem 

Válida 

Porcentagem 

Cumulativa 

Valid Nunca Mudaram 15 65,2 65,2 65,2 

Catolicismo para 

Protestantismo 4 17,4 17,4 82,6 

Espiritismo para 

Protestantismo 2 8,7 8,7 91,3 

Mudanças Doutrinarias 

Dentro da Própria 

Religião 

2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0 
 

 

 

- Sem- Religião: 

 Dentre os jovens sem- religião,  1 respondente relatou antes ser ateu e agora sem- 

religião, 8 respondentes eram católicos e atualmente não tem religião, 1 respondente relatou 

antes ser deísta e agora ser sem-religião, 1 respondente mudou do espiritismo para sem-

religião e 4 respondentes antes eram protestantes e atualmente são sem-religião, como 

demonstra a Tabela 11 (Freqüências e percentuais: Mudança de Religião dos Sem-Religião) a 

seguir: 

 

Tabela 11- Freqüências e percentuais: Mudança de Religião dos Sem-Religião. 

Sem- Religião- Mudanças de Religião 

 
Freqüência Porcentagem 

Porcentagem 

Válida 

Porcentagem 

Cumulativa 

Valid 

Nunca mudaram 8 34,8 34,8 34,8 

Ateu para sem religião 1 4,3 4,3 39,1 

Catolicismo para sem 

religião 
8 34,8 34,8 73,9 

Deísta para sem religião 1 4,3 4,3 78,3 

Espiritismo para sem 

religião 
1 4,3 4,3 82,6 

Protestantismo para sem 

religião 
4 17,4 17,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0 
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Crença em Deus; 

 

 Faz-se necessária a descrição de um item relacionado ao grupo dos jovens sem-

religião, no que se refere à “Crença em Deus (pessoa, poder, espírito, inteligência ou força 

superior)”, já que dentre os grupos dos evangélicos e dos ateus essa questão se responde pela 

própria constituição dos grupos (100% dos jovens evangélicos declararam crer em Deus e 

100% dos jovens ateus declararam não crer em Deus). 

Quando perguntados sobre a crença em Deus (Q7. Você acredita em Deus (pessoa, 

poder, espírito, inteligência ou força superior?), as opções de respostas eram 1. Sim, 2. Não e 

3. Não Sei. Caso o jovem respondesse “Não Sei”, era solicitado a explicar sua resposta. 

Dentre o grupo, 30,4% dos jovens (7 respondentes) declararam crer em Deus e 47,8% 

dos jovens (11 respondentes) declararam não crer em Deus. 21,7% (5 respondentes) optaram 

pelo ítem “Não Sei”, e quando solicitados a explicarem sua resposta, 2 respondentes 

explicaram “crer em forças superiores”, 1 respondente explicou que para ele “Deus seria a 

natureza e a vida” e 2 respondentes explicaram ter “dúvidas quanto a existência de Deus”.  

A Tabela 12 (Freqüências e percentuais: Crença em Deus pelos Sem-Religião) a seguir 

demonstra as respostas obtidas pela questão 7. 

 

 

Tabela 12- Freqüências e percentuais: Crença em Deus pelos Sem-Religião. 

Sem Religião- Crença em Deus 

 Freqüência Porcentagem 
Porcentagem 

Válida 

Porcentagem 

Cumulativa 

Valid 

Sim 7 30,4 30,4 30,4 

Não 11 47,8 47,8 78,3 

Não – Sei 5 21,7 21,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

 

A Tabela 13 (Freqüências e percentuais: Descrição da resposta “Não Sei”) aponta a 

descrição das respostas que optaram pelo ítem “Não-Sei”, no que se refere à crença em Deus 

pelo grupos dos jovens sem- religião. 
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Tabela 13- Freqüências e percentuais: Descrição da resposta “Não Sei”. 

 

Sem-Religião- Descrição da resposta “Não Sei” 

 Freqüência Porcentagem 
Porcentagem 

Válida 

Porcentagem 

Cumulativa 

Valid 

Crê/ Não crê 18 78,3 78,3 78,3 

Crença em forças 

superiores 
2 8,7 8,7 87,0 

Deus como a natureza, a 

vida 
1 4,3 4,3 91,3 

Dúvidas sobre a existência 

de Deus 
2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

Em um cruzamento entre as variáveis “Crença em Deus” e “Qualidade de vida”, não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significantes  entre os grupos que pudessem 

justificar uma correlação entre as variáveis (x²=0,671; DF=2; p=0,715). 

 

 

- Ateus  

Dos jovens ateus, 6 respondentes relataram antes serem agnósticos e atualmente serem 

ateus, 6 respondentes mudaram do catolicismo para o ateísmo, 2 respondentes eram deístas e 

atualmente se consideram ateístas, 2 respondentes mudaram do espiritismo para o ateísmo, 2 

respondentes mudaram do protestantismo para o ateísmo, 1 respondente mudou de sem-

religião para ateísta e 1 respondente mudou de testemunha de Jeová para ateísta, como 

demonstra a Tabela 14 (Freqüências e percentuais: Descrição da resposta “Não Sei”) a seguir:  
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Tabela 14- Freqüências e percentuais: Mudança de Religião pelos Ateus. 

Ateus- Mudança de Religião 

 
Freqüência Porcentagem 

Porcentagem 

Válida 

Porcentagem 

Cumulativa 

Valid 

Nunca mudaram 3 13,0 13,0 13,0 

Agnosticismo para 

ateísmo 
6 26,1 26,1 39,1 

Catolicismo para ateísmo 6 26,1 26,1 65,2 

Deista para ateísta 2 8,7 8,7 73,9 

Espiritismo para ateísmo 2 8,7 8,7 82,6 

Protestantismo para 

ateísmo 
2 8,7 8,7 91,3 

Sem religiao para 

ateísmo 
1 4,3 4,3 95,7 

Testemunhas de Jeová 

para ateísmo 
1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0 
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- Quanto à ESPIRITUALIDADE (SENTIDO/SIGNIFICADO DADO À VIDA) 

 

(Q9/QG- O que dá sentido/ significado à sua vida?) 

(Q6/WB- Em que medida você acha que a sua vida tem sentido?) 

(Q10/QG- O quanto você se considera engajado ou envolvido nesse sentido de vida?) 

 

A questão 9 do QG faz referência à espiritualidade do jovem respondente. Cabe aqui 

fazer uma breve nota explicativa de que, nesse estudo, os termos “espiritualidade” e “sentido 

de vida” são usados como sinônimos, ou seja, a espiritualidade é compreendida como o 

sentido de vida (ou o significado dado a vida) que o sujeito tem para si, ou o sentido que o 

sujeito dá para a própria vida, como já explicado na fundamentação teórica da pesquisa. 

A freqüência de respostas a essa questão foi dada de forma descritiva, não trazendo 

comparações entre os grupos e apresentando a particularidade de cada uma das respostas. A 

questão foi feita de forma aberta, ou seja, o respondente tinha a oportunidade de escrever 

livremente sobre o que dava sentido/significado à sua vida. A partir das respostas dadas, as 

frases foram divididas em categorias temáticas que sintetizassem o pensamento ali expresso. 

Alguns respondentes descreveram mais de um item que dava sentido à sua vida e por 

isso as respostas foram divididas, sendo que na freqüência de respostas a somatória final das 

freqüências é maior que o todo de respondentes, devido a essa duplicidade de respostas de 

alguns respondentes. 

A apresentação das respostas a essa questão dessa forma prezou pela fidelidade à 

resposta dada pelos participantes, buscando atender ao objetivo de pesquisa que visa fazer o 

levantamento das diferenças de sentido/significado de vida de acordo com os grupos.    

Quando perguntados a respeito do que dá sentido/significado às suas vidas, os 

respondentes relataram, segundo os grupos, que: 

 

Tabela 15- Freqüências e percentuais: Sentido de Vida dos Evangélicos. 
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Tabela 15- Freqüências e percentuais: Sentido de Vida dos Evangélicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jovens Evangélicos- O que dá sentido/significado à sua vida? 

Respostas Freqüência Percentual 

   

Deus 8 7,0 

fazer a vontade de deus 4 3,5 

crer em deus 3 2,6 

salvacao que deus da 3 2,6 

Amor 2 1,7 

Família 2 1,7 

o proprio viver 2 1,7 

saber que deus esta no controle 2 1,7 

saber que fui criado por deus com um propósito 2 1,7 

ter uma missão 2 1,7 

amor de deus 1 ,9 

conquistas pessoais 1 ,9 

deus nos ajuda a viver nessa vida que nao faz sentido 1 ,9 

experiencias vividas 1 ,9 

fazer o bem aos outros 1 ,9 

me relacionar com as pessoas 1 ,9 

mudar as pessoas 1 ,9 

nao acredito que a vida tenha um significado 1 ,9 

nao sei 1 ,9 

poder esperar em deus 1 ,9 

relacionamento com deus 1 ,9 

saber que tudo coopera para o meu bem 1 ,9 

ser feliz 1 ,9 

ser útil 1 ,9 

tudo o que deus da 1 ,9 

viver com deus 1 ,9 

Total 115 100,0 
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Tabela 16- Freqüências e percentuais: Sentido de Vida dos Sem-Religião. 

 

Jovens Sem-Religião - O que dá sentido/significado à sua vida? 

Respostas Freqüência Percentual 

   

Família 6 5,2 

fazer o bem aos outros 5 4,3 

o proprio viver 4 3,5 

Amigos 3 2,6 

carreira profissional 3 2,6 

fazer o certo 3 2,6 

ser feliz 3 2,6 

valores humanos 3 2,6 

Amor 2 1,7 

conquistas pessoais 2 1,7 

experiencias vividas 2 1,7 

fazer ciência 2 1,7 

incerteza do futuro 2 1,7 

minhas vontades e desejos 2 1,7 

nao acredito que a vida tenha um significado 2 1,7 

termos uma evolucao espiritual 2 1,7 

busca por meus objetivos 1 ,9 

carreira pofissional 1 ,9 

certeza da morte 1 ,9 

crer em deus 1 ,9 

crescimento pessoal 1 ,9 

Estudos 1 ,9 

Ética 1 ,9 

Futebol 1 ,9 

me relacionar com as pessoas 1 ,9 

minhas escolhas 1 ,9 

pessoas que sao importantes pra mim 1 ,9 

sentir-me bem 1 ,9 

ter prazeres 1 ,9 

viver bem 1 ,9 

Total 115 100,0 

 

 

 



71 
 

Tabela 17- Freqüências e percentuais: Sentido de Vida dos Ateus. 

 

Jovens Ateus - O que dá sentido/significado à sua vida? 

Respostas Freqüência  Percentual 

   

fazer o bem aos outros 6 5,2 

me relacionar com as pessoas 6 5,2 

carreira profissional 4 3,5 

ser feliz 4 3,5 

busca pelo conhecimento 3 2,6 

Família 3 2,6 

nao acredito que a vida tenha um significado 3 2,6 

viver bem 3 2,6 

Amigos 2 1,7 

cumprir meu papel na sociedade 2 1,7 

fazer ciência 2 1,7 

meus sonhos 2 1,7 

minhas escolhas 2 1,7 

Musica 2 1,7 

o proprio viver 2 1,7 

busca por meus objetivos 1 ,9 

certeza da morte 1 ,9 

defesa dos direitos dos animais 1 ,9 

Escrever 1 ,9 

Estudos 1 ,9 

Ética 1 ,9 

fazer o certo 1 ,9 

Filosofia 1 ,9 

incerteza do futuro 1 ,9 

minhas conquistas 1 ,9 

minhas obrigações 1 ,9 

minhas vontades e desejos 1 ,9 

promocao do veganismo 1 ,9 

Total 115 100,0 
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 Ainda dentro da temática da espiritualidade, a questão 6 da WB aborda de forma 

objetiva e mensura o quanto o respondente acha que a sua vida tem sentido. Na freqüência de 

respostas a essa pergunta (N=69), 40,6% (28 respondentes) optaram pela resposta de gradação 

máxima, “extremamente”.  

 Dentre os grupos, 13% (3 respondentes) dos evangélicos (N=23) optaram por “mais ou 

menos”; 17,4% (4 respondentes) optaram por “bastante” e 69,6% (16 respondentes) optaram 

por “extremamente”. No grupo dos sem-religião (N=23), 8,7% (2 respondentes) optaram por 

“nada”; 4,3% (1 respondente) optou por “muito pouco”; 21,7% (5 respondentes) por “mais ou 

menos”; 43,5% (10 respondentes) por “bastante” e 21,7% (5 respondentes) optaram por 

“extremamente”.  

 No grupo de ateus (N=23), 8,7% (2 respondentes) optaram por “nada”; 17,4% (4 

respondentes) optaram por “mais ou menos”; 43,5% (10 respondentes) por “bastante” e 

30,4% (7 respondentes) optaram por “extremamente”, como demonstra a Tabela 18 

(Freqüências e percentuais: Mensuração de Sentido de Vida) abaixo:  

 

 

Tabela 18- Freqüências e percentuais: Mensuração de Sentido de Vida. 

Q6/WB- Em que medida você acha que a sua vida tem sentido? 

  

Respondentes                         

(N=69) 

Evangélicos                                

(N=23) 

Sem-religião                         

(N=23) 

Ateus                                      

(N=23) 

  N % N % N % N % 

1. Nada 4 5,8 .  .  2 8,7 2 8,7 

2. Muito Pouco 1 1,4  .  . 1 4,3 .  .  

3. Mais ou 

Menos 12 17,4 3 13,0 5 21,7 4 17,4 

4. Bastante 24 34,8 4 17,4 10 43,5 10 43,5 

5. 

Extremamente 28 40,6 16 69,6 5 21,7 7 30,4 

 

 

Uma diferença estatisticamente significante foi encontrada quando da resposta dos 

grupos a essa questão (x²=10,689; DF=2; p=0,005).  A análise dos resíduos ajustados (ra) 

indicou diferenças significantes (> ou = a 2) entre a mensuração de respostas no item 5- 

Extremamente, (Evangélicos, ra= 3,5; Sem Religião, ra= -2,3 e Ateus, ra= -1,2), indicando 

que a amostra de evangélicos tende a mensurar o quanto a sua vida tem sentido de forma mais 

alta do que os outros dois grupos. 

As tabelas 19 (A e B) e 20 a seguir apresentam a significância dos dados e a direção 

do efeito de significância, respectivamente. 
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Tabelas 19A e 19B:  Significância dos dados- Mudança de Religião. 

 

Ranks 

 Group N Mean Rank 

Q6/WB 

Evangélicos 23 45,24 

sem religião 23 27,83 

Ateus 23 31,93 

Total 69  

 

 

 

 

Tabela 20: Direção do efeito da significância das diferenças entre os grupos quanto a  

mudança de religião. 

 

Q6/WB * Grupos Crosstabulation 

 

Group 

Total 
Evangélicos 

Sem 

Religião 
Ateus 

Q6/WB 

1.Nada 
Count 0 2 2 4 

Adjusted Residual -1,5 ,7 ,7  

2.Muito Pouco 
Count 0 1 0 1 

Adjusted Residual -,7 1,4 -,7  

3.Mais ou menos 
Count 3 5 4 12 

Adjusted Residual -,7 ,7 ,0  

4.Bastante 
Count 4 10 10 24 

Adjusted Residual -2,1 1,1 1,1  

5.Extremamente 
Count 16 5 7 28 

Adjusted Residual 3,5 -2,3 -1,2  

Total Count 23 23 23 69 

 

 Outra forma de mensuração da espiritualidade foi verificada por meio do Questionário 

Geral, dessa vez, de acordo com o quanto os respondentes se consideram engajados ou 

envolvidos nesse sentido de vida. A descrição de freqüências de respostas dos indivíduos 

participantes da pesquisa a essa questão demonstra que, dos 69 respondentes da pesquisa, 1 

deles (1,4% do total) se considera “nada” envolvido nesse sentido de vida, 1 (1,4%) se 

considera “pouquíssimo” envolvido, 1 (1,4%) “pouco” envolvido; 6 (8,7%) relatam não saber 

o quanto estão envolvidos, 17 (24,6%) estão “muito” envolvidos, 12 (17,4%) “muitíssimo” 

envolvidos e 31 deles (44,9% dos respondentes) estão “totalmente” envolvidos nesse 

sentido/espiritualidade. Isso aponta que 86,9% dos respondentes (60 deles) se consideram ao 

Test Statistics
a,b

 

 Q6/WB 

Chi-Square 10,689 

DF 2 

Asymp. Sig. ,005 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: group 
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menos muito envolvidos/engajados em seus próprios sentidos de vida ou em sua 

espiritualidade.  

Ao se verificar as freqüências de acordo com os grupos, dentre os evangélicos (N=23), 

4 respondentes (17,4%) consideram não saber o quanto estão envolvidos, 2 (8,7%) estão 

“muito” envolvidos, 5 (8,7%) estão “muitíssimo” envolvidos e 12 (52,2%) estão “totalmente” 

envolvidos. 

Dentre os jovens sem-religião (N=23), 1 (4,3%) considera-se “pouco” envolvido, 

1(4,3%) não sabe o quanto está envolvido, 8 deles (34,8%) “muito” envolvidos, 3 deles (13%) 

“muitíssimo” envolvidos e 10 deles (43,5%) “totalmente” envolvidos. 

No grupo de jovens ateus (N=23), 1 deles (4,3%) considera-se “nada” envolvido, 

1(4,3%) “pouquíssimo” envolvido, 1(4,3%) não sabe o quanto está envolvido, 7 (30,4%) 

“Muito” envolvidos e 9 (39,1%) “totalmente” envolvidos em seus sentidos de vida. 

A Tabela 21 (Freqüências e percentuais: Engajamento no Sentido de Vida) abaixo 

ilustra esses dados: 

 

Tabela 21- Freqüências e percentuais: Engajamento no Sentido de Vida. 

 

Q10/QG- O quanto você se considera engajado ou envolvido nesse sentido de vida? 

 

Respondentes                         

(N=69) 

Evangélicos                                

(N=23) 

Sem-religião                         

(N=23) 

Ateus                                      

(N=23) 

Respostas N % N % N % N % 

1. Nada 1 1,4 . . . . 1 4,3 

2. Pouquíssimo 1 1,4 . . . . 1 4,3 

3. Pouco 1 1,4 . . 1 4,3 . . 

4. Não sei 6 8,7 4 17,4 1 4,3 1 4,3 

5. Muito 17 24,6 2 8,7 8 34,8 7 30,4 

6. Muitíssimo 12 17,4 5 21,7 3 13,0 4 17,4 

7. Totalmente 31 44,9 12 52,2 10 43,5 9 39,1 

 

 Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes no que se refere à 

mensuração feita pelos respondentes quanto ao envolvimento/engajamento em seu sentido de 

vida/espiritualidade entre os grupos (x²=0,926; DF=2; p=0,630) e no que se refere à essa 

mensuração quando correlacionada à qualidade de vida (x²= 5,143; DF=6; p=0,526). Contudo, 
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uma associação positiva entre essas variáveis (Qualidade de Vida/ Engajamento no Sentido de 

Vida) foi encontrada enquanto tendência a ser explorada no mapeamento das respostas dos 

sujeitos, de forma diretamente proporcional, ou seja, uma tendência linear de quanto maior o 

índice de qualidade de vida do sujeito, maior o seu envolvimento/engajamento em seu sentido 

de vida/espiritualidade. O gráfico A (Scatterplot- Overall QV e Engajamento no Sentido de 

Vida) abaixo demonstra essa associação: 

 

 
 

Gráfico A: Scatterplot- Overall QV e Engajamento no Sentido de Vida. 
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- Quanto à conexão entre CORPO, MENTE E ALMA. 

(Q11/QG- Em que medida você sente (ou percebe) alguma conexão entre o seu corpo, 

mente e alma?) 

 

A descrição de freqüências de respostas dos indivíduos participantes da pesquisa no 

que se refere ao quanto os respondentes sentem (ou percebem) alguma conexão entre o corpo, 

mente e alma, os dados demonstram que dentre os evangélicos (N=23), 3 deles (13%) não 

sabem o quanto sentem/percebem essa conexão, 7 deles (30,4%) percebem “muita” conexão, 

7 (30,4%) “muitíssima” conexão e 6 (26,1%) “totalmente” conectados. 

Nos jovens sem-religião (N=23), 5 deles (21,7%) optaram pela alternativa “nada” em 

relação a essa conexão, 2 deles (8,7%) com “pouquíssima” percepção, 2 (8,7%) com “pouca” 

percepção, 3 deles (13%) não sabem, 5 deles (21,7%) “muito”, 4 deles (17,4%) “muitíssimo” 

e 2 deles (8,7%) “totalmente” conectados. 

No grupo de jovens ateus (N=23), 13 deles (56,5%) percebem-se “nada” conectados, 2 

deles (8,7%) “pouco”, 6 deles (26,1%) não sabem, 1 deles (4,3%) “muito” e 1 deles (4,3%) 

“totalmente” conectado. 

A tabela 22 (Freqüências e percentuais: Conexão Corpo/Mente/Alma) abaixo ilustra 

esses dados: 

 

Tabela 22- Freqüências e percentuais: Conexão Corpo/Mente/Alma. 

Q11/QG- Em que medida você sente (ou percebe) alguma conexão entre o seu corpo, mente e 

alma? 

 

Evangélicos                                

(N=23) 

Sem-religião                         

(N=23) 

Ateus                                      

(N=23) 

Respostas N % N % N % 

1. Nada . . 5 21,7 13 56,5 

2. Pouquíssimo . . 2 8,7 . . 

3. Pouco . . 2 8,7 2 8,7 

4. Não sei 3 13,0 3 13,0 6 26,1 

5. Muito 7 30,4 5 21,7 1 4,3 

6. Muitíssimo 7 30,4 4 17,4 . . 

7. Totalmente 6 26,1 2 8,7 1 4,3 
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Uma diferença estatisticamente significante foi encontrada no que se refere a esse item 

em relação ao grupos (x²=28,133; DF=2; p=0,000). A análise dos resíduos ajustados (ra) 

indicou diferenças significantes (> ou = a 2) entre as graduações de percepção da conexão 

entre corpo/mente/alma quanto às respostas “nada”  (Evangélicos, ra= -3,5; Sem Religião, ra= 

-0,6 e Ateus, ra=4,1), “pouquíssimo” (Evangélicos, ra= -1,0; Sem Religião, ra=2,0 e Ateus, 

ra=-1,0), “muitíssimo” (Evangélicos, ra=2,3; Sem Religião, ra=0,2 e Ateus, ra=-2,6) e 

“totalmente”  (Evangélicos, ra= 2,3; Sem Religião, ra=-0,8 e Ateus, ra=-1,5),  indicando que a 

amostra de ateus tende a não perceber conexão entre as três instâncias mais do que os outros 

grupos, os sem-religião tendem a a perceber pouquíssima conexão mais do que os outros 

grupos e os evangélicos a perceber muitíssima ou total conexão entre as três instâncias mais 

do que os outros grupos. 

As Tabelas 23 (A e B) e 24 a seguir apresentam a diferença estatística citada e a 

direção do efeito de significância, respectivamente. 

 

 

Tabelas 23A e 23B: Significância dos dados- Corpo/Mente/Alma. 

 

RANKS 

 

Group N 

Mean 

Rank 

Corpo/Mente/

Alma 

evangélicos 23 50,76 

sem 

religião 

23 34,26 

ateus 23 19,98 

Total 69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test Statistics
a,b

 

 Corpo/Mente/Alma 

Chi-Square 28,133 

DF 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: group 
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Tabela 24: Direção do efeito da significância das diferenças entre os grupos quanto a 

conexão Corpo/Mente/Alma. 

 

 

Corpo/Mente/Alma * Grupos Crosstabulation 

 

Grupos 

Total 
Evangélicos 

Sem 

religião 
Ateus 

Corpo/Ment

e/Alma 

Nada 
Count 0 5 13 18 

Adjusted Residual -3,5 -,6 4,1  

Pouquíssimo 
Count 0 2 0 2 

Adjusted Residual -1,0 2,0 -1,0  

Pouco 
Count 0 2 2 4 

Adjusted Residual -1,5 ,7 ,7  

Não sei 
Count 3 3 6 12 

Adjusted Residual -,7 -,7 1,3  

Muito 
Count 7 5 1 13 

Adjusted Residual 1,7 ,4 -2,2  

Muitíssimo 
Count 7 4 0 11 

Adjusted Residual 2,3 ,2 -2,6  

Totalmente 
Count 6 2 1 9 

Adjusted Residual 2,3 -,8 -1,5  

Total Count 23 23 23 69 

 

Essa diferença estatisticamente significante não foi percebida na relação dessa variável 

(percepção da conexão entre corpo/mente/alma) e o índice de qualidade de vida (x²=1,469; 

DF=6; p=0,962).  
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- Quanto à coerência entre maneira de VIVER, SENTIR E PENSAR. 

(Q12/QG- Em que medida você acha que a sua maneira de viver é coerente com o que você 

sente e pensa?)  

 

A exemplo do ítem anterior, de acordo com os grupos, a distribuição de freqüências de 

respostas ficou da seguinte maneira: 

Evangélicos (N=23): 1 deles (4,3%) tem sua maneira de viver “pouco” coerente com o 

que sente e pensa, 1 deles (4,3%) não sabe, 9 deles (39,1%) “muito” coerente, 9 (39,1%) 

“muitíssimo” coerente  e 3 deles (13%) totalmente coerente. 

Sem-Religião (N=23): 1 deles (4,3%) “nada” coerente, 4 deles (17,4%0 não sabem, 5 

deles (21,7%) “muito” coerente, 8 deles (34,8%) “muitíssimo” coerente e 5 deles (21,7%) 

“totalmente” coerente. 

Ateus (N=23): 1 deles (4,3%) “pouquíssimo” coerente, 4 deles (17,4%) “muito” 

coerente, 9 deles (39,1%) “muitíssimo” coerente e 9 deles (39,1%) “totalmente” coerente. 

A Tabela 25 (Freqüências e percentuais: Viver/Sentir/Pensar) ilustra os dados acima 

descritos: 

 

Tabela 25- Freqüências e percentuais: Viver/Sentir/Pensar. 

 

Q12/QG- Em que medida você acha que a sua maneira de viver é coerente com o que você 

sente e pensa? 

 

Evangélicos                                

(N=23) 

Sem-religião                         

(N=23) 

Ateus                                      

(N=23) 

Respostas N % N % N % 

1. Nada . . 1 4,3 . . 

2. Pouquíssimo . . . . 1 4,3 

3. Pouco 1 4,3 . . . . 

4. Não sei 1 4,3 4 17,4 . . 

5. Muito 9 39,1 5 21,7 4 17,4 

6. Muitíssimo 9 39,1 8 34,8 9 39,1 

7. Totalmente 3 13,0 5 21,7 9 39,1 
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Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes na análise dessa 

variável entre os grupos (x²=5,264; DF=2; p=0,072), bem como na relação entre essa variável 

e o índice de qualidade de vida (x²=7,454; DF=6; p=0,281). 

 

 

- Quanto ao SENTIDO DE VIDA E SENTIR-SE FELIZ. 

(Q13/QG- Em que medida o sentido que você dá à sua vida lhe oferece suporte para sentir-

se feliz?)  

Na associação entre sentido de vida e felicidade, quando perguntados sobre em que 

medida o sentido que o respondente dá à sua vida lhe oferece suporte para sentir-se feliz, a 

descrição de freqüências de respostas dos evangélicos (N=23) ficou da seguinte maneira: 2 

deles (8,7%) optaram por “pouco”, 3 deles (13%) “muito”, 6 deles (26,1%) “muitíssimo” e 12 

deles (52,2%) “totalmente”.  

Dentre os jovens sem-religião, 1 deles (4,3%) respondeu “nada”, 1 deles (4,3%) 

respondeu “pouco”, 2 deles (8,7%) não sabem, 8 deles (34,8%) “muito”, 3 deles (13%) 

“muitíssimo” e 8 deles (34,8%) optaram por “totalmente” como resposta. 

Nos jovens ateus, 1 deles (4,3%) respondeu “nada”, 1 deles (4,3%) respondeu que não 

sabe, 6 deles (26,1%) optaram por “muito”, 7 deles (30,4%) “muitíssimo” e 8 deles (34,8%) 

“totalmente”. 

A Tabela 26 (Freqüências e percentuais: Sentir-se Feliz) ilustra os dados citados: 

 

Tabela 26- Freqüências e percentuais: Sentir-se Feliz. 

Q13/QG- Em que medida o sentido que você dá à sua vida lhe oferece suporte para sentir-se 

feliz? 

 

Evangélicos                                

(N=23) 

Sem-religião                         

(N=23) 

Ateus                                      

(N=23) 

Respostas N % N % N % 

1. Nada . . 1 4,3 1 4,3 

2. Pouquíssimo . . . . . . 

3. Pouco 2 8,7 1 4,3 . . 

4. Não sei . . 2 8,7 1 4,3 

5. Muito 3 13,0 8 34,8 6 26,1 

6. Muitíssimo 6 26,1 3 13,0 7 30,4 

7. Totalmente 12 52,2 8 34,8 8 34,8 
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Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes dessa variável entre 

os grupos (x²=3,091; DF=2; p=0,213), nem no cruzamento dela com o índice de qualidade de 

vida (x²=2,04; DF=5; p=0,844). 
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- Quanto a sentir PAZ CONSIGO MESMO. 

(Q14/QG- Em que medida você se sente em paz consigo mesmo?)  

 

Na freqüência de respostas da questão que remete ao quanto o respondente sente paz 

consigo mesmo, os evangélicos (N=23) tiveram como resposta que 2 deles (8,7%) sentem 

“pouca” paz, 5 deles (21,7%) sentem “muita” paz, 10 deles (43,5%) “muitíssima” e 6 deles 

(26,1%) optaram por “totalmente” como resposta. 

No grupo dos jovens sem-religião, 3 dos respondentes (13%) optaram por “pouco”, 2 

deles (8,7%) não sabem, 10 deles (43,5%) por “muito”, 2 deles (8,7%) por “muitíssimo” e 6 

deles (26,1%) por “totalmente”. 

Nos jovens ateus, 1 respondente (4,3%) optou pela alternativa “nada”, 2 respondentes 

(8,7%) por “não sei”, 10 deles (43,5%) por “muito”, 2 deles (8,7%) por “muitíssimo” e 8 

deles (34,8%) por “totalmente”. 

A Tabela 27 (Freqüências e percentuais: Paz consigo mesmo) ilustra os dados 

anteriormente descritos:   

 

Tabela 27- Freqüências e percentuais: Paz consigo mesmo. 

Q14/QG- Em que medida você se sente em paz consigo mesmo? 

 

Evangélicos                                

(N=23) 

Sem-religião                         

(N=23) 

Ateus                                      

(N=23) 

Respostas N % N % N % 

1. Nada . . . . 1 4,3 

2. Pouquíssimo . . . . . . 

3. Pouco 2 8,7 3 13,0 . . 

4. Não sei . . 2 8,7 2 8,7 

5. Muito 5 21,7 10 43,5 10 43,5 

6. Muitíssimo 10 43,5 2 8,7 2 8,7 

7. Totalmente 6 26,1 6 26,1 8 34,8 

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes no quanto os jovens 

de cada grupo sentem-se em paz consigo mesmos (x²=2,448; DF=2; p=0,294), bem como na 

correlação entre essa variável com a qualidade de vida dos respondentes (x²=2,628; DF=5; 

p=0,757).  
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- Quanto à HARMONIA/EQUILÍBRIO NA VIDA. 

(Q15/QG- Até que ponto você sente uma sensação de harmonia/equilíbrio em sua vida?) 

 

Nos dados referentes a resposta à questão que remete ao quanto os respondentes 

sentem uma sensação de harmonia/equilíbrio em suas vidas, dentre os evangélicos (N=23) a 

freqüência de resposta foi que 1 deles (4,3%) optou por “pouco”, 1 deles (4,3%) por “não 

sei”, 6 deles (26,1%) por “muito”, 10 deles (43,5%) por “muitíssimo” e 5 deles (21,7%) por 

“totalmente”. Dentre os jovens sem-religião (N=23)  as opções foram de 1 dos respondentes 

(4,3%) por “nada”, 3 deles (13%) por “pouco”, 3 deles (13%0 por “Não sei”, 10 deles 

(43,5%) por “muito”, 4 deles (17,4%) por “muitíssimo” e 2 deles (8,7%) por “totalmente”. 

Dentre o grupo de ateus, 1 respondente (4,3%) optou por “pouco”, 4 respondentes (17,4%) 

por “não sei”, 8 deles (34,8%) por “muito”, 4 deles (17,4%) por “muitíssimo” e 6 deles 

(26,1%) por “totalmente”. 

A Tabela 28 (Freqüências e percentuais: Equilíbrio) abaixo ilustra os dados já 

descritos: 

 

Tabela 28- Freqüências e percentuais: Equilíbrio. 

Q15/QG- Até que ponto você sente uma sensação de harmonia/equilíbrio em sua vida? 

 

Evangélicos                                

(N=23) 

Sem-religião                         

(N=23) 

Ateus                                      

(N=23) 

Respostas N % N % N % 

1. Nada . . 1 4,3 . . 

2. Pouquíssimo . . . . . . 

3. Pouco 1 4,3 3 13,0 1 4,3 

4. Não sei 1 4,3 3 13,0 4 17,4 

5. Muito 6 26,1 10 43,5 8 34,8 

6. Muitíssimo 10 43,5 4 17,4 4 17,4 

7. Totalmente 5 21,7 2 8,7 6 26,1 

 

 

Uma diferença estatisticamente significantes foi encontrada no que se refere a análise 

dessa variável dentre os grupos (x²=6,699; DF= 2; p=0,35). A análise dos resíduos ajustados 

(ra) indicou diferenças significantes (> ou = a 2) entre as gradações de percepção de equilíbrio 
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quanto à resposta “muitíssimo” (Evangélicos, ra=2,3; Sem Religião, ra=-1,2 e Ateus, ra=-1,2),  

indicando que a amostra de evangélicos tende a perceber muitíssima sensação de 

harmonia/equilíbrio em suas vidas mais do que os outros grupos. 

As Tabelas 29 (A e B) e 30 a seguir apresentam a diferença estatística citada e a 

direção do efeito de significância, respectivamente. 

 

Tabelas 29A e 29B: Significância dos dados- Equilíbrio 

 

 

 

Tabela 30: Direção do efeito da significância das diferenças entre os grupos quanto a 

percepção de equilíbrio. 
 

Equilíbrio * Grupos Crosstabulation 

 
Grupos 

Total 
Evangélicos Sem religião Ateus 

Equilíbrio 

Nada 
Count 0 1 0 1 

Adjusted Residual -,7 1,4 -,7  

Pouco 
Count 1 3 1 5 

Adjusted Residual -,7 1,3 -,7  

Não sei 
Count 1 3 4 8 

Adjusted Residual -1,3 ,3 1,1  

Muito 
Count 6 10 8 24 

Adjusted Residual -1,1 1,1 ,0  

Muitíssimo 
Count 10 4 4 18 

Adjusted Residual 2,3 -1,2 -1,2  

Totalmente 
Count 5 2 6 13 

Adjusted Residual ,4 -1,5 1,1  

Total Count 23 23 23 69 

 

A mesma diferença não foi encontrada da análise dessa variável com o índice overall 

de qualidade de vida (x²=5,373; DF= 5; p=0,372) 

 

RANKS 

 Group N 
Mean 

Rank 

Equilíbrio 

evangélicos 23 41,89 

sem religião 23 27,20 

Ateus 23 35,91 

Total 69  

Test Statistics
a,b

 

 Equilíbrio 

Chi-Square 6,699 

DF 2 

Asymp. Sig. ,035 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: group 
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- Quanto à QUALIDADE DE VIDA. 

(Q16/QG- O que é qualidade de vida pra você?) 

(Q1/WB- Como você avaliaria sua qualidade de vida?) 

 

A questão 16 do QG faz referência à qualidade de vida do jovem respondente.  

A exemplo do item a respeito do “Sentido de Vida”, a freqüência de respostas a essa 

questão foi dada de forma descritiva, não trazendo comparações entre os grupos e 

apresentando a particularidade de cada uma das respostas. A questão também foi feita de 

forma aberta, ou seja, o respondente tinha a oportunidade de escrever livremente sobre o que é 

qualidade de vida para ele. A partir das respostas dadas, as frases foram divididas em 

categorias temáticas que sintetizassem o pensamento ali expresso. 

Da mesma forma, alguns respondentes descreveram mais de um item que representava 

o que era qualidade de vida para ele e por isso as respostas foram divididas, sendo que na 

freqüência de respostas a somatória final das freqüências é maior que o todo de respondentes, 

devido a essa duplicidade de respostas de alguns respondentes. 

A apresentação das respostas a essa questão dessa forma também prezou pela 

fidelidade à resposta dada pelos participantes, buscando atender ao objetivo de pesquisa que 

visa fazer o levantamento do que é qualidade de vida para cada um dos grupos.    

Quando perguntados a respeito do que é qualidade de vida para você, os respondentes 

relataram, segundo os grupos, que: 
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Tabela 31- Freqüências e percentuais: Qualidade de Vida para os Evangélicos. 

Jovens Evangélicos- O que é qualidade de vida pra você? 

Respostas Freqüência Percentual 

   

realizacoes pessoais 7 12,3 

ter tempo 4 7,0 

viver em equilíbrio 4 7,0 

Relacionamentos 3 5,3 

ter saúde 3 5,3 

condicoes sociais e ambientais satisfatorias 2 3,5 

ser amado 2 3,5 

ter metas 2 3,5 

ter o que quer 2 3,5 

ter paz 2 3,5 

viver bem em todas as areas 2 3,5 

viver com quem ama 2 3,5 

aproveitar a vida 1 1,8 

capacidade de desempenhar as atividades 1 1,8 

conhecer a deus 1 1,8 

crescer profissionalmente 1 1,8 

descansar 1 1,8 

fazer o que da prazer 1 1,8 

felicidade 1 1,8 

nao pegar transito. 1 1,8 

não ter problemas 1 1,8 

não viver o consumismo 1 1,8 

obedecer a deus 1 1,8 

saber do cuidado de deus 1 1,8 

satisfacao com a vida 1 1,8 

sentir-se bem 1 1,8 

ser engajado numa missao 1 1,8 

ser feliz 1 1,8 

servir a deus 1 1,8 

ter paz espiritual 1 1,8 

trabalhar no que gosta 1 1,8 

ver a familia feliz 1 1,8 

viver com saude 1 1,8 

viver os padroes biblicos 1 1,8 

Total 57 100,0 

a. Grupo = Evangélicos 
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Tabela 32- Freqüências e percentuais: Qualidade de Vida para os Sem-Religião. 

Jovens Sem- Religião- O que é qualidade de vida pra você? 

Respostas Freqüência Percentual 

   

viver em equilíbrio 5 8,9 

ter saúde 4 7,1 

aproveitar a vida 3 5,4 

Relacionamentos 3 5,4 

ter paz 3 5,4 

ter tempo 3 5,4 

buscar os objetivos 2 3,6 

Descansar 2 3,6 

ser feliz 2 3,6 

ter dinheiro 2 3,6 

ter liberdade 2 3,6 

viver bem 2 3,6 

adquirir conhecimentos 1 1,8 

ambiente saudável 1 1,8 

bem estar psicológico 1 1,8 

busca pelo prazer 1 1,8 

Desejos 1 1,8 

felicidade no trabalho 1 1,8 

liberdade de pensar e agir 1 1,8 

lidar com o stress 1 1,8 

morar perto do trabalho 1 1,8 

não consigo definir o que é qualidade de 

vida 
1 1,8 

nao prejudicar aos outros 1 1,8 

resolver os problemas 1 1,8 

ser amado 1 1,8 

ser valorizado 1 1,8 

ter acesso a educação 1 1,8 

ter as necessidades basicas do corpo supridas 1 1,8 

ter moradia 1 1,8 

ter oportunidades 1 1,8 

Total 56 100,0 

a. Grupo = Sem-Religião 
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Tabela 33- Freqüências e percentuais: Qualidade de Vida para os Ateus. 

Jovens Ateus- O que é qualidade de vida pra você? 

Respostas Freqüência Percentual 

   

ter saude 6 10,9 

ter dinheiro 5 9,1 

viver em equilibrio 5 9,1 

ter liberdade 4 7,3 

condicoes sociais e ambientais satisfatorias 3 5,5 

fazer o que gosta 3 5,5 

realizacoes pessoais 2 3,6 

ser amado 2 3,6 

ter objetivo de vida 2 3,6 

ajudar aos outros 1 1,8 

bem estar 1 1,8 

realizacao no trabalho 1 1,8 

ser feliz 1 1,8 

sonhos 1 1,8 

ter acesso a educacao 1 1,8 

ter moradia 1 1,8 

ter planos para o futuro 1 1,8 

ter seguranca 1 1,8 

trabalhar menos 1 1,8 

veganismo 1 1,8 

viver bem 1 1,8 

viver com quem ama 1 1,8 

viver com quem amo 1 1,8 

Total 55 100,0 

a. Grupo = Ateus 

 

 

 

Na questão de auto-avaliação de qualidade de vida, a freqüência de respostas dos 

respondentes (N=69) foi de que 1,4% (1 respondente) optou por “ruim”; 11,6% (8 

respondentes) por “nem ruim, nem boa”; 65,2% (45 respondentes) por “boa” e 21,7% (15 

respondentes) por “muito boa”. Isso demonstra que 86,9% dos respondentes da pesquisa 

avaliam sua qualidade de vida de forma positiva, como ao menos “boa”. Dentre os grupos 

esse percentual se mantém de maneira muito semelhante, sendo que, 
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Nos evangélicos (N=23), 13% (3 respondentes) optaram por “nem ruim, nem boa”; 

60,9% (14 respondentes) por “boa” e 26,1% (6 respondentes) por “muito boa”. Nos sem 

religião (N=23), 13% (3 respondentes) optaram por “nem ruim, nem boa”, 82,6% (19 

respondentes) por “boa” e 4,3% (1 respondente) por “muito boa”. No grupo dos ateus (N=23), 

4,3% (1 respondente) optou por “ruim”; 8,7% (2 respondentes) por “nem ruim, nem boa”; 

52,2% (12 respondentes) optaram por “boa” e 34,8% (8 respondentes) por “muito boa”.  

A Tabela 34 (Freqüências e percentuais: Avaliação de Qualidade de Vida) a seguir 

expressa os dados dos respondentes e de cada um dos grupos como já descritos: 

 

Tabela 34- Freqüências e percentuais: Avaliação de Qualidade de Vida. 

 

Q1/WB- Como você avaliaria sua qualidade de vida? 

 

Respondentes                         

(N=69) 

Evangélicos                                

(N=23) 

Sem-religião                         

(N=23) 

Ateus                                      

(N=23) 

Respostas N % N % N % N % 

1. Muito Ruim . . . . . . . . 

2. Ruim 1 1,4 . . . . 1 4,3 

3. Nem ruim, 

nem boa 
8 11,6 3 13,0 3 13,0 2 8,7 

4. Boa 45 65,2 14 60,9 19 82,6 12 52,2 

5. Muito Boa 15 21,7 6 26,1 1 4,3 8 34,8 

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre a auto avaliação 

de qualidade de vida de cada um dos grupos (x²=3,434; DF=2; p=0,18).  

Uma consideração importante deve ser feita quanto a análise dessa questão em relação 

à sua correlação com o índice Overall de Qualidade de Vida. Até o presente momento, todas 

as análises foram feitas de acordo com dois cruzamentos: 1) Verificação de diferenças de 

respostas entre os grupos, ou seja, se a opção religiosa/não-religiosa é um fator influente 

naquela determinada variável, e 2) Verificação da correlação entre aquela variável e o índice 

overall de Qualidade de Vida, ou seja, o quanto aquela variável se correlaciona com qualidade 

de vida, independente da opção religiosa/não-religiosa dos respondentes.  

Como já explicado no início da apresentação dos dados, optou-se por fazer essas 

análises utilizando somente o índice geral de QV, e fazer a análise dos domínios de forma 
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separada, a partir do tópico “satisfação com a saúde” mais adiante. O índice Overall de 

qualidade de vida é dado a partir da resposta dos indivíduos às duas primeiras questões da 

WHOQOL-BREF, e portanto, fazer a análise da atual questão em discussão (Q1) seria 

incoerente, já que ela é parte da própria constituição do índice Overall. 

No cálculo da média do escore geral de qualidade de vida por grupo (µ evangélicos= 

15,83; µ sem religião= 15,74 e µ ateus= 15,57) os resultados também não apresentaram 

diferença estatisticamente significante entre si (x²=0,207; DF=2; p=0,902), com resultados 

muito próximos entre si como ilustrados no Gráfico B (Média do escore de QV de acordo 

com a filiação/não filiação religiosa) abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico B: Média do escore de QV de acordo com a filiação/não filiação religiosa. 
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- Quanto à ASSOCIAÇÃO ENTRE SENTIDO DE VIDA E QUALIDADE DE VIDA. 

(Q17/QG- Quanto você acha que o seu sentido de vida  influencia na sua qualidade de 

vida?) 

 

Na associação dos respondentes da pesquisa entre seu sentido de vida e sua qualidade 

de vida, no quanto o sentido de vida que eles possuem influencia em sua qualidade de vida, de 

forma geral (N=69) a freqüência de respostas foi que 7,2% ( 5 respondentes) optaram por 

“pouco; 5,8% (4 respondentes) por “Não sei”; 20,3% (14 respondentes) por “muito”; 11,6% 

(8 respondentes) por “muitíssimo” e 55,1% (38 respondentes) por “totalmente. Isso aponta 

que mais da metade da amostra geral dos sujeitos de pesquisa faz uma associação total entre 

seu sentido de vida e sua qualidade de vida, enquanto 87% deles associa que o sentido de vida 

está ao menos “muito” correlacionado à sua qualidade de vida. 

Os grupos de evangélicos e sem religião também preservam a estatística de mais da 

metade da amostra considerar o sentido de vida totalmente associado a qualidade de vida 

(evangélicos 65,2%/ 15 respondentes e sem-religião 56,5%/ 13 respondentes). No grupo dos 

ateus a estatística foi de 43,5%/ 10 respondentes que optaram por “totalmente”.  

Dentre as outras  alternativas, de acordo com os grupos, 

Nos evangélicos (N=23) , 8,7% (2 respondentes) optaram por “pouco”; 21,7% (5 

respondentes) por “muito” e 4,3% (1 respondente) por “muitíssimo”. Nos sem religião 

(N=23), 13% (3 respondentes) optaram por “pouco”, 4,3% (1 respondente) por “não sei”; 

8,7% (2 respondentes) por “muito” e 17,4% (4 respondentes) por “muitíssimo”. Nos ateus 

(N=23), 13% (3 respondentes) optaram por “não sei”; 30,4% (7 respondentes) optaram por 

“muito” e 13% (3 respondentes) por “muitíssimo”.  

A Tabela 35 (Freqüências e percentuais: Sentido e Qualidade de Vida) abaixo ilustra 

esses dados: 
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Tabela 35- Freqüências e percentuais: Sentido e Qualidade de Vida. 

 

Q17/QG- Quanto você acha que o seu sentido de vida  influencia na sua qualidade de 

vida? 

 

 

Respondentes                         

(N=69) 

Evangélicos                                

(N=23) 

Sem-religião                         

(N=23) 

Ateus                                      

(N=23) 

Respostas N % N % N % N % 

1. Nada . . . . . . . . 

2. Pouquíssimo . . . . . . . . 

3. Pouco 5 7,2 2 8,7 3 13,0 . . 

4. Não sei 4 5,8 . . 1 4,3 3 13,0 

5. Muito 14 20,3 5 21,7 2 8,7 7 30,4 

6. Muitíssimo 8 11,6 1 4,3 4 17,4 3 13,0 

7. Totalmente 38 55,1 15 65,2 13 56,5 10 43,5 

 

 

Contudo, os resultados as diferenças entre os grupos não foram consideradas 

estatisticamente significantes no que se refere a essa variável (x²=1,462; DF=2; p=0,481), 

bem como na associação entre essa variável e o índice de qualidade de vida (x²=2,273; DF=4; 

p=0,686). 
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- Quanto à SATISFAÇÃO COM A SAÚDE. 

(Q2/WB- Quão satisfeito (a) você está com a sua saúde?) 

 

A satisfação com a saúde dos respondentes foi a avaliada em sua diferença de 

respostas entre os grupos. Assim como com a questão Q1/WB (Como você avaliaria sua 

qualidade de vida?), não é possível traçar a correlação entre esse item e o índice Overall de 

QV, e, portanto, os dados estão apresentados somente de forma descritiva e em análise entre 

os grupos. 76,8% dos respondentes da pesquisa consideram-se ao menos satisfeitos com suas 

saúdes. A freqüência dos dados disposta de forma detalhada está ilustrada na Tabela 36 

abaixo: 

 

Tabela 36- Freqüências e percentuais: Satisfação com a Saúde. 

 

Q2/WB- Quão satisfeito (a) você está com a sua saúde? 

 

 

Respondentes                         

(N=69) 

Evangélicos                                

(N=23) 

Sem-religião                         

(N=23) 

Ateus                                      

(N=23) 

Respostas N % N % N % N % 

1. Muito 

Insatisfeito 
1 1,4 

  
1 4,3 

  

2. Insatisfeito 8 11,6 3 13,0 
  

5 21,7 

3. Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 
7 10,1 4 17,4 2 8,7 1 4,3 

4. Satisfeito 42 60,9 11 47,8 16 69,6 15 65,2 

5. Muito 

satisfeito 
11 15,9 5 21,7 4 17,4 2 8,7 

 

 

Do total de respondentes (N=69), 1,4% (1 respondente) optou por “muito insatisfeito”; 

11,6% (8 respondentes) por “insatisfeito”; 10,1% (7 respondentes) optou por “nem satisfeito, 

nem insatisfeito”; 60,9% (42 respondentes) por “satisfeito” e 15,9% (11 respondentes) por 

“muito satisfeito”.  

Dentre os evangélicos (N=23), 13% (3 respondentes) optou por “insatisfeito”; 17,4% 

(4 respondentes) por “nem satisfeito, nem insatisfeito”; 47,8% (11 respondentes) por 

“satisfeito” e 21,7% (5 respondentes) por “muito satisfeito”. 
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Dentre os sem religião (N=23), 4,3% (1 respondente) optou por “muito insatisfeito”; 

8,7% (2 respondentes) por “nem satisfeito, nem insatisfeito”; 69,6% (16 respondentes) 

optaram por “satisfeito” e 17,4% (4 respondentes) por “muito satisfeito”. 

Dentre os ateus (N=23), 21,7% (5 respondentes) optaram por “insatisfeito”; 4,3% (1 

respondente) optou por “nem satisfeito, nem insatisfeito”; 65,2% (15 respondentes) por 

“satisfeito” e 8,7% (2 respondentes) por “muito satisfeito”. 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre as freqüências 

de respostas dos grupos (x²=1,628; DF=2; p=0,443). 

A apresentação das freqüências de respostas ao questionário WHOQOL-BREF, com 

exceção das questões 1 e 2 já apresentadas anteriormente, seguiu o agrupamento de questões 

de acordo com os domínios aos quais elas pertencem.  

O Domínio 1 (Físico) inclui as questões 3 (Em que medida você acha que sua dor 

(física) impede você de fazer o que você precisa?), 4 (O quanto você precisa de algum 

tratamento médico para levar sua vida diária?), 10 (Você tem energia suficiente para seu 

dia-a- dia?), 15 (Quão bem você é capaz de se locomover?), 16 (Quão satisfeito(a) você está 

com o seu sono?), 17 (Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de desempenhar as 

atividades do seu dia-a-dia?) e 18 (Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade para o 

trabalho?). 

A Tabela 37 (Freqüências e Percentuais: Domínio 1 [Físico]) abaixo apresenta os 

dados referentes à freqüência de respostas desse Domínio. 
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Tabela 37- Freqüências e Percentuais: Domínio 1 (Físico). 

 

Domínio 1: Físico 

Grupos 

Q3- Em que 

medida você 

acha que sua 

dor (física) 

impede você 

de fazer o que 

você precisa? 

Q4- O quanto 

você precisa 

de algum 

tratamento 

médico para 

levar sua vida 

diária? 

Q10- Você tem 

energia 

suficiente para 

seu dia-a- dia? 

Q15- Quão 

bem você é 

capaz de se 

locomover? 

Q16- Quão 

satisfeito(a) 

você está com 

o seu sono? 

Q17- Quão 

satisfeito(a) 

você está com 

sua 

capacidade de 

desempenhar 

as atividades 

do seu dia-a-

dia? 

Q18- Quão 

satisfeito(a) 

você está com 

sua 

capacidade 

para o 

trabalho? 

 
Respostas N % N % N % N % N % N % N % 

Evangélicos 

(N=23) 

1 . . . . . . . . 2 8,7 . . . . 

2 2 8,7 1 4,3 3 13,0 1 4,3 2 8,7 2 8,7 1 4,3 

3 6 26,1 3 13,0 5 21,7 4 17,4 9 39,1 4 17,4 2 8,7 

4 9 39,1 7 30,4 12 52,2 10 43,5 9 39,1 12 52,2 15 65,2 

5 6 26,1 12 52,2 3 13,0 8 34,8 1 4,3 5 21,7 5 21,7 

Sem-

Religião 

(N=23) 

1 . . . . . . . . . . . . 1 4,3 

2 1 4,3 1 4,3 2 8,7 . . 6 26,1 1 4,3 . . 

3 . . 1 4,3 8 34,8 2 8,7 6 26,1 5 21,7 6 26,1 

4 5 21,7 11 47,8 10 43,5 6 26,1 5 21,7 12 52,2 12 52,2 

5 17 73,9 10 43,5 3 13,0 15 65,2 6 26,1 5 21,7 4 17,4 

Ateus 

(N=23) 

1 . . . . . . . . . . . . . . 

2 2 8,7 . . 1 4,3 . . 5 21,7 1 4,3 3 13,0 

3 1 4,3 3 13,0 7 30,4 1 4,3 4 17,4 4 17,4 4 17,4 

4 8 34,8 12 52,2 10 43,5 6 26,1 12 52,2 13 56,5 8 34,8 

5 12 52,2 8 34,8 5 21,7 16 69,6 2 8,7 5 21,7 8 34,8 
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Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes nas respostas ao 

Domínio 1 pelos grupos, ou seja, não se pode afirmar que existam diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos religiosos/não religiosos no que se refere ao Domínio Físico 

(x²=0,900; DF= 2; p=0,638). 

A exemplo da apresentação dos dados do Domínio 1, o Domínio 2 (Psicológico) inclui 

as questões 5 (O quanto você aproveita a vida?), 6 (Em que medida você acha que a sua vida 

tem sentido?), 7 (O quanto você consegue se concentrar?), 11 (Você é capaz de aceitar sua 

aparência física?), 19 (Quão satisfeito(a) você está consigo mesmo?) e 26 (Com que 

freqüência você tem sentimentos negativos tais como mau humor, desespero, ansiedade, 

depressão). 

A Tabela 38 (Freqüências e Percentuais: Domínio 2 [Psicológico]) abaixo apresenta os 

dados referentes à freqüência de respostas a esse Domínio. 
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Tabela 38- Freqüências e Percentuais: Domínio 2 (Psicológico). 

Domínio 2: Psicológico 

Grupos 

Q5- O quanto 

você aproveita a 

vida? 

Q6- Em que 

medida você 

acha que a sua 

vida tem 

sentido? 

Q7- O quanto 

você consegue se 

concentrar? 

Q11- Você é 

capaz de aceitar 

sua aparência 

física? 

Q19- Quão 

satisfeito(a) você 

está consigo 

mesmo? 

Q26- Com que 

freqüência você 

tem sentimentos 

negativos tais 

como mau 

humor, 

desespero, 

ansiedade, 

depressão? 

 
Respostas N % N % N % N % N % N % 

Evangélicos 

(N=23) 

1 . . . . . . . . . . 1 4,3 

2 . . . . . . 1 4,3 5 21,7 2 8,7 

3 6 26,1 3 13,0 8 34,8 4 17,4 3 13,0 4 17,4 

4 14 60,9 4 17,4 14 60,9 13 56,5 11 47,8 14 60,9 

5 3 13,0 16 69,6 1 4,3 5 21,7 4 17,4 2 8,7 

Sem-Religião 

(N=23) 

1 . . 2 8,7 . . . . . . 1 4,3 

2 3 13,0 1 4,3 1 4,3 2 8,7 2 8,7 2 8,7 

3 3 13,0 5 21,7 4 17,4 4 17,4 4 17,4 4 17,4 

4 12 52,2 10 43,5 16 69,6 12 52,2 13 56,5 14 60,9 

5 5 21,7 5 21,7 2 8,7 5 21,7 4 17,4 2 8,7 

Ateus     

(N=23) 

1 . . 2 8,7 . . . . . . . . 

2 1 4,3 . . 1 4,3 1 4,3 1 4,3 1 4,3 

3 5 21,7 4 17,4 7 30,4 4 17,4 2 8,7 2 8,7 

4 16 69,6 10 43,5 13 56,5 9 39,1 15 65,2 17 73,9 

5 1 4,3 7 30,4 2 8,7 9 39,1 5 21,7 3 13,0 
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Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes nas respostas dadas às 

questões do Domínio Psicológico de acordo com os grupos (x²=0,747; DF= 2; p=0,688). 

O Domínio 3 (Relações Sociais) é constituído por 3 questões, a saber, questão 20 

(Quão satisfeito(a) você está com suas relações pessoais (amigos, parentes, conhecidos, 

colegas?), 21 (Quão satisfeito(a) você está com sua vida sexual?) e 22 (Quão satisfeito você 

está com o apoio que você recebe dos seus amigos?). 

A Tabela 39 (Freqüências e Percentuais: Domínio 3 [Relações Sociais]) abaixo 

apresenta os dados referentes à freqüência de respostas a esse Domínio. 
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Tabela 39- Freqüências e Percentuais: Domínio 3 (Relações Sociais). 

 

Domínio 3: Relações Sociais 

Grupos 

Q20-  Quão satisfeito(a) 

você está com suas 

relações pessoais (amigos, 

parentes, conhecidos, 

colegas)? 

Q21- Quão satisfeito(a) 

você está com sua vida 

sexual? 

Q22- Quão satisfeito você 

está com o apoio que você 

recebe dos seus amigos? 

 
Respostas N % N % N % 

Evangélicos          

(N=23) 

1 . . . . . . 

2 3 13,0 2 8,7 3 13,0 

3 1 4,3 5 21,7 1 4,3 

4 11 47,8 7 30,4 11 47,8 

5 8 34,8 9 39,1 8 34,8 

Sem-Religião       

(N=23) 

1 . . 3 13,0 1 4,3 

2 2 8,7 3 13,0 . . 

3 4 17,4 8 34,8 5 21,7 

4 11 47,8 5 21,7 11 47,8 

5 6 26,1 4 17,4 6 26,1 

Ateus                    

(N=23) 

1 1 4,3 1 4,3 1 4,3 

2 1 4,3 4 17,4 . . 

3 5 21,7 5 21,7 2 8,7 

4 12 

4 

52,2 

17,4 

6 

7 

26,1 

30,4 

14 

6 

60,9 

26,1 5 
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Assim como nos domínios 1 e 2, não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes entre as respostas dadas pelos grupos ao domínio 3 (x²=3,268; DF=2; p=0,195). 

O Domínio 4, por sua vez, faz referência às questões relacionadas ao Meio Ambiente, 

e é constituído pelas questões 8 (Quão seguro(a) você se sente em sua vida diária?), 9 (Quão 

saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, poluição, atrativos)?), 12 (Você tem 

dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades?), 13 (Quão disponíveis para você estão 

as informações que precisa no seu dia-a-dia?), 14 (Em que medida você tem oportunidades 

de atividade de lazer?), 23 (Quão satisfeito(a) você está com as condições do local onde 

mora) e 24 (Quão satisfeito(a) você está com o seu acesso aos serviços de saúde?). 

A Tabela 40 (Freqüências e Percentuais: Domínio 4 [Meio Ambiente]) abaixo 

apresenta os dados das freqüências de respostas às questões que compõem o Domínio 4. 
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Tabela 40- Freqüências e Percentuais: Domínio 4 (Meio Ambiente). 

Domínio 4: Meio Ambiente 

Grupos 

Q8- Quão 

seguro(a) 

você se sente 

em sua vida 

diária? 

Q9- Quão 

saudável é o 

seu ambiente 

físico (clima, 

barulho, 

poluição, 

atrativos)? 

Q12- Você 

tem dinheiro 

suficiente 

para 

satisfazer 

suas 

necessidades? 

Q13- Quão 

disponíveis 

para você 

estão as 

informações 

que precisa 

no seu dia-a-

dia? 

Q14- Em que 

medida você 

tem 

oportunidades 

de atividade 

de lazer? 

Q23- Quão 

satisfeito(a) 

você está 

com as 

condições do 

local onde 

mora? 

Q24- Quão 

satisfeito(a) 

você está 

com o seu 

acesso aos 

serviços de 

saúde? 

Q25- Quão 

satisfeito 

você está 

com o seu 

meio de 

transporte? 

 
Escala N % N % N % N % N % N % N % N % 

Evangélicos 

(N=23) 

1 . . . . . . . . . . . . 1 4,3 1 4,3 

2 . . 2 8,7 3 13,0 1 4,3 4 17,4 3 13,0 3 13,0 5 21,7 

3 6 26,1 9 39,1 13 56,5 1 4,3 7 30,4 6 26,1 3 13,0 6 26,1 

4 14 60,9 12 52,2 4 17,4 12 52,2 10 43,5 9 39,1 13 56,5 10 43,5 

5 3 13,0 . . 3 13,0 9 39,1 2 8,7 5 21,7 3 13,0 1 4,3 

Sem-

Religião 

(N=23) 

1 . . . . 1 4,3 . . . . . . 2 8,7 2 8,7 

2 1 4,3 3 13,0 3 13,0 1 4,3 3 13,0 1 4,3 2 8,7 9 39,1 

3 8 34,8 11 47,8 12 52,2 1 4,3 12 52,2 2 8,7 7 30,4 . . 

4 10 43,5 7 30,4 6 26,1 14 60,9 6 26,1 15 65,2 6 26,1 6 26,1 

5 4 17,4 2 8,7 1 4,3 7 30,4 2 8,7 5 21,7 6 26,1 6 26,1 

Ateus 

(N=23) 

1 . . . . . . . . . . . . . . 2 8,7 

2 . . 1 4,3 1 4,3 . . 2 8,7 3 13,0 2 8,7 4 17,4 

3 8 34,8 10 43,5 10 43,5 1 4,3 4 17,4 8 34,8 4 17,4 3 13,0 

4 11 47,8 10 43,5 8 34,8 12 52,2 11 47,8 8 34,8 10 43,5 9 39,1 

5 4 17,4 2 8,7 4 17,4 10 43,5 6 26,1 4 17,4 7 30,4 5 21,7 
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Também não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes no que se 

refere às respostas a esse domínio pelos diferentes grupos (x²=2,562; DF=2; p=0,278). 

Posto isso, segue a discussão dos resultados apresentados. 
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Capítulo 9: DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O Capítulo 8 “Apresentação dos Dados Coletados” trouxe de forma detalhada os 

dados que foram coletados com a aplicação dos instrumentos de pesquisa e apresentou 

contemplando os objetivos de pesquisa os percentuais e as freqüências de respostas às 

questões, bem como o cruzamento das variáveis com a significância dos dados. Devido ao 

grande número de tabelas, optou-se por selecionar, como já citado, aquelas que contemplavam 

aos objetivos de pesquisa, contudo, todas as tabelas geradas encontram-se no Anexo 4 

(Tabelas completas geradas pelo SPSS).  

Vale ressaltar que esse trabalho contou com uma amostra pequena e constituída por 

conveniência trazendo, portanto, contribuições a respeito do estudo da relação entre qualidade 

de vida, religiosidade e espiritualidade sem a pretensão de trazer conclusões gerais acerca da 

população brasileira, bem como sobre a população de jovens evangélicos, de jovens sem-

religião e de jovens ateus. Considera-se, a exemplo de Machado (2009), que os resultados 

obtidos demonstram caminhos a serem explorados por outras pesquisas de forma a 

aprofundarem a discussão proposta. O presente capítulo tem como objetivo fazer a leitura dos 

dados já apresentados e tecê-los, trazendo a perspectiva conclusiva da pesquisa. 

O primeiro dado que chamou a atenção da pesquisadora na execução da pesquisa e que 

foge dos resultados obtidos exclusivamente com a aplicação dos instrumentos foi a 

“facilidade X dificuldade” de se encontrar os jovens para participarem da mesma. Como já 

citado no item dos procedimentos na explicação do método da pesquisa, o convite à 

participação na mesma foi feito pelo contato pessoal da pesquisadora com alguns sujeitos e 

pela internet, através da lista de emails da pesquisadora, de amigos que repassaram o convite e 

de redes sociais como o Facebook, Orkut e Twitter, em especial pelo Facebook. 

Também já foi citado de forma breve na justificativa da pesquisa a aproximação da 

pesquisadora com a temática do protestantismo e a vivência pessoal dentro desse contexto 

desde a adolescência e, como decorrência disso, o grande número de contatos e de 

relacionamentos de amizade que seguem a mesma filiação. No planejamento da pesquisa 

tinha-se como previsão que, por causa dessa aproximação, o número de jovens evangélicos 

seria alcançado primeiro do que o número de jovens ateus e sem-religião, e o contrário veio a 

acontecer. Em menos de dois dias o número de ateus foi atingido, seguido por mais alguns 

dias para o alcance do número de jovens sem-religião e, por fim, os jovens evangélicos. O 

interesse na pesquisa e a rapidez na resposta dos grupos de ateus e sem-religião chamaram a 

atenção da pesquisadora, em oposição à dificuldade de aceite e esquiva de alguns jovens 
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evangélicos a responder a pesquisa. De fato o contato com o grupo dos ateus teve um alcance 

maior de pessoas pois contou com a divulgação de uma organização que reúne jovens que se 

identificam como tais, contudo, mesmo com o grupo de jovens sem religião e evangélicos ser 

constituído de uma amostra por conveniência, o interesse pela pesquisa demonstrado pelos 

jovens sem religião foi superior ao interesse dos jovens evangélicos.  Esse dado não possui 

caráter estatístico significante e não conta com análises sobre o mesmo, contudo, levanta 

alguns aspetos relacionados à literatura que fundamentou a pesquisa que podem ser 

observados, ainda que somente de forma perceptiva pela pesquisadora. 

Três foram as percepções geradas a partir desse evento; 

1. O aumento do número de jovens ateus e sem-religião e a possibilidade de assumir-

se como tal. 

2. O interesse por parte do público jovem universitário em geral na temática da 

religiosidade e espiritualidade. 

3. A “vigilância” dos jovens evangélicos em expor conteúdos relacionados à sua 

crença.      

Os dados do Censo 2000 que apontam para o crescimento dos “sem-religião” vem de 

acordo com as pesquisas desenvolvidas por pesquisadoras como Novaes (2004) e Rodrigues 

(2010), ao discutirem a possibilidade dos jovens se assumirem como “sem religião” sem, 

contudo, determinar a falta de espiritualidade do sujeito. Também é nos dias atuais que os 

ateus vem se fortalecendo de forma assumir sua posição não-religiosa, como já citado na 

fundamentação teórica desse trabalho,  e “sair do armário”, expressão utilizada por grupos 

ateístas fazendo referência à expressão gay de assumir publicamente sua condição de 

homossexual. A título de exemplo, associações como a ATEA (Associação Brasileira de 

Ateus e Agnósticos) são possíveis de serem encontradas na internet em uma busca simples 

por sites de busca como o Google, trazendo discussões a respeito dessa temática. 

Quanto à segunda percepção, o número de jovens universitários que tem se interessado 

pela temática da religiosidade ou espiritualidade é crescente, seja de forma particular, 

enquanto busca pessoal, ou de forma acadêmica, através de pesquisas ou participações nas 

mesmas. Assim como na pesquisa de Panzini (2004), isso pode ter outras repercussões além 

de somente uma percepção. A autora cita nos resultados de seu estudo que há uma idéia no 

senso comum de que é no ambiente acadêmico que encontram-se os menos crentes, e refuta 

essa idéia com 92,3% dos seus respondentes relatando que acreditam em Deus. A atual 

pesquisa buscou trabalhar com grupos comparativos e estabelecer relações entre o crer e o não 

crer, e, tendo como público alvo da amostra jovens universitários,  encontrou grande interesse 
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por parte daqueles que se denominam não-religiosos para discutir não só os aspectos de sua 

“não-religiosidade”, os aspectos tido também como religiosos.   Também a título de exemplo 

do interesse acadêmico por essa temática, a disciplina de “Introdução à Psicologia da 

Religião” ministrada na Universidade de São Paulo em caráter optativo para os alunos da 

graduação do curso de Psicologia conta com um número semestral de estudantes interessados 

nas discussões acadêmicas da área, além de contar com um número igualmente grande de 

alunos ouvintes e especiais das mais diversas áreas do conhecimento.  

Em relação à terceira percepção, foi por parte dos evangélicos que surgiram mais 

perguntas acerca da pesquisa, antes do aceite de participar da mesma. Questões acerca das 

“comparações” que seriam feitas entre os grupos foram comuns, o que remeteu a 

pesquisadora uma reflexão a respeito do título da pesquisa que pode ter sido compreendido de 

forma aversiva ao conter a palavra “avaliação”, sugerindo que os indivíduos passariam por 

um processo avaliativo de comparação entre os grupos e, no caso dos evangélicos, tendo sua 

fé questionada.  

Faz-se necessário reforçar que se tratam de percepções da pesquisadora a respeito do 

ocorrido e que não tem pretensão de fazer inferências e nem conclusões gerais sobre nenhum 

dos grupos citados, contudo, como parte do processo de execução da pesquisa, achou-se 

necessário que fossem citados e explicados. 

Em relação aos resultados obtidos com as respostas aos instrumentos, o primeiro ponto 

que chama a atenção é a significância estatística da escolaridade entre os grupos, que indicou 

que os evangélicos tendem e ter o “ensino superior incompleto” mais do que os outros grupos, 

os sem religião a ter “pós-graduação incompleta” mais do que os outros grupos e que os ateus 

tendem a ter a “pós-graduação completa” mais do que os outros grupos. Essa diferença pode 

ser associada à idade dos respondentes, que teve nos evangélicos e sem religião os 

respondentes mais jovens (73,9% dos respondentes evangélicos entre 18 e 25 anos e 65,2% 

dos sem religião na mesma faixa etária) e nos ateus os respondentes mais velhos (52,2% dos 

respondentes entre 26 e 35 anos), sugerindo que os ateus já tenham cumprido mais etapas na 

sua escolaridade, com os evangélicos e sem religião ainda a cumprir.  

Trazendo à discussão o segundo aspecto que chamou a atenção durante a apresentação 

dos dados - o fator “mudança de religião” - outra associação pode ser estabelecida entre a 

escolaridade, a idade e as mudanças religiosas. De acordo com os dados do grupo de 

respondentes, os ateus tendem a ter “mudado de religião” mais do que os outros grupos e os 

evangélicos tendem a “não ter mudado” de religião mais do que os outros grupos. Uma 

inferência a ser feita é que as mudanças de religião seguem a idade dos sujeitos, com 
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respondentes mais velhos que já tiveram mais “tempo de vida” e, portanto, trocaram mais de 

religião. Dentre os evangélicos, a tradição familiar pode ser um fator de influência já que, por 

não terem “trocado de religião” mais do que os outros grupos, permaneceram na religião na 

qual nasceram, como sugere a pesquisa de Rodrigues (2009) ao citar que o ambiente familiar 

exerce um papel fundamental na transmissão religiosa. Já a idade e a escolaridade mais altas 

podem ser fatores que “permitem” aos jovens se assumirem enquanto ateus. 

O sentido/significado dado à vida foi o aspecto de toda a pesquisa que mais se 

relacionou com a vivência grupal dos jovens e com outras temáticas associadas. Não houve 

um padrão consensual de respostas , contudo, no grupo de evangélicos (N=23) o termo “deus” 

foi citado 28 vezes nas respostas a essa questão, indicando que os evangélicos tendem a dar 

um significado/sentido de vida relacionado a conteúdos religiosos. Esse dado vai de acordo 

com a pesquisa desenvolvida por Aquino et al (2009), na qual concluiu-se que a “atitude 

religiosa é uma forma de encontro de sentido de vida bem como um elemento de prevenção 

do vazio existencial e do desespero existencial” (grifo meu).  

No grupo de jovens sem-religião e no grupo de jovens ateus as categorias acerca dos 

relacionamentos foram freqüentes (família, fazer o bem aos outros, amigos, me relacionar 

com as pessoas), seguidas de categorias de realizações pessoais (carreira profissional, ser 

feliz, conquistas, vontades e desejos, busca pelo conhecimento) e por categorias que refletem 

a luta por um ideal (valores humanos, fazer ciência, ética). É importante citar que 1 

respondente evangélico respondeu que não acredita que a vida tenha um significado, e a 

mesma resposta foi dada por 2 jovens sem religião e 3 jovens ateus. 

Além disso, o grupo de evangélicos tende a mensurar de forma mais alta o quanto sua 

vida tem sentido do que os outros grupos. Isso pode estar relacionado ao conteúdo religioso 

presente nas respostas dadas ao sentido de vida, que indicam que o sentido é dado por Deus e 

por coisas relacionadas a Deus em suas vidas, e sendo assim, trata-se de algo socialmente 

compartilhado. Esse dado também se correlaciona à pesquisa de Aquino et al (2009), quando 

os autores explicam, em relação ao seu estudo, que: 

 

A correlação mais forte neste estudo foi entre a atitude religiosa e a 

realização existencial, ou seja, quanto maior a atitude religiosa, maior a 

realização existencial. O desespero advém do fato de o ser humano não 

perceber um sentido para a sua existência; dessa forma, a atitude religiosa 

pode ser considerada a expressão ou o ato de possuir crença em algo 

superior, de forma a encontrar sentidos na vida na relação sujeito-mundo. 

Também a forma religiosa de estar-no-mundo, em geral, conduz a uma 

cosmovisão mais otimista, pela qual o homem interpreta a sua própria 
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existência como uma missão, facilitando então a percepção de um sentido 

para a sua vida. (AQUINO et al 2009, pg. 241). 

 

Contudo, é importante salientar que esse dado se relaciona ao quanto (aspecto de 

mensuração) os grupos dão sentido à própria vida, e não se suas vidas tem ou não sentido.  Os 

resultados da presente pesquisa indicaram que o sentido de vida dos grupos se difere no seu 

conteúdo, porém, os dados referentes ao envolvimento nesse sentido de vida foram 

semelhantes aos três grupos, com diferenças estatísticas não significativas entre eles que 

pudessem indicar que algum dos grupos está em maior ou menos grau envolvido com seu 

sentido/significado dado à vida. 

 Na questão “Em que medida você sente (ou percebe) alguma conexão entre o seu 

corpo, mente e alma?”, os ateus pontuaram “nada” de forma significativamente maior do que 

os outros grupos, os sem-religião pontuaram “pouquíssimo” significativamente mais do que 

os outros grupos e os evangélicos pontuaram “muitíssimo” ou “totalmente” significativamente 

mais do que os outros grupos. Duas inferências podem ser feitas a respeito dessa significância 

estatística: 1. A postura religiosa está relacionada à percepção total dos sujeitos e relaciona-se 

ao quanto essas três instâncias são percebidas pelos respondentes e/ou 2. A instância “alma” 

não faz parte do quadro de referência dos ateus e dos sem religião que, mesmo 

compreendendo do que se tratava a questão, não tem o termo “alma” como parte constituinte 

do homem (a “alma” pode se tratar de uma crença que denote significação religiosa) e, por 

isso, pontuaram de forma mais baixa. 

Ao se tratar de harmonia/equilíbrio na vida, ao responderem a questão que aborda 

“Até que ponto você sente uma sensação de harmonia/equilíbrio em sua vida?”, os 

evangélicos, a exemplo da questão anterior, tiveram uma mensuração significativamente 

maior da gradação “muitíssimo” do que os outros grupos. 

No levantamento das questões relacionadas à qualidade de vida, tema geral proposto 

por essa pesquisa, alguns dados chamam a atenção para a discussão. O grupo de jovens 

evangélicos levantou como maior freqüência de respostas que ter qualidade de vida está 

relacionado às “realizações pessoais”, sendo que os sem religião responderam que é “viver em 

equilíbrio” e os ateus que é “ter saúde”. Esse dado chama a atenção porque tratam-se de 

perspectivas bastante diferentes: os evangélicos voltam-se para questões de realização, os sem 

religião para a vida em equilíbrio e os ateus para questões de saúde. Relembrando de algumas 

respostas, listou-se as sete primeiras levantadas pelos grupos, no quadro abaixo demonstradas: 
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Quadro 3: Maior freqüência de respostas à Qualidade de Vida: 

  EVANGÉLICOS SEM RELIGIÃO ATEUS 

1º  realizações pessoais viver em equilíbrio  ter saúde 

2º ter tempo  ter saúde  ter dinheiro 

3º  viver em equilíbrio aproveitar a vida viver em equilíbrio 

4º  Relacionamentos  Relacionamentos  ter liberdade 

5º  ter saúde  ter paz 
 condições sociais e 

ambientais satisfatórias 

6º 
condições sociais e 

ambientais satisfatórias 
 ter tempo  fazer o que gosta 

7º  ser amado buscar os objetivos  realizações pessoais 

 

Apesar da diferença de conteúdo da primeira resposta em freqüência dos grupos, 

algumas categorias se repetiram (marcadas com cores iguais no quadro), como “viver em 

equilíbrio” e “ter saúde”, indicando que o constructo qualidade de vida tende a ser percebido 

de forma semelhante pelos jovens.   

Em relação a auto-avaliação de qualidade de vida dos jovens, a freqüência de respostas 

entre os grupos não apresentou uma diferença estatisticamente significante, diferença essa que 

também não foi percebida no cálculo da média do escore geral de qualidade de vida por grupo 

e na comparação dos escores de cada um dos domínios (Físico, Psicológico, Meio Ambiente e 

Relações Pessoais) entre os grupos, indicando que a opção religiosa/ não religiosa não é um 

fator de influência na qualidade de vida dos jovens. 

Esses resultados vem em sentido contrário ao de pesquisas que relacionam Qualidade 

de Vida e religiosidade, indicando que a religiosidade é um fator de influência na qualidade 

de vida dos sujeitos (Ferriss, 2002; Flanelly e Inouye, 2001; Paloma e Pendleton, 1989). 

Obviamente, essas pesquisas analisaram outros aspectos e os relacionaram à QV como 

freqüência religiosa, bem estar espiritual, prática de oração, e em sua maioria abordaram a 

temática da qualidade de vida relacionada à saúde, sem citar as pesquisas que associam o 

conceito de coping e qualidade de vida. Além disso, o conceito de religiosidade é utilizado de 

formas diferentes dentre as pesquisas, não permitindo que se tracem comparativos entre as 

mesmas. De qualquer forma, os resultados aqui encontrados podem contribuir para a 

delimitação de futuras pesquisas sobre o constructo “qualidade de vida” e suas relações com a 
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“religiosidade” e a “espiritualidade”, da forma como aqui se apresentam, inclusive em sua 

relação com o sentido de vida, temática ainda pouco trabalhada quando associada à QV.  

A pesquisa apresentou questões relacionadas a dezesseis temáticas e buscou 

associações entre cada uma delas e a qualidade de vida, tentando verificar o quanto (e se) essa 

variável está relacionada à qualidade de vida dos jovens. As temáticas foram:  

 Idade 

 Gênero 

 Escolaridade 

 Estado Civil 

 Posição religiosa/ Não religiosa 

 Crença em Deus 

 Mudança de religião 

 Sentido/Significado dado à vida 

 Envolvimento/Engajamento no sentido de vida 

 Quanto a vida tem sentido 

 Conexão entre corpo/mente e alma 

 Maneira de viver coerente com o que sente e pensa 

 Sentido de vida como suporte para sentir-se feliz 

 Paz consigo mesmo 

 Harmonia/ equilíbrio na vida 

 Influência do sentido de vida na qualidade de vida 

Nenhuma das questões apresentadas aos respondentes e nenhum dos temas abordados 

por elas foram considerados fatores de influência na qualidade de vida dos jovens.  

Em relação aos resultados que não se mostraram com significância estatística, o grupo 

de respondentes ficou caracterizado por uma amostra predominantemente masculina, sendo 

que no grupo de ateus a porcentagem foi de 82,6% de homens comparados a 17,4% de 

mulheres. Além disso, os jovens da pesquisa foram predominantemente solteiros (82,6% dos 

respondentes). 

O grupo de ateus também se destacou, como já citado, por apresentar um perfil de 

idade mais velho do que os jovens evangélicos e sem religião, com mais da metade dos seus 

respondentes tendo entre 26 e 35 anos. Isso difere da tendência percebida por Novaes em 

relação ao Perfil da Juventude Brasileira, ao dizer que,  
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Os ateus e agnósticos, nesta mesma pesquisa, (...) 50% deles estão na faixa 

etária intermediária (dezoito a vinte anos). O que pode indicar que este 

declarar-se "ateu" ou "agnóstico" pode fazer parte do momento da vida que é 

importante a afirmação de identidade independente em relação à família, 

como aconteceu com outras gerações (NOVAES, 2004, pg. 322).  

 

 

Os grupos mensuraram que sua maneira de viver é coerente com o que sentem e 

pensam de forma muito próxima, indicando que os jovens integram a subjetividade da 

objetividade de forma satisfatória. Os jovens também, de forma geral, sentem-se em paz 

consigo mesmos, sendo que, selecionando-se a gradação “totalmente” das respostas às duas 

perguntas (“Em que medida você acha que a sua maneira de viver é coerente com o que você 

sente e pensa?” e “Em que medida você se sente em paz consigo mesmo?”), o grupo de ateus 

relata, nas duas questões, a gradação “totalmente” mais do que os outros dois grupos. 

Nas aproximações entre o “sentido de vida como suporte para sentir-se feliz” e no 

“sentido de vida e a qualidade de vida”, os evangélicos mensuraram de forma mais alta suas 

respostas, seguidos do grupo de jovens sem religião, o que pode indicar que esses grupos 

façam maiores associações para si entre os sentidos dados às suas vidas e outras instâncias. 

A saúde foi percebida como satisfatória para os grupos de sem religião e ateus mais do 

que para os evangélicos, contrapondo-se à pesquisa de Pinto e Pais Ribeiro (2007) que citam 

que “a participação religiosa e a espiritualidade parecem relacionar-se com uma melhor 

saúde”. 

 Conclui-se assim, buscando aproximar o comportamento do crer e do não crer, que 

não foram encontradas diferenças significativas que comprovem que a religiosidade/posição 

não religiosa está correlacionada à qualidade de vida dos jovens, e que não há um padrão 

consensual que permita estabelecer definições a respeito de nenhum dos grupos aqui 

estudados em relação às temáticas levantadas. A qualidade de vida demonstrou estar mais 

associada à espiritualidade dos indivíduos do que à religiosidade dos mesmos. A pesquisa 

aponta tendências e traça inferências sobre algumas questões que podem (e devem) ser melhor 

examinadas através de outras pesquisas com diferentes metodologias e pontos de vista.  
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Capítulo 10: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De forma conclusiva, torna-se importante retomar os objetivos de pesquisa e as 

hipóteses traçadas, associando-os aos resultados encontrados e discussões propostas. 

A pesquisa intitulada “Aproximações entre o Crer e o Não-Crer: Avaliação de 

Qualidade de Vida em Jovens Evangélicos, Ateus e Sem-Religião” teve como objetivo geral 

identificar o quanto a variável religiosidade (vivência ou não dela) está correlacionada à 

qualidade de vida de jovens adultos saudáveis de São Paulo em três grupos comparativos: um 

de protestantes históricos (jovens que se denominam filiados à igreja batista e presbiteriana), 

um de jovens ateus e outro de jovens sem-religião. 

Como objetivos específicos, quatro pontos foram colocados: 

  

 Levantar o conceito de qualidade de vida para cada um dos grupos, traçando 

comparativos entre as diferenças de definições, se essas existirem. 

 Identificar se a vivência religiosa oferece alguma compreensão específica em relação 

ao corpo e à qualidade de vida subjetiva que seja diferente da compreensão dos jovens 

não filiados e dos jovens ateus. 

 Mensurar a qualidade de vida subjetiva segundo a escala WHOQOL- BREF e 

comparar os escores dos três grupos. 

 Verificar se a vivência religiosa possui correlação direta com a qualidade de vida dos 

jovens, através da análise dos resultados da WHOQOL- BREF e do questionário geral. 

Pode-se considerar que os objetivos de pesquisa foram alcançados, já que foi possível 

fazer o levantamento do conceito de qualidade de vida entre os jovens concluindo-se que de 

forma geral os jovens a compreendem da mesma forma, com freqüências de respostas que se 

repetem dentre os grupos, e que essa compreensão está de acordo com a definição proposta 

pelo grupo WHOQOL (1994), na qual a Qualidade de Vida é “a percepção do indivíduo de 

sua posição na vida no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em 

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”.  

Os grupos tiveram como característica que os diferenciasse que os evangélicos 

levantaram como maior freqüência de respostas que ter qualidade de vida está relacionado às 

“realizações pessoais’, os sem religião que é “viver em equilíbrio” e os ateus que é “ter 

saúde”, o que, parcialmente, vai de acordo com a primeira hipótese de pesquisa que foi que:  
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A segunda hipótese também está relacionada com a primeira, quando diz que: 

 

 

 

 

 

 

 

Essa hipótese foi parcialmente refutada com a pesquisa, já que os evangélicos não 

apresentaram a noção de qualidade de vida relacionada ao corpo, contudo, levantaram 

aspectos que associavam sua qualidade de vida à fé, como pode-se perceber na descrição das 

respostas dos evangélicos na “Apresentação dos dados coletados” dessa pesquisa. A 

compreensão relacionada ao corpo esteve mais presente no grupo dos ateus, que respondeu 

com maior freqüência que a qualidade de vida estava associada a “ter saúde”, da mesma 

forma, já citado na apresentação dos dados. 

Quanto à mensuração objetiva do escore de qualidade de vida pelo instrumento 

WHOQOL-BREF e a existência ou não da correlação entre a religiosidade e o constructo, a 

terceira e a quarta hipótese se relacionam a elas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótese 2: A representação do corpo presente dentro do protestantismo 

histórico traz uma noção de qualidade de vida ligada a fatores de cuidado com o 

corpo e preservação de sua fé. Os jovens sem-religião e os ateus, por não 

representarem o corpo da mesma forma que os filiados, tem, portanto, uma 

compreensão diferente do que seria qualidade de vida 

 

Hipótese 1: A compreensão do que é qualidade de vida e a conceituação do 

termo é diferente entre os jovens dos três grupos comparativos. 

 

Hipótese 3: Os escores de avaliação de qualidade de vida são mais altos no 

grupo de jovens religiosos e ateus do que no grupo de jovens sem-religião.  

 

 Hipótese 4: (...) A hipótese traçada é que mais do que a vivência da 

religiosidade, o fator qualidade de vida está relacionado ao sentido dado para 

aquela atividade ao sujeito, no caso, a vivência e a não vivência da religiosidade.  
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A média dos escores de qualidade de vida ficou muito próxima entre os três grupos, 

não apresentando resultados estatisticamente significantes, e a média do grupo de ateus foi a 

mais baixa dentre os três grupos (µ evangélicos= 15,83; µ sem religião= 15,74 e µ ateus= 

15,57). Apesar da qualidade de vida não se demonstrar diretamente associada à religiosidade 

dos respondentes, o fator espiritualidade (sentido/significado dado à vida) mostrou-se 

associado a outros domínios, indicando que o sentido/significado dado à vida pode ser um 

importante fator de influência a ser verificado não só em pesquisas de qualidade de vida mas 

também em outras pesquisas da área da saúde e do comportamento em geral. 

Sugere-se que futuras pesquisas investiguem as relações entre a espiritualidade e 

outros domínios do comportamento humano em jovens e nas demais faixas etárias, assim 

como outras associações possíveis entre o crer e o não crer, buscando aproximações entre as 

duas formas de comportamento. 
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APÊNDICE:    TTEERRMMOO  DDEE  CCOONNSSEENNTTIIMMEENNTTOO  LLIIVVRREE  EE  EESSCCLLAARREECCIIDDOO  
SUJEITO DE PESQUISA 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “Avaliação de qualidade de vida em 

jovens religiosos e jovens não-filiados” que se propõe avaliar a qualidade de vida nos jovens de 18 a 35 anos 

que se denominam filiados ao protestantismo, jovens “sem-religião” e jovens ateus. Para tanto, serão utilizadas 

a Escala de Avaliação de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde versão abreviada (WHOQOL-

BREF) e de um questionário geral que visa atender aos objetivos da pesquisa. Os dados para o estudo serão 

coletados através das respostas dadas aos mesmos. Os instrumentos de avaliação serão aplicados pelo 

Pesquisador Responsável e tanto os instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal oferecem 

riscos mínimos aos participantes.  

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o esclarecimento de 

eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem 

qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros 

participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo 

resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), bem 

como a identificação do local da coleta de dados.  

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 

896 - Ed. João Calvino - Mezanino.  

Desde já agradecemos a sua colaboração.  

 

 
Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelo 

Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer momento tenho o 
direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-me da mesma, sem qualquer penalidade 
ou prejuízo.  
 
Nome do Sujeito de Pesquisa:  
 
Assinatura Sujeito de Pesquisa:  
 
 

Declaro que expliquei ao Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste estudo, seus 
eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, 
assim como esclareci as dúvidas apresentadas assim como esclareci as dúvidas apresentadas.  
 

 
São Paulo,                    de                                                               de                      .  
 
 
 
 
 
 
 
Camila Mendonça Torres 
Pesquisadora Responsável 
 
 
 
 
 
 

 
Antônio Máspoli de Araújo Gomes – Orientador 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Rua da Consolação 896 prédio 23 – Higienópolis 
São Paulo- SP 
Tel: 2114-8460 / Email: maspoli@mackenzie.com 
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ANEXO 1:      Aprovação do conselho de ética da UPM. 
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ANEXO 2:                        Roteiro da Whoqol-Bref 
 

O modelo original está disponível em : http://www.ufrgs.br/psiq/whoqol84.html 

 

Whoqol-Bref- Avaliação de qualidade de vida 

 

Instrumento desenvolvido pela OMS para avaliação da Qualidade de Vida. 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e 

outras áreas de sua vida. Por favor responda a todas as questões. Se você não tem certeza 

sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe 

parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha.  

Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a melhor 

resposta.  

Muito obrigada por participar! 

 

Iniciais (Somente para identificação da pesquisadora, suas respostas estarão sob sigilo): 

 

 

1.Como você avaliaria sua qualidade de vida? 1. Muito ruim/ 2. Ruim/ 3. Nem ruim, nem 

boa/ 4. Boa / 5. Muito Boa 

 

2. Quão satisfeito (a) você está com a sua saúde? 1.  Muito insatisfeito/ 2. Insatisfeito/ 

3.Nem satisfeito, nem insatisfeito/ 4. Satisfeito/ 5. Muito Satisfeito 

 

3. Em que medida você acha que sua dor (física) impede você de fazer o que você 

precisa? 1. Nada/ 2. Muito Pouco/ 3. Mais ou menos/ 4. Bastante/ 5. Extremamente 

 

4. O quanto você precisa de algum tratamento médico para levar sua vida diária? 1. 

Nada/ 2. Muito Pouco/ 3. Mais ou menos/ 4. Bastante/ 5. Extremamente 

 

5. O quanto você aproveita a vida? 1. Nada/ 2. Muito Pouco/ 3. Mais ou menos/ 4. Bastante/ 

5. Extremamente 

 

6. Em que medida você acha que a sua vida tem sentido? 1. Nada/ 2. Muito Pouco/ 3. Mais 

ou menos/ 4. Bastante/ 5. Extremamente 

 

7. O quanto você consegue se concentrar? 1. Nada/ 2. Muito Pouco/ 3. Mais ou menos/ 4. 

Bastante/ 5. Extremamente 

 

8. Quão seguro(a) você se sente em sua vida diária? 1. Nada/ 2. Muito Pouco/ 3. Mais ou 

menos/ 4. Bastante/ 5. Extremamente 

 

9. Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, poluição, atrativos)? 1. Nada/ 2. 

Muito Pouco/ 3. Mais ou menos/ 4. Bastante/ 5. Extremamente 

 

10. Você tem energia suficiente para seu dia-a- dia? 1. Nada/ 2. Muito Pouco/ 3. Médio/ 4. 

Muito/ 5. Completamente 

 

11. Você é capaz de aceitar sua aparência física? 1. Nada/ 2. Muito Pouco/ 3. Médio/ 4. 

Muito/ 5. Completamente 

http://www.ufrgs.br/psiq/whoqol84.html
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12. Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades? 1. Nada/ 2. Muito 

Pouco/ 3. Médio/ 4. Muito/ 5. Completamente 

 

13. Quão disponíveis para você estão as informações que precisa no seu dia-a-dia? 1. 

Nada/ 2. Muito Pouco/ 3. Médio/ 4. Muito/ 5. Completamente 

 

14. Em que medida você tem oportunidades de atividade de lazer? 1. Nada/ 2. Muito 

Pouco/ 3. Médio/ 4. Muito/ 5. Completamente 

 

15. Quão bem você é capaz de se locomover?  1. Muito ruim/ 2. Ruim/ 3. Nem ruim, nem 

bom/ 4. Bom / 5. Muito Bom 

 

16. Quão satisfeito(a) você está com o seu sono? 1.  Muito insatisfeito/ 2. Insatisfeito/ 

3.Nem satisfeito, nem insatisfeito/ 4. Satisfeito/ 5. Muito Satisfeito 

 

17. Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de desempenhar as atividades do seu 

dia-a-dia? 1.  Muito insatisfeito/ 2. Insatisfeito/ 3.Nem satisfeito, nem  

insatisfeito/ 4. Satisfeito/ 5. Muito Satisfeito 

 

18. Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade para o trabalho? 1.  Muito 

insatisfeito/ 2. Insatisfeito/ 3.Nem satisfeito, nem insatisfeito/ 4. Satisfeito/ 5. Muito Satisfeito 

 

19. Quão satisfeito(a) você está consigo mesmo? 1.  Muito insatisfeito/ 2. Insatisfeito/ 

3.Nem satisfeito, nem insatisfeito/ 4. Satisfeito/ 5. Muito Satisfeito 

 

20. Quão satisfeito(a) você está com suas relações pessoais (amigos, parentes, conhecidos, 

colegas)? 1.  Muito insatisfeito/ 2. Insatisfeito/ 3.Nem satisfeito, nem insatisfeito/ 4. 

Satisfeito/ 5. Muito Satisfeito 

 

21. Quão satisfeito(a) você está com sua vida sexual? 1.  Muito insatisfeito/ 2. Insatisfeito/ 

3.Nem satisfeito, nem insatisfeito/ 4. Satisfeito/ 5. Muito Satisfeito  

 

22. Quão satisfeito você está com o apoio que você recebe dos seus amigos? 1.  Muito 

insatisfeito/ 2. Insatisfeito/ 3.Nem satisfeito, nem insatisfeito/ 4. Satisfeito/ 5. Muito Satisfeito 

 

23. Quão satisfeito(a) você está com as condições do local onde mora? 1.  Muito 

insatisfeito/ 2. Insatisfeito/ 3.Nem satisfeito, nem insatisfeito/ 4. Satisfeito/ 5. Muito Satisfeito  

 

24. Quão satisfeito(a) você está com o seu acesso aos serviços de saúde? 1.  Muito 

insatisfeito/ 2. Insatisfeito/ 3.Nem satisfeito, nem insatisfeito/ 4. Satisfeito/ 5. Muito Satisfeito  

 

25. Quão satisfeito você está com o seu meio de transporte? 1.  Muito insatisfeito/ 2. 

Insatisfeito/ 3.Nem satisfeito, nem insatisfeito/ 4. Satisfeito/ 5. Muito Satisfeito  

 

26. Com que freqüência você tem sentimentos negativos tais como mau humor, 

desespero, ansiedade, depressão? 1. Nunca/ 2. Algumas vezes/ 3. Freqüentemente/ 4. Muito 

freqüentemente/ 5. Sempre 

 

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário?  

Quanto tempo você levou para preencher este questionário?  
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Você tem algum comentário sobre o questionário? 
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ANEXO 3:                       Roteiro do Questionário Geral 
 

 

Questionário com dados gerais complementares à WHOQOL-Bref. 

Por favor, responda todas as questões tendo em vista que não existem respostas certas e nem 

erradas. O importante é que você seja o mais coerente possível com o que você pensa. 

Muito obrigada por participar! 

 

1. Iniciais (Somente para identificação da pesquisadora, suas respostas estarão sob 

sigilo): 

2. Idade:        

3. Sexo:  1.Masculino/ 2. Feminino 

4. Qual seu nível de escolaridade? 1. Ensino Superior Incompleto/ 2. Ensino Superior 

Completo/ 3. Pós- graduação Incompleta/ 4. Pós- graduação Completa 

5. Qual seu estado civil? 1. Solteiro/ 2. Casado/ 3. Divorciado/ 4. Outros* 

 *Caso você tenha respondido “outros”, especifique: 

6. Qual é a sua crença, religião, posição religiosa ou não-religiosa?  
 

7. Você acredita em Deus (pessoa, poder, espírito, inteligência ou força superior)? 1. 

Sim/ 2. Não/ 3. Não Sei* 

*Caso sua resposta tenha sido “Não sei”, especifique: 

8. Alguma vez você mudou de religião, doutrina, crença ao longo da vida? 1. Sim*/ 

2. Não 

*Caso sua resposta tenha sido “sim”, especifique a mudança. Ex: De XXXX para XXXX. 

Caso tenha acontecido mais de uma mudança ao longo da sua vida, cite-as aqui também:  

      

9. O que dá sentido/ significado à sua vida? 

10.  O quanto você se considera engajado ou envolvido nesse sentido de vida? 1. Nada 

/ 2. Pouquíssimo / 3. Pouco / 4. Não sei / 5. Muito / 6. Muitíssimo  / 7. Totalmente 

11. Em que medida você sente (ou percebe) alguma conexão entre o seu corpo, mente 

e alma? 1. Nada / 2. Pouquíssimo / 3. Pouco / 4. Não sei / 5. Muito / 6. Muitíssimo  / 

7. Totalmente 

12. Em que medida você acha que a sua maneira de viver é coerente com o que você 

sente e pensa? 1. Nada / 2. Pouquíssimo / 3. Pouco / 4. Não sei / 5. Muito / 6. 

Muitíssimo  / 7. Totalmente 

13. Em que medida o sentido que você dá à sua vida lhe oferece suporte para sentir-

se feliz? 1. Nada / 2. Pouquíssimo / 3. Pouco / 4. Não sei / 5. Muito / 6. Muitíssimo / 

7. Totalmente 

14. Em que medida você se sente em paz consigo mesmo? 1. Nada / 2. Pouquíssimo / 3. 

Pouco / 4. Não sei / 5. Muito / 6. Muitíssimo  / 7. Totalmente 

15. Até que ponto você sente uma sensação de harmonia/equilíbrio em sua vida? 1. 

Nada / 2. Pouquíssimo / 3. Pouco / 4. Não sei / 5. Muito / 6. Muitíssimo / 7. 

Totalmente 

16. O que é qualidade de vida pra você?  

17. Quanto você acha que o seu sentido de vida  influencia na sua qualidade de vida? 

1. Nada / 2. Pouquíssimo / 3. Pouco / 4. Não sei / 5. Muito / 6. Muitíssimo / 7. 

Totalmente 
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ANEXO 4:              Tabelas completas geradas pelo SPSS. 

Apresenta-se a seguir todas as tabelas do cruzamento de variáveis geradas pelo 

programa estatístico SPSS que não foram inseridas no Capítulo 8: “Apresentação dos dados 

coletados”, no qual optou-se por apresentar os dados de forma explicativa a contemplar os 

objetivos da pesquisa proposta.  

 

Gênero: 

Tabelas 41A e 41B: Significância dos dados- Gênero entre grupos. 

 

RANKS 

 Group N Mean Rank 

Gênero Evangélicos 23 39,50 

Sem Religião 23 35,00 

Ateus 23 30,50 

Total 69  

 

 

 

Tabelas 42A e 42B: Significância dos dados- Gênero/QV. 

 

 

Faixa etária: 

Tabelas 43A e 43B: Significância dos dados- Faixa Etária entre grupos. 

 

Test Statistics
a,b

 

 Gênero 

Chi-Square 3,643 

DF 2 

Asymp. Sig. ,162 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: group 

 

Test Statistics
a,b

 

 Overall 

Chi-Square 2,233 

DF 1 

Asymp. Sig. ,135 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: gênero 

 

RANKS 

 Gênero N Mean Rank 

Overall Masculino 48 32,72 

Feminino 21 40,21 

Total 69  

Test Statistics
a,b

 

 Idade 

Chi-Square 3,406 

DF 2 

Asymp. Sig. ,182 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: group 

 

RANKS 

 

Group N 

Mean 

Rank 

Idade evangélicos 23 31,00 

sem religião 23 34,00 

Ateus 23 40,00 

Total 69  
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Tabelas 44A e 44B: Significância dos dados- Faixa Etária/QV. 

 

 

Escolaridade: 

Tabelas 45A e 45B: Significância dos dados- Escolaridade entre grupos. 

 

 

 

 

 

 

Tabelas 46A e 46B: Significância dos dados- Escolaridade/QV. 

 

 

 

 

Test Statistics
a,b

 

 Overall 

Chi-Square ,437 

df 1 

Asymp. Sig. ,509 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Idade 

 

RANKS 

 Idade N Mean Rank 

Overall 18 a 25 anos 43 36,19 

26 a 35 anos 26 33,04 

Total 69  

RANKS 

 Group N Mean Rank 

Escolaridade evangélicos 23 26,48 

sem religião 23 38,02 

Ateus 23 40,50 

Total 69  

Test Statistics
a,b

 

 Escolaridade 

Chi-Square 7,117 

DF 2 

Asymp. Sig. ,028 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: group 

 

Test Statistics
a,b

 

 Overall 

Chi-Square ,796 

Df 3 

Asymp. Sig. ,850 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Escolaridade 

 

RANKS 

 

Escolaridade N 

Mean 

Rank 

Overall Ensino Superior 

Incompleto 

29 34,48 

Ensino Superior 

Completo 

18 35,56 

Pós- graduação 

Incompleta 

9 39,50 

Pós- graduação 

Completa 

13 32,27 

Total 69  
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Estado Civil: 

Tabelas 47A e 47B: Significância dos dados- Estado Civil entre grupos. 

 

RANKS 

 Group N Mean Rank 

Est. Civil evangélicos 23 31,96 

sem religião 23 36,65 

Ateus 23 36,39 

Total 69  

 

 

 

 

 

Tabelas 48A e 48B: Significância dos dados- Estado Civil/QV. 

 

 

 

 

Mudança de Religião: 

 

Tabelas 49A e 49B: Significância dos dados- Mudança de Religião entre grupos. 

 

 

RANKS 

 Group N Mean Rank 

Mud. 

Religião 

evangélicos 23 44,50 

sem religião 23 34,00 

Ateus 23 26,50 

Total 69  

 

 

Test Statistics
a,b

 

 Est. Civil 

Chi-Square 1,841 

DF 2 

Asymp. Sig. ,398 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: group 

 

Test Statistics
a,b

 

 Overall 

Chi-Square 1,476 

df 2 

Asymp. Sig. ,478 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Est. Civil 

 

RANKS 

 

Est. Civil N 

Mean 

Rank 

Overall Solteiro 57 35,14 

Casado 11 32,32 

Divorciado ou 

Separado 

1 56,50 

Total 69  

Test Statistics
a,b

 

 Mud. Religião 

Chi-Square 13,259 

Df 2 

Asymp. Sig. ,001 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: group 
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Tabelas 50A e 50B: Significância dos dados- Mudança de Religião/QV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crença em Deus: 

  

Tabelas 51A e 51B: Significância dos dados- Crença em Deus/QV. 
 

RANKS 

 Crença em 

Deus N Mean Rank 

Overall Sim 30 35,23 

Não 34 35,78 

não-sei 5 28,30 

Total 69  

 

 

 

Engajamento no sentido de vida: 

 

 

 

Tabelas 52A e 52B: Significância dos dados- Engajamento no sentido de vida entre 

grupos. 

 

RANKS 

 

Group N 

Mean 

Rank 

Engajamento 

no sentido de 

vida 

Evangélicos 23 37,93 

sem religião 23 34,39 

Ateus 23 32,67 

Total 69  

 

 

 

Test Statistics
a,b

 

 Overall 

Chi-Square ,249 

Df 1 

Asymp. Sig. ,618 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Mud. Religião 

 

RANKS 

 Mud. 

Religião N Mean Rank 

Overall sim 43 34,10 

não 26 36,48 

Total 69  

Test Statistics
a,b

 

 Overall 

Chi-Square ,671 

DF 2 

Asymp. Sig. ,715 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Crença em Deus 

 

Test Statistics
a,b

 

 
Engajamento no 

sentido de vida 

Chi-Square ,926 

DF 2 

Asymp. Sig. ,630 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: group 
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Tabelas 53A e 53B: Significância dos dados- Engajamento no sentido de vida/QV. 

 

 

RANKS 

 Mensuração 

de Sentido N Mean Rank 

Overall Nada 1 8,50 

Pouquíssimo 1 33,00 

Pouco 1 3,00 

Não sei 6 39,50 

Muito 17 36,47 

Muitíssimo 12 35,13 

Totalmente 31 35,23 

Total 69  

 

 

Corpo/Mente/Alma: 

 

Tabelas 54A e 54B: Significância dos dados- Corpo/Mente/Alma entre grupos. 

 

RANKS 

 

Group N 

Mean 

Rank 

Corpo/Mente/

Alma 

evangélicos 23 50,76 

sem 

religião 

23 34,26 

ateus 23 19,98 

Total 69  

 

Tabelas 55A e 55B: Significância dos dados- Corpo/Mente/Alma e QV. 

 

 

Test Statistics
a,b

 

 Overall 

Chi-Square 5,143 

df 6 

Asymp. Sig. ,526 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Mensuração de 

Sentido 

 

Test Statistics
a,b

 

 Corpo/Mente/Alma 

Chi-Square 28,133 

DF 2 

Asymp. Sig. ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: group 

 

RANKS 

 Corpo/Mente/Alma N Mean Rank 

 Overall Nada 18 36,64 

Pouquíssimo 2 33,00 

Pouco 4 37,25 

Não sei 12 38,33 

Muito 13 35,38 

Muitíssimo 11 31,73 

Totalmente 9 30,17 

Total 69  

Test Statistics
a,b

 

 Overall 

Chi-Square 1,469 

df 6 

Asymp. Sig. ,962 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Corpo/Mente/Alma 
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Viver/Sentir e Pensar: 

Tabelas 56A e 56B: Significância dos dados- Viver/Sentir/Pensar entre grupos. 

 

RANKS 

 Group N Mean Rank 

Viver/Sentir/

Pensar 

Evangélicos 23 30,65 

sem religião 23 31,89 

Ateus 23 42,46 

Total 69  

 

 

 

 

Tabelas 57A e 57B: Significância dos dados- Viver/Sentir/Pensar e QV. 

 

 

 

 

Sentir-se Feliz: 

Tabelas 58A e 58B: Significância dos dados- Sentir-se feliz entre grupos. 

 

 

 

 

Test Statistics
a,b

 

 Viver/Sentir/Pensar 

Chi-Square 5,264 

DF 2 

Asymp. Sig. ,072 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: group 

 

RANKS 

 Viver/Sentir/Pensar N Mean Rank 

Overall Nada 1 3,00 

Pouquíssimo 1 33,00 

Pouco 1 8,50 

Não sei 5 42,40 

Muito 18 39,72 

Muitíssimo 26 31,63 

Totalmente 17 36,53 

Total 69  

Test Statistics
a,b

 

 Overall 

Chi-Square 7,454 

DF 6 

Asymp. Sig. ,281 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Viver/Sentir/Pensar 

 

Test Statistics
a,b

 

 Sentir-se Feliz 

Chi-Square 3,091 

DF 2 

Asymp. Sig. ,213 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: group 

 

RANKS 

 

Group N 

Mean 

Rank 

Sentir-se Feliz Evangélicos 23 40,26 

sem religião 23 30,43 

Ateus 23 34,30 

Total 69  
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Tabelas 59A e 59B: Significância dos dados- Sentir-se feliz/QV. 
 

 

 

 

Paz consigo: 

Tabelas 60A e 60B: Significância dos dados- Paz consigo entre grupos. 
 

RANKS 

 

Group N 

Mean 

Rank 

Paz consigo Evangélicos 23 39,35 

sem religião 23 30,48 

Ateus 23 35,17 

Total 69  

 

 

 

Tabelas 61A e 61B: Significância dos dados- Paz consigo/QV. 
 

RANKS 

 Paz consigo N Mean Rank 

Overall Nada 1 56,50 

Pouco 5 29,10 

Não sei 4 31,38 

Muito 25 36,76 

Muitíssimo 14 31,57 

Totalmente 20 36,33 

Total 69  

 

 

RANKS 

 

Sentir-se Feliz N 

Mean 

Rank 

Overall Nada 2 20,75 

Pouco 3 26,50 

Não sei 3 30,83 

Muito 17 36,21 

Muitíssimo 16 35,75 

Totalmente 28 36,21 

Total 69  

Test Statistics
a,b

 

 Overall 

Chi-Square 2,040 

DF 5 

Asymp. Sig. ,844 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Sentir-se Feliz 

 

Test Statistics
a,b

 

 Paz consigo 

Chi-Square 2,448 

DF 2 

Asymp. Sig. ,294 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: group 

 

Test Statistics
a,b

 

 Overall 

Chi-Square 2,628 

DF 5 

Asymp. Sig. ,757 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Paz consigo 
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Equilíbrio: 

 

 

 

Tabelas 62A e 62B: Significância dos dados- Equilíbrio entre grupos. 
 

 

 

Tabelas 63A e 63B: Significância dos dados- Equilíbrio/QV. 

 

 

 
 

Qualidade de vida: 

 

  

Tabelas 64A e 64B: Significância dos dados- Auto-avaliação de QV entre grupos. 

 

 

 

RANKS 

 

Group N 

Mean 

Rank 

Equilíbrio evangélicos 23 41,89 

sem religião 23 27,20 

Ateus 23 35,91 

Total 69  

Test Statistics
a,b

 

 Equilíbrio 

Chi-Square 6,699 

DF 2 

Asymp. Sig. ,035 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: group 

 

RANKS 

 

Equilíbrio N 

Mean 

Rank 

Overall Nada 1 3,00 

Pouco 5 40,00 

Não sei 8 42,44 

Muito 24 36,83 

Muitíssimo 18 31,67 

Totalmente 13 32,19 

Total 69  

Test Statistics
a,b

 

 Overall 

Chi-Square 5,373 

DF 5 

Asymp. Sig. ,372 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Equilíbrio 

 

Test Statistics
a,b

 

 Q1 QV 

Chi-Square 3,434 

DF 2 

Asymp. Sig. ,180 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: group 

 

RANKS 

 Group N Mean Rank 

Q1 WB Evangélicos 23 36,37 

sem religião 23 29,85 

Ateus 23 38,78 

Total 69  
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Tabelas 65A e 65B: Significância dos dados- Overall entre grupos. 

 

RANKS 

 

Group N 

Mean 

Rank 

Overall Evangélicos 23 35,63 

sem religião 23 33,52 

Ateus 23 35,85 

Total 69  

 

 

Sentido de vida e qualidade de vida: 

Tabelas 66A e 66B: Significância dos dados- Sentido de vida e QV entre grupos. 

RANKS 

 Group N Mean Rank 

Sent.Vida/QV Evangélicos 23 37,98 

sem religião 23 35,48 

Ateus 23 31,54 

Total 69  

 

 

Tabelas 67A e 67B: Significância dos dados- Sentido de vida e QV/Overall. 

 

 

 

 

 

 

 

Test Statistics
a,b

 

 Overall 

Chi-Square ,207 

DF 2 

Asymp. Sig. ,902 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: group 

 

Test Statistics
a,b

 

 Sent.Vida/QV 

Chi-Square 1,462 

DF 2 

Asymp. Sig. ,481 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: group 

 

Test Statistics
a,b

 

 Overall 

Chi-Square 2,273 

df 4 

Asymp. Sig. ,686 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Sent.Vida/QV 

 

RANKS 

 Sent.Vida/QV N Mean Rank 

Overall Pouco 5 35,30 

Não sei 4 31,38 

Muito 14 39,18 

Muitíssimo 8 26,88 

Totalmente 38 35,51 

Total 69  
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Satisfação com a saúde: 

 

Tabelas 68A e 68B: Significância dos dados- Satisfação com a saúde entre grupos. 

 

RANKS 

 Group N Mean Rank 

Saúde Evangélicos 23 34,83 

sem religião 23 38,39 

Ateus 23 31,78 

Total 69  

 

 

Tabelas 69A e 69B: Significância dos dados- Satisfação com a saúde/QV. 

 

RANKS 

 

Saúde N 

Mean 

Rank 

Overall Muito Insatisfeito 1 3,00 

Insatisfeito 8 6,19 

Nem insatisfeito, nem 

satisfeito 

7 12,79 

Satisfeito 42 38,50 

Muito Satisfeito 11 59,64 

Total 69  

 

Domínio 1- Físico: 

Tabelas 70A e 70B: Significância dos dados- Domínio 1 entre grupos. 
 

RANKS 

 Group N Mean Rank 

Domínio 1 Evangélicos 23 31,78 

sem religião 23 36,72 

Ateus 23 36,50 

Total 69  

 

 

 

 

 

 

Test Statistics
a,b

 

 Saúde 

Chi-Square 1,628 

DF 2 

Asymp. Sig. ,443 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: group 

 

Test Statistics
a,b

 

 Overall 

Chi-Square 49,819 

DF 4 

Asymp. Sig. ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Saúde 

 

Test Statistics
a,b

 

 Domínio 1 

Chi-Square ,900 

df 2 

Asymp. Sig. ,638 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: group 
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Domínio 2- Psicológico: 

 

Tabelas 71A e 71B: Significância dos dados- Domínio 2 entre grupos. 

 

RANKS 

 Group N Mean Rank 

Domínio 2 evangélicos 23 36,85 

sem religião 23 32,11 

Ateus 23 36,04 

Total 69  

 

 

Domínio 3- Relações Sociais: 

Tabelas 72A e 72B: Significância dos dados- Domínio 3 entre grupos. 

 

RANKS 

 Group N Mean Rank 

Domínio 3 evangélicos 23 40,26 

sem religião 23 29,67 

Ateus 23 35,07 

Total 69  

 

 

 

Domínio 4- Meio Ambiente: 

 

Tabelas 73A e 73B: Significância dos dados- Domínio 4 entre grupos. 

 

RANKS 

 Group N Mean Rank 

Domínio 4 evangélicos 23 33,22 

sem religião 23 31,43 

Ateus 23 40,35 

Total 69  

 

Test Statistics
a,b

 

 Domínio 2 

Chi-Square ,747 

DF 2 

Asymp. Sig. ,688 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: group 

 

Test Statistics
a,b

 

 Domínio 3 

Chi-Square 3,268 

DF 2 

Asymp. Sig. ,195 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: group 

 

Test Statistics
a,b

 

 Domínio 4 

Chi-Square 2,562 

df 2 

Asymp. Sig. ,278 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: group 

 


