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Resumo  

 

Braghetta CC. Desenvolvimento e validação de um instrumento para avaliar 
espiritualidade: Escala de Atitudes Relacionadas à Espiritualidade (ARES) 
[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 
2017. 

Objetivos: Desenvolver um novo instrumento para avaliar espiritualidade e 

realizar análises psicométricas de validade e confiabilidade. Métodos: O 

instrumento foi elaborado através de quatro etapas: fundamentação teórica, 

investigação sobre definições de espiritualidade na população geral, 

elaboração da primeira versão por um comitê de especialistas e teste de 

compreensibilidade.  Nas análises psicométricas, o instrumento foi submetido à 

avaliação de juízes e posteriormente, foi testado em estudantes de medicina 

(N=85) e em uma população de religiosos (N=85), para cálculo de consistência 

interna, análise fatorial exploratória e confiabilidade teste-reteste. Resultados: 

O instrumento desenvolvido, a Escala de Atitudes Relacionadas à 

Espiritualidade (ARES), apóia-se na compreensão sobre espiritualidade no 

contexto brasileiro e em bases teóricas. Apresentou análises psicométricas 

apropriadas: a análise fatorial exploratória apontou uma estrututura 

unidimensional, o alfa de Cronbach encontrado em cada item foi ≥ 0,98 e o 

Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI=0,98) apontou boa reprodutibilidade 

da escala. Conclusão: ARES é um instrumento unidimensional, desenvolvido 

em idioma português, que apresentou consistência interna excelente e indicou 

ser reprodutível na população avaliada. São necessários mais estudos para 

verificar se ARES é aplicável em amostra com baixa escolaridade e em outros 

contextos culturais e religiosos. A escala ARES permite operacionalizar o 

construto espiritualidade em pesquisas quantitativas. 

 
Descritores: Espiritualidade; Psicometria; Avaliação; Reprodutibilidade dos 

testes; Análise fatorial; Competência cultural. 
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Abstract 

 
Braghetta CC. Development and validation of an instrument to evaluate 
spirituality: Spirituality-Related Attitude Scale (ARES), [dissertation]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 
 

Abstract 

Objectives: Develop a new instrument devised to measure spirituality, able to 

perform psychometric analysis of validity and reliability. Methods: The 

instrument was elaborated through four processes: theoretical foundation, a 

population based investigation about possible definitions of spirituality, a first 

version was achieved by a committee of experts in Spirituality along with a 

comprehension test. In psychometric analysis, the analysis was evaluated by 

judges, then tested in a population of medical students (N = 85) and in a 

religious population (N = 85), in order to calculate internal consistency, 

exploratory factor analysis (EFA) and reliability, through test-

retest. Results: The instrument, ARES, a Spirituality-Related Attitudes Scale, 

was based on theoretical understandings of spirituality in the Brazilian context. 

It presented an appropriate psychometric analysis: the EFA indicated a one-

dimensional structure, the Cronbach's Alpha found each item at ≥ 0.98 and the 

Intraclass Correlation Coefficient (ICC = 0.98) indicated good reproducibility of 

the scale. Conclusion: ARES is a one-dimensional instrument, developed in 

the Portuguese language, which presented an excellent internal consistency 

and indicated to be reproducible in the evaluated population. Further studies are 

needed to verify if ARES is applicable to other population samples, for example, 

a low SES  and other cultural/religious contexts. The ARES scale allows for 

operationalization of the construct of spirituality in quantitative researches. 

 

 

Descriptors: Spirituality; Psychometrics; Evaluation; Reproducibility of results; 

Factor analysis, statistical; Cultural competence.
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1. INTRODUÇÃO 

1. 1. Espiritualidade, Religiosidade e Instrumentos de mensuração 

A dimensão espiritual da vida humana encontra no Brasil um terreno fértil 

para a investigação e melhor compreensão dos efeitos dessa dimensão. Um 

estudo realizado com amostra representativa mostrou que o Brasil apresenta 

altos níveis de envolvimento religioso. Cerca de 83% dos brasileiros 

consideraram religião muito importante para suas vidas e 37% frequentavam 

um serviço religioso pelo menos uma vez por semana. Corroborando o 

sincretismo religioso brasileiro, o levantamento mostrou que 10% dos 

entrevistados frequentam mais de uma instituição religiosa (Moreira-Almeida et 

al., 2010). 

Espiritualidade e religiosidade (E/R) e sua relação com a saúde têm sido 

amplamente examinada em diversos estudos. Em um levantamento 

bibliométrico realizado por nós em 03/01/2017 no Pubmed utilizando-se os 

unitermos spiritual* ou religio* entre os anos 2002 a 2017, foram levantados 

mais de 40 mil artigos publicados. Calcula-se que pelo menos 7 artigos novos 

sobre a temática são publicados por dia (Lucchetti e Lucchetti, 2014). 

Restringindo-se a busca ao termo spiritual*, também nesse período de 15 anos, 

apresentaram-se mais de 16 mil publicações.  

A grande maioria dos estudos longitudinais tem relatado os efeitos 

favoráveis da religiosidade e espiritualidade do indivíduo sobre sua a saúde 

física e saúde mental (Sawartski et al., 2005; Moreira-Almeida et al., 2014; Bai e 

Lazenby, 2015). 

Nestes estudos, a espiritualidade dos indivíduos é avaliada através de 

uma variedade de instrumentos, que são avaliações desenvolvidas tanto para o 

contexto de pesquisa, quanto para o contexto clínico. No âmbito clínico, 

usualmente, são utilizadas entrevistas abertas que objetivam levantar uma 

história sobre a espiritualidade do indivíduo (Lucchetti et al., 2013). 
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No contexto de pesquisa são amplamente utilizadas as escalas, isto é, 

instrumentos quantitativos, que resultam em escores, testados e validados 

através de análises psicométricas. Em uma revisão da literatura, de Jager 

Meezenbroek menciona cerca de 70 escalas sobre espiritualidade em âmbito 

internacional (Sessana et al., 2011, Monod et al., 2011; de Jager Meezenbroek, 

2012). 

 No cenário brasileiro, Lucchetti et al. (2013) identificaram, através de uma 

revisão sistemática na literatura, 20 escalas que estão disponíveis para aferição 

de E/R no idioma português. Os autores apontam que 75% destes instrumentos 

foram traduzidos. As cinco outras escalas foram desenvolvidas para a língua 

portuguesa (três no Brasil e duas em Portugal). Este levantamento evidenciou 

também que a maioria dos instrumentos disponíveis em português não 

passaram por uma avaliação psicométrica completa: 40% dos instrumentos 

apresentam validação concorrente, 45% validação discriminativa e 15% teste-

reteste. 

 Recentemente, mais escalas foram disponibilizadas para âmbito nacional, 

somando-se às que foram levantadas no estudo de Lucchetti et al. (2013). O 

Índice de Compromisso Religioso (dos Santos, 2012) foi desenvolvido em 

contexto brasileiro, e é composto por duas subescalas: a Escala de Crenças 

Religiosas e a Escala de Práticas Religiosas que pretendem avaliar diferentes 

aspectos do construto religiosidade. Estes trabalhos foram originalmente 

apresentados no 1º Encontro Paraibano de Avaliação e Medida em Psicologia, 

João Pessoa (2001).  

 A Functional Assessment of Cancer Therapy (FACIT-Sp12) outro 

instrumento recentemente disponibilizado para o português (validado em 2015 

por Lucchetti et al.. em pacientes psiquiátricos internados), é uma das escalas 

mais utilizadas na literatura científica para avaliar bem-estar espiritual. A FACIT- 

Sp12 possui duas subescalas: uma procura medir o sentido de “significado e 

paz na vida” e a outra subescala avalia o “papel da fé na doença”. A partir 

dessas duas subscalas chega-se a uma pontuação total para avaliação de 

“bem-estar espiritual”.  



3 
 

 Por fim, outra importante escala traduzida do inglês é a Brief 

Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality (BMMRS-P), a qual 

avalia 11 dimensões diferentes dos construtos espiritualidade e religiosidade, 

sendo elas: experiências espirituais diárias, valores/ crenças, perdão, práticas 

religiosas privadas, superação religiosa, história religiosa-espiritual, apoio 

religioso, religiosidade organizacional, compromisso, preferência religiosa e 

autoavaliação global de E/R. Foi validada para o português em estudo com 

população clínica e não clínica por Curcio et al. (2015). 

1.2. Definições de Espiritualidade 

Conceituar espiritualidade é uma tarefa bastante complexa por se tratar 

de uma vivência subjetiva. Muitos indivíduos têm suas próprias definições 

destes termos, até mesmo aqueles que compartilham a mesma experiência 

cultural e social podem ter formas diferentes de compreender e expressar sua 

espiritualidade (Koenig, 2008). Na área acadêmica, da mesma forma, 

pesquisadores do campo da espiritualidade adotam conceituações diversas em 

seus estudos e, consequentemente, diferentes instrumentos para mensuração 

da espiritualidade. Dalgalarrondo (2008) aponta que se trata mais de 

preferências do que atingir a definição mais correta. Estas definições sobre o 

que é a espiritualidade recebem distintas ênfases no desenvolvimento do 

instrumento, a depender da perspectiva teórica que se adote e do tipo de 

investigação que se pretende fazer. O desafio tem sido gerar conceituações 

deste construto que o tornem acessível ao desenvolvimento de instrumentos, 

que possibilitem a realização de investigações quantitativas (MacDonald, 2015). 

Para o presente trabalho será adotado o referencial teórico de Koenig, 

por ser o pesquisador mais influente e produtivo até o presente momento no 

campo da E/R. O autor conceitua espiritualidade como uma busca pessoal de 

compreensão relacionada a questões existenciais maiores (por exemplo, o 

sentido da vida, a morte) e suas relações com o sagrado e/ou transcendente. 

Esse conceito de espiritualidade pode levar ao desenvolvimento de práticas 

religiosas ou na formação de comunidades religiosas, mas não 

necessariamente (Koenig et al. 2001).  
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Há outros autores com concepções similares da espiritualidade de 

Koenig. Para verificar estes outros referenciais, foi realizado um levantamento 

bibliográfico não sistemático nas bases de dados PUBMED e LILACS, no 

período de maio de 2015, e da mesma forma, em livros publicados na última 

década (Dalgalarrondo, 2008; Conselho Regional de Psicologia, 2016), com o 

intuito de observar elementos comuns com outras definições de espiritualidade. 

Os autores e definições selecionados estão descritos abaixo. 

Larson et al. (1998) definem o termo espiritualidade como uma dimensão 

mais pessoal e existencial, tais como a crença e/ou relação com Deus ou poder 

superior, ênfase em uma experiência espiritual direta em contraposição a uma 

religião institucional, rejeitando uma religião organizada ou formas tradicionais 

de culto. Inclui indivíduos que se definem como "espirituais", mas não como 

"religiosos". 

Outra definição compreende espiritualidade como uma propensão 

humana a buscar significado para a vida através de concepções que 

transcendem o tangível, à procura de um sentido de conexão com algo maior 

que si próprio, podendo ou não estar ligada a uma vivência religiosa 

(Guimarães e Avezum, 2007; Saad et al., 2001). 

Unruh e colegas (2002) examinaram conceitos de espiritualidade em 

pesquisas envolvendo apenas a área de saúde e chegaram à conclusão de que 

as noções de transcendente e sentido de conexão eram núcleos essenciais de 

espiritualidade. A transcendência tem a ver com a ideia de um campo 

experiencial fora da existência material do dia-a-dia, e a conexidade refere-se à 

percepção de ligação com as pessoas, com a natureza, com o cosmos, ou seja, 

a capacidade de estar em conexão intrapessoal, interpessoal e transpessoal. 

Segundo Oliveira e Junges (2012), a espiritualidade caracteriza-se por 

uma dimensão fundamentalmente experiencial, enquanto que a religião está 

calcada no aspecto institucional e doutrinário. A espiritualidade refere-se a uma 

experiência de contato com algo que transcende as realidades habituais da vida 

(p. 470). 
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Berni (2016) enfatiza a distinção do indivíduo espiritualizado e do 

religioso, entendendo como religioso aquele que acredita numa dimensão sutil 

da vida e o faz por meio da pertença ou confissão de fé. Já o espiritualizado 

acredita em dimensão semelhante, sem se sentir pertencendo a um credo 

específico, ou o faz numa combinação de muitos credos, de forma livre, menos 

institucionalizada ou sincrética. 

Conforme pode ser observado entre as conceituações de espiritualidade 

dos autores abordados, alguns elementos se apresentam comuns, como a 

busca individual pelo sagrado e transcendente, crença na existência de um 

campo experiencial fora da existência material cotidiana, experiência espiritual 

direta, que pode ser sem interferência de doutrinas ou instituições religiosas, e a 

sensação de conexão (intrapessoal, interpessoal e transpessoal). 

É importante destacar que, historicamente, espiritualidade estava 

necessariamente ligada à religião. No passado, uma pessoa considerada 

espiritualizada seria aquela muito religiosa. Entretanto, a visão contemporânea 

de espiritualidade inclui indivíduos que se consideram espiritualizados, mas não 

religiosos (Koenig, 2012). Larson et al. (1998) confirmam que o uso do termo 

espiritualidade destacado de religião e religiosidade é extremamente recente. O 

crescimento da secularização assim como com o desapontamento com 

instituições religiosas no ocidente, favoreceram que a noção de espiritualidade 

ganhasse sentido e conotação diferente da religião. Embora religião, 

religiosidade e espiritualidade constituam campos semânticos amplamente 

sobrepostos, estes também podem ser diferenciados. 

A definição de religião na visão de Koenig et al.  (2001) é um sistema 

organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos para facilitar o acesso ao 

sagrado (Deus, Força Maior, Verdade Suprema). Essa prática pode ser 

organizada dentro de uma comunidade, que estabelece tradições e rituais, e 

que são mantidas por uma instituição formalmente organizada. Religiosidade, 

segundo o mesmo autor, é o quanto um indivíduo acredita, segue e pratica uma 

determinada religião. 
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Outro conceito relevante que deve ser incluído nesse campo de 

investigação é a chamada secularização. A secularização é uma abordagem 

filosófica que, diferentemente da religião e espiritualidade, compreende a 

existência e comportamento humanos sem uma referência no transcendente. 

Pode ser definida literalmente como a condição de quem vive no século, isto é, 

entre as coisas do mundo material e da vida.  O foco é a consciência racional 

do ser humano e sua comunidade, como fonte de sentidos, significado e 

esperança (Koenig, 2012). Caracteriza-se pelo desaparecimento dos laços 

religiosos e pela diminuição das expectativas de uma vida pós-morte. As coisas 

sagradas são substituídas pelas coisas ditas profanas, mundanas (de Souza, 

2011).  

A Figura 1 ilustra a visão atual sobre as definições de espiritualidade, 

religiosidade e secularização ao longo da história. A versão contemporânea 

corresponde ao modelo que será adotado neste trabalho. Como pode ser 

observado na figura, neste referencial é possível ser espiritualizado, mas não 

religioso. Ou ser ambos, religioso e espiritualizado. No entanto, claramente, 

estes dois conceitos se distinguem da experiência do sujeito que é secular. 

 

Figura 1. Representação gráfica do modelo teórico adotado para 
espiritualidade (modificado de Koenig, 2008) 
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Um dos passos primordiais para se construir um instrumento de medida 

é delimitar a teoria que será adotada para fundamentar o construto em questão. 

Pasquali (2016) sugere inicialmente sistematizar uma mini teoria que possa 

nortear o desenvolvimento do instrumento de medida, mesmo que não se 

observe consenso sobre a definição do construto que será abordado. Outro 

princípio fundamental em psicometria é que o construto a ser medido deve ser 

claro e inequívoco para ser quantificável, distinto e único, evitando sobreposição 

com construtos similares.  

Espiritualidade, como um construto quantificável, pode ser interpretado 

através de múltiplos aspectos mensuráveis, e a identificação destes pode ajudar 

pesquisadores sobre como os indivíduos compreendem e expressam sua 

espiritualidade, além de pretender esclarecer quais destes aspectos podem 

provocar maior impacto na saúde e no tratamento (Lunder et al., 2011). Os 

aspectos considerados no presente trabalho pretendem abranger dimensões 

comportamentais e cognitivas da espiritualidade no contexto judaico-cristão e 

serão detalhados abaixo.  

Uma das características centrais em espiritualidade é o aspecto cognitivo 

da crença. Por definição, as crenças diferem de uma tradição para outra. 

Algumas das crenças espirituais/religiosas mais frequentemente encontradas 

são a existência de um Deus ou um poder superior, a existência de vida após a 

morte, crenças sobre o sentido do sofrimento e da morte, crença na importância 

da preocupação com os outros ou fazer o bem (Koenig et al., 2001; Idler et al., 

2003). Além disso, crenças podem oferecer um sentido de esperança e conforto 

em situações difíceis. 

Outra característica seria as práticas espirituais, que são atividades 

realizadas individualmente ou em grupo (oração, estudo de escrituras ou outros 

livros, assistir ou ouvir programas com conteúdo espiritual, praticar meditação, 

entre outros). Esta dimensão procura avaliar o engajamento do indivíduo em 

tais atividades (Idler et al. 2003; Koenig e Bussing, 2010).  
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O aspecto experiências espirituais mede a percepção do indivíduo em 

relação ao transcendente na vida diária. Identifica sentimentos de interação 

direta com o transcendente, em vez de simplesmente um entendimento 

cognitivo dela. Abarcam vivências comuns do dia-a-dia, e também experiências 

de intenso misticismo. Pode ser vivenciado em um contexto religioso, em meio 

a práticas, ou em acontecimentos da vida cotidiana: na natureza, com outras 

pessoas, ou na solidão. Pretendem refletir as experiências de espiritualidade, 

que incluem, mas não estão limitados à tradição judaico-cristã (Elkins et al., 

1988; Hill et al. 2000; Underwood e Teresi, 2002).  

Outro aspecto são as atitudes frente à espiritualidade, ou seja, referem-

se a o quanto que estas crenças e pressupostos afetam as ações do indivíduo e 

os motivam a realizações em diversas situações da vida (Bussing et al., 2005). 

As características de espiritualidade supracitadas tem sido investigadas 

por ter relevância e importância para a saúde, bem como para o funcionamento 

pessoal e social de indivíduos (Emmons et al., 1998; Bussing et al., 2005). 

1.3. Controvérsias na mensuração de Espiritualidade 

No contexto da mensuração de espiritualidade, alguns autores 

consideram estados psicológicos positivos, de bem estar e saúde mental dentro 

da definição do que é ser uma pessoa espiritualizada. São incluídos em 

medidas de espiritualidade, por exemplo, sensações de tranquilidade, harmonia, 

otimismo, perdão, gratidão, paz e bem-estar geral (Paloutzian e Ellison, 1982; 

Peterson et al., 2002, de Jager Meezenbroek et al., 2012). 

Estes aspectos têm sido associados com a resultante do compromisso 

religioso (Moreira-Almeida et al., 2006). No entanto, não devem ser confundidos 

como parte da definição de espiritualidade, em particular no contexto do 

desenvolvimento de instrumentos. 

Instrumentos utilizados para medir a espiritualidade refletem esta 

tendência contemporânea de sobreposição de construtos, o que gera 

controvérsias na mensuração de espiritualidade. Koenig classifica este ponto 
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como uma questão tautológica, porque a inclusão de indicadores de saúde 

mental na própria definição de espiritualidade resulta inevitavelmente em uma 

correlação positiva entre espiritualidade e saúde mental. Nas figuras abaixo, 

estas questões são ilustradas. Na Figura 2, observa-se o modelo adotado por 

este trabalho, sobre como espiritualidade (que pode se sobrepor ao construto 

religiosidade) e secularismo se relacionam em pesquisa com desfechos de  

características de saúde mental positiva e negativa. Já na Figura 3, nota-se que 

o modelo de espiritualidade apresenta uma definição bastante ampliada que 

abrange, inclusive, características positivas de saúde mental, dificultando 

estabelecer correlações. 

 

Figura 2. Representação gráfica do modelo contemporâneo adotado em 
pesquisa sobre espiritualidade (Koenig, 2008) 
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Figura 3. Representação gráfica do modelo tautológico adotado em 
pesquisa sobre espiritualidade (Koenig, 2008) 

 

 

O conceito de espiritualidade é geralmente dividido em duas abordagens. 

Uma aproxima-se mais da questão religiosa, de conteúdo teísta (baseada na 

existência de Deus, uma Força Superior). A outra seria uma abordagem não 

teísta que é frequentemente baseada em elementos seculares, humanistas e 

existenciais (Moberg, 2002; McSherry e Cash, 2004). Instrumentos que foram 

criados a partir desta leitura (de Jager Meezenbroek et al., 2012) consideram 

pessoas seculares como sendo espiritualizadas. 

Definições extremamente amplas ocasionam uma impossibilidade de 

diferenciação ou mensuração em um instrumento, pois praticamente todos os 

indivíduos podem ser considerados espirituais, e a partir disto, as relações com 

saúde física ou mental não podem ser estudadas. 

Curcio et al. (2016) também consideram a dificuldade em se lidar com 

concepções muito ampliadas de espiritualidade no campo de pesquisas em 

saúde. Eles apontam como inconvenientes, em primeiro lugar, a perda do 

núcleo do que seria espiritualidade (a relação com o transcendente, o sagrado). 
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Em segundo lugar, a confusão entre medidas de espiritualidade e as de 

qualidade de vida e bem estar psicológico, que já foi mencionada. Os autores 

compartilham o ponto de vista de Koenig, que qualidade de vida e bem estar 

psicológico podem estar associados à espiritualidade, mas não deveriam ser 

fundidos em um único construto. Desta forma, não há como afirmar, segundo os 

autores, que existe um instrumento ideal ou mais adequado para se mensurar 

E/R. 

Para exemplificar a questão tautológica dos instrumentos de 

espiritualidade, foram selecionadas algumas escalas que apresentam itens 

controversos.  

 A Escala de Bem Estar Espiritual (EBE), publicada por Paloutzian e Ellison 

(1982) e disponível para o português (Kimura et. al, 2012), traz duas 

subescalas: bem estar religioso e bem estar existencial, embora o instrumento 

se proponha a mensurar bem estar espiritual, como o próprio nome diz. Os 

itens, assim como nas outras escalas supracitadas, incluem medidas de bem 

estar, que embora relacionadas, não caracterizam espiritualidade ou 

religiosidade, como por exemplo, “sinto-me bastante realizado e satisfeito com a 

vida” e “sinto-me bem acerca de meu futuro” (Curcio et al., 2016).  

Mais um exemplo, a WHOQoL-SRPB é o módulo da WHOQoL, que 

avalia qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde (WHOQoL SRPB 

group, 2006). Mais um instrumento validado para o contexto brasileiro, foi 

desenvolvido para avaliar de que forma a espiritualidade, religião e crenças 

pessoais estão relacionadas à qualidade de vida na saúde (Fleck e Skevington, 

2007). Por se tratar de uma escala que visa fundamentalmente avaliar 

qualidade de vida traz alguns itens que apesar de serem relacionados às 

dimensões de espiritualidade, não estão ligados à sua definição, como por 

exemplo, “Até que ponto você está esperançoso com sua vida?” e “Até que 

ponto você consegue ter admiração pelas coisas a seu redor? 

 A Escala de Experiências Espirituais Diárias (Underwood e Teresi, 2002; 

Kimura et al. 2012) procura avaliar experiências como a sensação da presença 
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de Deus, fortaleza e conforto na religião ou na espiritualidade, conexão com a 

vida de modo geral, amor aos outros, admiração pela natureza, paz interior, 

gratidão por bênçãos e desejo de proximidade com Deus. Alguns do itens 

incluem a palavra Deus (considerados “itens teístas”), enquanto outros usam 

linguagem secular ou não teísta. Esta escala apresenta alguns itens que 

possuem contaminação, como por exemplo, “Eu aceito os outros mesmo 

quando eles fazem coisas que eu acho que são erradas”. Este item pode não 

estar diretamente ligado à definição de espiritualidade, mas a uma crença 

pessoal não específica (Curcio et al., 2016).  Por fim, outro instrumento, a FACIT 

Sp 12 (Peterman et al., 2002), traduzida e validada por Lucchetti et al. (2015), 

pretende avaliar  harmonia, paz, senso de força, fé e significado. Apresenta, 

como exemplo, os itens como "Sinto-me em paz" e "Independente do que 

acontecer com a minha doença, tudo vai acabar bem”. Da mesma forma, são 

itens inseridos em uma escala de espiritualidade que poderiam avaliar bem 

estar psicológico ou aspectos de saúde mental (observação originalmente 

comentada por Koenig em 2009). 

 Verifica-se pelos instrumentos citados, que o Brasil já conta com um 

conjunto de escalas validadas que possibilitam estudos relacionando aspectos 

de espiritualidade e saúde, no entanto, não se considera um instrumento como 

sendo o “ideal” (Curcio et al., 2016). A finalidade do presente trabalho é criar um 

instrumento que minimize contaminações por outros construtos e conceitos. 

Refinar instrumentos nesta área poderia contribuir para avaliar de forma mais 

precisa, a relevância da espiritualidade sobre a saúde (Koenig, 2009).  
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2. JUSTIFICATIVA 

 Há poucas ferramentas que avaliam o construto espiritualidade validadas 

cientificamente em âmbito nacional. Os instrumentos existentes apresentam 

itens controversos, que avaliam bem estar psicológico, qualidade de vida e 

saúde mental, o que pode resultar em tautologia. As análises psicométricas de 

confiabilidade e validade são apenas razoáveis. 

 Como forma de consolidar o campo de pesquisa nesta área, é fundamental 

ter instrumentos cada vez mais efetivos disponíveis para uso, de forma breve, 

válida e confiável. Da mesma forma, há necessidade de se ampliar o 

desenvolvimento de medidas de espiritualidade para diversos perfis culturais e 

religiosos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral  

 Desenvolver um novo instrumento para avaliação do construto 

espiritualidade, que seja aplicável ao contexto brasileiro, e que minimize 

contaminação com outros construtos, como bem estar psicológico ou saúde 

mental. 

3.2. Objetivos Específicos 

Avaliar a qualidade do instrumento por meio de um estudo de 

compreensibilidade, e análises psicométricas de validade e confiabilidade 

(validade de conteúdo por juízes, validade de construto, confiabilidade teste-

reteste e cálculo da consistência interna).  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 O estudo será realizado em duas fases: Desenvolvimento do Instrumento e 

Análises Psicométricas. Os diferentes grupos de indivíduos que participaram 

nesse estudo serão descritos especificamente junto a cada etapa. 

4.1. Fase 1: Desenvolvimento do Instrumento 

Para o desenvolvimento do instrumento, propõe-se quatro etapas: 

a) Fundamentação teórica: levantamento de autores e teorias sobre o 

construto espiritualidade (apresentadas na introdução). 

b) Investigação sobre o conceito de espiritualidade na população geral: 

será proposta a pergunta “Como você define espiritualidade?” para ser 

respondida por 60 indivíduos de uma amostragem não probabilística por 

conveniência, e poder avaliar o que essa população entende sobre 

espiritualidade. As entrevistas serão realizadas face-a-face com os participantes 

da pesquisa, realizadas pela própria mestranda. Serão critérios de Inclusão: 

pessoas maiores de 18 anos, que concordaram em participar e assinar o termo 

de consentimento livre e esclarecido. As respostas a esta pergunta serão 

analisadas segundo o método de análise de conteúdo de Bardin (2009). O 

método de análise de conteúdo busca categorizar as unidades de texto 

(palavras ou frases) que se repetem, inferindo expressões que as representem. 

A análise por categorias temáticas tenta encontrar elementos e dividi-los em 

categorias, identificando o que eles têm em comum, permitindo seu 

agrupamento. A técnica de análise de conteúdo se compõe de três grandes 

etapas: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados e 

interpretação (Bardin, 2009). 

c) Elaboração de um instrumento de espiritualidade: com base no material 

levantado nas etapas (a) e (b) descritas acima, um comitê de especialistas 

realizará a operacionalização dos itens da escala. O comitê convidado será 

composto de profissionais com experiência em pesquisa sobre espiritualidade 
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(uma terapeuta ocupacional e dois psiquiatras) ou psicometria (um psiquiatra e 

uma farmacologista). 

 d) Estudo de compreensibilidade do instrumento: objetivará testar a 

compreensão dos itens propostos deste novo instrumento de espiritualidade em 

um ou mais grupos populacionais, isto é, possibilitará uma análise semântica 

dos itens. Além disso, o estudo pretende avaliar possíveis dificuldades 

metodológicas ou na dinâmica de aplicação, bem como o tempo médio gasto 

em cada uma das entrevistas. Recomenda-se que os itens sejam analisados 

em camadas mais baixas de escolaridade, porque se pressupõe que se tal 

estrato da população compreende os itens, os estratos de escolaridade mais 

alta não apresentariam dificuldades de compreensão (Pasquali, 2016). Na 

execução dessa fase, será realizada entrevista face-a-face pela própria 

mestranda, com 30 sujeitos, individualmente. Serão apresentados item por item, 

discutidas as dúvidas e pedido sugestões sobre a formulação dos itens.  Para o 

estudo será selecionada uma amostra pertencente à equipe de limpeza e 

manutenção do Instituto de Psiquiatria do HC-FMUSP.  

4.2. Fase 2: Análises psicométricas - estudos de validade e 

confiabilidade do instrumento 

a) Validade de conteúdo: serão selecionados e convocados seis juízes (três 

psicólogos e três médicos), que tem grande expertise na área de espiritualidade 

e validação de instrumentos. Este painel de juízes não tem relação com o 

comitê de especialistas que desenvolverá os itens. Serão profissionais 

convidados para avaliar os itens da entrevista, em relação à abrangência, 

clareza e pertinência, através de uma escala tipo Likert. Serão avaliados a taxa 

de Concordância entre os juízes - IC e o Índice de Validade de Conteúdo - IVC. 

O formulário será desenvolvido e enviado aos juízes através do Google Drive, 

para ser respondido online. A proposta do estudo será apresentada e da 

mesma forma, o instrumento em sua versão completa. Depois, os juízes serão 

questionados, item por item, sobre os seguintes aspectos: primeiro, se 

concordam que o item em questão realmente avalia aquilo que pretende medir 

(Concordância entre os juízes) e em segundo lugar, se o item é relevante ou 
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representativo dentro do tema em questão (IVC). Estes procedimentos 

pretendem mensurar a proporção ou porcentagem de juízes que estão em 

concordância sobre determinados aspectos do instrumento e de seus itens, 

alcançando uma concordância mínima de 80% (Alexandre e Colucci, 2011). 

Dentro deste contexto, os juízes poderão sugerir modificações na redação dos 

itens do instrumento. 

b) Validade de construto: procura avaliar se os itens do instrumento 

apresentam-se relacionados, justificando seu agrupamento para representar as 

diversas dimensões do construto (Santos et al., 2016). 

c) Confiabilidade teste-reteste: permite observar a estabilidade temporal. 

Implica na administração do mesmo teste aos mesmos sujeitos, em duas 

ocasiões diferentes. Posteriormente, calcula-se a correlação entre as 

pontuações obtidas. Neste estudo, o instrumento será aplicado com o intervalo 

de 15 dias (McGraw e Wong, 1996). 

d) Confiabilidade - consistência interna: verifica o quanto a medida é 

confiável para medir um determinado construto (Souza et al., 2016). 

Nas análises psicométricas de validade de construto e consistência 

interna serão utilizados dois grupos populacionais: 85 estudantes da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo e em uma população composta de 

85 religiosos da Federação Espírita de São Paulo. Na análise de confiabilidade  

teste-reteste, participarão apenas os estudantes (N=67) que responderão 

novamente a escala, após 15 dias. 

4.3. Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa 

 A coleta de dados foi iniciada após aprovação do protocolo de pesquisa nº 

214/15 pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (Apêndices: cópias do CEP e cartas de anuência), 

com o número CAAE 45547815.4.0000.0065. 
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4.4. Instrumentos 

 Serão utilizados, além do instrumento de espiritualidade desenvolvido 

nesse estudo, um questionário sociodemográfico. A fim de mapear dados para 

descrever um perfil dos participantes, será desenvolvido um questionário e 

atribuídas respostas quantitativas. Serão abordados dados a respeito de 

gênero, idade, estado civil, escolaridade, atuação profissional e renda familiar. 

4.5. Análise Estatística 

Os dados serão analisados utilizando o programa estatístico SPSS 

versão 16.0 para Windows.  

Na Validade de Conteúdo, o método empregado para calcular a 

porcentagem de concordância entre os juízes é: 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑â𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑟𝑎𝑚

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
×100 

 O Índice de Validade de Conteúdo (IVC) utilizará uma escala do tipo Likert 

com pontuação de 1 a 4 para avaliar relevância/representatividade nas 

respostas, que vai de 1 = não representativo a 4 = item relevante ou 

representativo. Serão considerados somente os itens marcados pelas respostas 

3 e 4 pelos juízes. A fórmula utilizada para calcular o índice de Validade de 

Conteúdo (Grant e Davis, 1997) é: 

𝐼𝑉𝐶 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 "3" 𝑜𝑢 "4"

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠
 

Na fase onde o instrumento será aplicado à população de estudantes e 

religiosos, para todas as variáveis mensuradas foi realizada uma análise 

exploratória com o intuito de obter informações relevantes ao estudo. Para as 

variáveis qualitativas foram calculadas frequências e percentuais; para as 

variáveis quantitativas, medidas-resumo (mínimo, máximo, mediana, média, 

erro padrão e desvio padrão). O comportamento de algumas variáveis 

quantitativas foi representado graficamente por um Boxplot. Para obtenção do 
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escore de espiritualidade proposto dos participantes, serão somados todos os 

escores dos itens do instrumento e, o escore resultante, analisado através do 

cálculo de medidas resumo. 

A verificação de possíveis relações entre as variáveis qualitativas será 

realizada por meio do teste Qui-Quadrado ( 𝜒2 ). Quando as suposições do 

mesmo não são satisfeitas, é realizado o teste Qui-Quadrado via simulação de 

Monte Carlo (Hope, 1968). Para as análises referentes às variáveis 

quantitativas, primeiramente será realizado o teste de normalidade de 

Kolmogorov-Smirnov das mesmas, definindo assim, o modo de tratamento 

desses dados. 

Validade de construto: será utilizada uma análise fatorial exploratória 

para determinar o número de fatores mais apropriado e respectivos itens da 

escala submetida à validação. Para tal, primeiramente, será verificado a 

possibilidade da realização do processo de análise fatorial através do critério de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o do teste de esfericidade de Bartlett. O método de 

estimação do modelo fatorial utilizado será o de componentes principais. O 

critério para determinar o número de fatores será o método de Kaiser 

(autovalores > 1). Cargas fatoriais acima de 0,30 serão utilizadas como critério 

para reter o item em cada fator (Hair et al., 2005).   

Confiabilidade teste-reteste: a confiabilidade teste-reteste será verificada 

via Coeficiente de Correção Intraclasse (CCI) para o escore total da ARES (Mc 

Graw e Wong, 1996). Para detalhar o grau o grau de concordância teste-reteste 

para cada item do instrumento, a medida estatística utilizada será o coeficiente 

de concordância de Kendall (Kendall, 1939). 

Consistência interna: será utilizado o coeficiente alfa de Cronbach 

(Cronbach,1951; Brown, 2002).  

O nível de significância considerado é de 0,05 para todos os testes 

estatísticos.  
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5. RESULTADOS 

5.1. Resultados da Fase 1 – Desenvolvimento do instrumento  

5.1.1. Fundamentação teórica  

 A partir da revisão de literatura, foram selecionados o conceito de 

espiritualidade adotado para construir o instrumento foi baseado na definição de 

Koenig, que conceitua espiritualidade como uma busca pessoal de 

compreensão relacionada a questões existenciais maiores (por exemplo, o 

sentido da vida, da morte) e suas relações com o sagrado e/ou transcendente, o 

que não necessariamente acarreta na formação de comunidades religiosas 

(2001).  

 Foram detalhados outros autores e definições de espiritualidade também 

consideradas para construir o instrumento na Introdução deste trabalho. 

5.1.2. Investigação sobre o conceito de espiritualidade na população 

geral 

Dos participantes deste estudo, composto por uma amostra de 

conveniência da população geral (N=60), 52% são do sexo feminino. A idade 

média dos participantes é de 39 anos com desvio padrão de 16 anos. Em 

relação à escolaridade, 3,3% dos entrevistados possuem ensino fundamental 

incompleto, 5,0% ensino fundamental completo, 8,3% ensino médio incompleto, 

30% ensino médio completo, 18,4% ensino superior incompleto e 35%, ensino 

superior. 

Conforme descrito na metodologia, para este estudo foi utilizado o 

método de análise de conteúdo de Bardin (2009). Procurou-se categorizar as 

unidades de texto que se repetiam no discurso dos participantes, inferindo 

expressões que as representassem. Isto resultou em três agrupamentos, ou 

seja, três categorias, que serão detalhadas abaixo: 

Na primeira categoria (n=27) os entrevistados relataram que a 

espiritualidade está ligada à concepção de transcendência, ou seja, que há algo 
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ou alguém além da existência material ou física cotidiana que é fonte de apoio 

ou significado. Dentre os relatos mais frequentes, temos: 

a) Crença e conexão com um poder maior, algo superior, influência de um 

poder divino: 

“Uma conexão com um ser superior”. (P06*) 

“É a força superior que me ajuda no dia-a-dia”. (P32) 

“É uma base de conexão com o Criador”. (P01) 

“Espiritualidade é o contato com Deus”. (P27) 

“Acreditar em um poder superior e acreditar que possa intervir em 

alguns momentos”. (P60) 

 *OBS: P06 = participante número 06 

b) Crença em algo além da realidade material: 

“Espiritualidade é a crença do homem em algo maior do que a 

realidade material que o cerca”. (P02) 

“Espiritualidade é estar sintonizado com questões para além do 

corpo físico”. (P09) 

“É algo que pertence ao plano material e ao plano espiritual, (...) é 

uma sensibilidade que pode se manifestar através de médiuns”. 

(P19) 

c) Ter uma vivência interior, intrínseca, do espiritual: 

“Vivência da alma, através de seu comportamento, seu modo de 

viver, que o aproxime de Deus”. (P45) 

“O que Deus quer me dizer através dos fatos da vida, o que posso 

aprender com isso e tirar uma lição para me tornar alguém melhor”. 

(P41) 
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d) Conexão com os outros indivíduos, outros seres e com a natureza:  

“Algo que a gente se utiliza para se conectar a Deus e a outras 

pessoas”. (P15) 

“(...) é a natureza, o universo, o planeta, as pessoas, os animais e 

as relações entre todas as dimensões, incluindo o plano espiritual e 

o plano material”. (P18) 

d) Algo que dá sentido/propósito à vida:  

“Uma conexão com um ser superior, dando significado para a 

existência de nossas vidas e acontecimentos diários”. (P08) 

“Minha vida é regida pela parte espiritual”. (P22) 

“Uma força maior a que nos apegamos na tentativa de explicar, 

suportar e se sustentar quando há falta”. (P07) 

e) Que não é ligado à religião: 

“Está ligado à fé, mas não necessariamente ligado à religião”. (P52) 

Na segunda categoria (n=15), os entrevistados relatam que a 

experiência espiritual está diretamente ligada a alguma religião, enfatizando que 

sua compreensão sobre espiritualidade provém de crenças ou de uma tradição 

religiosa. Dentre as definições mais relevantes, estão:  

a) Espiritualidade ligada a crenças religiosas ou práticas religiosas específicas: 

“É uma coisa que tem a ver com a religião da pessoa, ir à igreja, 

orar a Deus, ter um líder que passe os ensinos”. (P47) 

“Entendo espiritualidade como um equilibro entre o eu e a 

religiosidade, acreditar em algo superior e como eu me relaciono 

com essas crenças, o quanto envolvido se está com essas 

crenças”. (P10) 
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"É algo que está ligado ao contato com Deus, com a religiosidade, 

com o fato de a pessoa entrar em contato com Deus através da 

oração". (P24) 

b) Espiritualidade ligada a uma religião específica: 

“É estudar o Espiritismo, o Evangelho. É o estudo da mediunidade, 

da sensibilidade espiritual. (P59) 

“Está ligada a Deus, a você crer em algo não palpável, espírito, está 

ligada à Bíblia, a busca por ser um ser humano melhor". (P57) 

Na terceira categoria, os entrevistados (n=18) citaram conceitos muito 

semelhantes à definição de secularização. As pessoas entrevistas desse grupo 

não relacionaram o conceito espiritualidade à religião, nem a um conceito de 

Deus, ou de um ser divino, transcendente. Os conceitos estão ligados a 

emoções e sentimentos positivos, fazer o bem ao próximo, ter maior 

consciência e ética. Dentre os relatos mais frequentes, estão: 

a) Algo relacionado a estado de espírito:  

“É o pensamento da gente, é ser mais consciente das coisas, do 

estado de espírito, das coisas que temos que aprender neste 

mundo”. (P30) 

“É ter um astral positivo ou negativo, está ligado às emoções, ao 

próprio espírito”. (P04) 

b) Ter fé em si mesmo, no ser humano: 

“É algo independente de religião. Acreditar ou ter fé em si mesmo”. 

(P44) 

c) Fazer o bem, ser altruísta: 

“É fazer o bem, sem esperar nada em troca”. (P29) 

d) Desenvolver os potenciais humanos:  
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“É desenvolver o bem a todas as pessoas, sem distinção. É me 

desenvolver como ser humano”. (P13) 

Neste estudo piloto, vale ressaltar que a maioria dos entrevistados (os 

que correspondem à primeira e a segunda categorias) tem uma concepção 

teísta sobre espiritualidade, ou seja, vários participantes abordam sobre “Deus”, 

“Ser Superior”, “Algo Superior”, “Criador”. 

Observa-se que as definições de espiritualidade propostas pelos 

participantes na primeira e segunda categoria (70% da amostra) corroboram os 

referenciais teóricos eleitos, indicando que grande parte da população abordada 

entende espiritualidade através de elementos como uma realidade além da 

material (transcendente), conexão com uma força superior, através de uma 

compreensão teísta, e destacam espiritualidade de uma maneira independente 

e algumas vezes, sobreposta à questão da religião. 

5.1.3. Elaboração de um instrumento de espiritualidade  

Com base no material levantado nas etapas descritas acima, um comitê 

de especialistas foi convidado a realizar a operacionalização dos itens da 

escala.  

O comitê era composto de profissionais com experiência em pesquisa 

sobre espiritualidade (dois psiquiatras e uma terapeuta ocupacional) e 

psicometria (um psiquiatra e uma farmacologista).  

A fundamentação teórica juntamente com a investigação sobre conceitos 

de espiritualidade forneceram bases para a construção da primeira versão da 

escala. Como o intuito do instrumento era ser breve e de fácil aplicação para a 

população brasileira, foram elaborados 12 itens para avaliação de 

espiritualidade (Anexo 1). Esta primeira versão foi utilizada para o próximo 

estudo.  
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5.1.4. Estudo de Compreensibilidade do Instrumento 

Com a primeira versão da escala foram abordados 30 indivíduos (17 

mulheres e 13 homens), individualmente. A escolaridade dos participantes 

compreendia 4º ano do ensino fundamental até ensino médio completo; sendo 

que 27% dos mesmos possuíam ensino fundamental incompleto, 23% 

fundamental completo, 10% ensino médio incompleto e 40%, ensino médio 

completo.  A idade dos participantes variou entre 21 e 65 anos, com média de 

43 anos e desvio padrão de 13,2 anos. 

Estes 30 participantes responderam ao questionário proposto em três 

momentos: primeiro, responderam a escala apresentada; em seguida (segundo 

momento), cada participante era questionado a respeito da compreensão dos 

itens, um a um, tendo como alternativas de resposta: “Compreendi”, 

“Compreendi em parte” e “Não compreendi”. Por fim, no terceiro momento, o 

entrevistado poderia sugerir alguma alteração em qualquer um dos itens 

apresentados, de modo a ficar mais inteligível. 

Os participantes foram divididos em dois grupos denominados Grupo A e 

Grupo B, com a finalidade de responderem a escala em uma ordem diferente 

de itens, para verificar se a sequência poderia implicar em alguma diferença na 

compreensão geral do instrumento. Na Tabela 1 podem ser observadas as 

instruções e a ordem dos itens oferecidos a cada grupo. 

 

Tabela 1. Itens propostos para o primeiro estudo de compreensão 

 

Itens propostos: Grupo A Itens propostos: Grupo B 

Instruções: responda às perguntas, considerando a seguinte visão sobre o que é 

ESPIRITUALIDADE: uma busca pessoal para entender questões relacionadas ao sentido 

da vida e sua relação com Deus, com o sagrado ou transcendente. A espiritualidade pode 

estar associada ou não à religiosidade, podendo ser uma busca independente. Por favor, 

responda com atenção, o quanto você concorda com as afirmativas abaixo: 
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Item 1: Eu possuo crenças e valores 

espirituais 

Item 1: Eu acredito em algo sagrado, 

transcendente (Deus, uma força superior) 

Item 2: Meditação, oração, leituras, 

contemplação, são práticas que utilizo 

para me conectar com uma força 

espiritual além de mim. 

Item 2: Minhas crenças e valores espirituais 

interferem em minhas ações no dia-a-dia. 

Item 3: Eu acredito em algo sagrado, 

transcendente (Deus, uma força superior) 

Item 3: Já presenciei fatos/situações que me 

levaram a acreditar que existe algo além da 

vida material 

Item 4: Já presenciei fatos/situações que 

me levaram a acreditar que existe algo 

além da vida material 

Item 4: A espiritualidade me incentiva a ajudar 

outras pessoas 

Item 5: Já tive vivências incomuns que 

podem ter sido experiências espirituais 

Item 5: A minha vida tem um propósito 

espiritual 

Item 6: Minhas crenças e valores 

espirituais interferem em minhas ações no 

dia-a-dia. 

Item 6: Meditação, oração, leituras, 

contemplação, são práticas que utilizo para me 

conectar com uma força espiritual além de 

mim. 

Item 7: A espiritualidade me leva a ter 

uma conexão positiva com as pessoas. 

Item 7: Eu possuo crenças e valores espirituais 

Item 8: A espiritualidade me incentiva a 

ajudar outras pessoas 

Item 8: Minha espiritualidade está relacionada 

à minha saúde física e mental 

Item 9: Eu acredito em vida após a morte Item 9: Práticas espirituais (oração, fazer um 

tratamento espiritual, tomar passe, reiki, 

cirurgia espiritual, entre outras) mantêm ou 

melhoram a minha saúde física ou mental. 

Item 10: A minha vida tem um propósito 

espiritual 

Item 10: A espiritualidade me leva a ter uma 

conexão positiva com as pessoas. 

Item 11: Minha espiritualidade está 

relacionada à minha saúde física e mental 

Item 11: Já tive experiências incomuns que 

podem ter sido experiências espirituais 

Item 12: Práticas espirituais (oração, fazer 

um tratamento espiritual, tomar passe, 

reiki, cirurgia espiritual, entre outras) 

mantêm ou melhoram a minha saúde 

física ou mental. 

Item 12: Eu acredito em vida após a morte 
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As figuras 4 e 5 abaixo ilustram a porcentagem de compreensão de cada 

item do instrumento, de acordo com as respostas dadas pelos participantes. As 

respostas são indicadas por “Compreendi” em verde, “Compreendi em parte” 

em laranja e “Não compreendi” em vermelho. 

Figura 4. Percentual de respostas dos participantes do Grupo A da 
primeira parte estudo de compreensibilidade 

 

Figura 5. Percentual de respostas dos participantes do Grupo B da 
primeira parte estudo de compreensibilidade 
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O estudou apontou que o tempo médio de resposta para a escala foi de 6 

minutos e 32 segundos. Também mostrou que diversos itens deveriam ser 

modificados para facilitar o entendimento. Grande parte dos participantes referiu 

dificuldade para explicar o que entenderam da parte de “Instruções”, que 

também teve que ser reformulada.  

Grande parte dos participantes do estudo teve dificuldade em 

compreender palavras com conceitos mais abstratos, como por exemplo, 

“transcendente” e “valores”. Alguns entrevistados confundiam “espiritualidade” 

com “espiritismo”, que é uma afiliação religiosa específica. No Grupo B, 

estavam concentrados os participantes com maior escolaridade, o que pode 

explicar porque os itens alcançaram maior compreensão. 

Os itens que geraram mais dúvidas foram enviados e rediscutidos pelo 

comitê de especialistas, que modificaram a redação de alguns itens, de modo a 

tornar mais compreensível o instrumento. Como grande parte dos entrevistados 

não alcançou uma compreensão mínima de 80% nesta primeira parte do 

estudo, optou-se por realizar um segundo estudo, abordando entrevistados com 

escolaridade maior. 

 Neste segundo estudo, foram convidados 30 indivíduos de uma amostra de 

conveniência da população geral (16 mulheres e 14 homens de escolaridade 

compreendida entre ensino médio incompleto (23%) e ensino médio completo 

(77%). A idade dos entrevistados variou entre 18 e 58 anos, com média de 35,1 

anos e desvio padrão de 13 anos. Novamente, foram divididos em Grupos A e 

B, com a ordem diferente dos itens. Os mesmos procedimentos foram 

realizados. 

 Para este segundo estudo, foram apresentadas as instruções e os itens 

abaixo (Tabela 2): 
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Tabela 2. Itens propostos para o segundo estudo de compreensão 

Itens propostos: Grupo A Itens propostos: Grupo B 

Instruções: Espiritualidade pode ser entendida como uma busca pessoal sobre questões 

relacionadas com o sagrado, com Deus e com o sentido da vida.A espiritualidade pode manifestar-se 

de forma independente da religião. Isto é, pessoas espiritualizadas podem ou não ter religião.Por 

favor, responda com atenção, o quanto você concorda ou discorda das afirmativas abaixo sobre 

Espiritualidade: 

Item 1: Minha fé ou crenças espirituais me 

dão apoio no dia-a-dia. 

Item 1: Eu acredito em algo sagrado, 

transcendente (Deus, uma força 

superior).  

Item 2: Meditação, oração, leituras, 

contemplação, são práticas que utilizo para 

me conectar com uma força espiritual além 

de mim. 

Item 2: Minhas crenças e valores 

espirituais direcionam minhas ações 

no dia-a-dia. 

Item 3: Eu acredito em algo sagrado, 

transcendente (Deus, uma força superior) 

Item 3: Já presenciei fatos/situações 

que me levaram a acreditar que 

existe algo além da vida material 

Item 4: Já presenciei fatos/situações que me 

levaram a acreditar que existe algo além da 

vida material 

Item 4: A espiritualidade me incentiva 

a ajudar outras pessoas.  

Item 5: Já tive vivências que não consegui 

explicar, que podem ter sido experiências 

espirituais  

Item 5:  Minha fé ou crenças 

espirituais dão sentido à minha vida  

Item 6: Minhas crenças e valores espirituais 

direcionam minhas ações no dia-a-dia. 

Item 6: Meditação, oração, leituras, 

contemplação, são práticas que 

utilizo para me conectar com uma 

força espiritual além de mim. 

Item 7: A espiritualidade me leva a ter um 

relacionamento melhor com os outros. 

Item 7: Minha fé ou crenças 

espirituais me dão apoio no dia-a-dia.  

Item 8: A espiritualidade me incentiva a ajudar 

outras pessoas 

Item 8: Minha espiritualidade 

influencia minha saúde física e 

mental  

Item 9: Eu acredito em vida após a morte Item 9: Práticas espirituais (orações, 

ou jejum, ou meditação ou outras) 

ajudam a manter ou melhorar a 

minha saúde física ou mental. 

Item 10: Minha fé ou crenças espirituais dão 

sentido à minha vida  

Item 10: A espiritualidade me leva a 

ter um relacionamento melhor com os 

outros.  
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Nas figuras 6 e 7 abaixo, pode-se verificar as respostas dos participantes 

dos Grupos A e B: 

 

Figura 6. Percentual de respostas dos participantes do Grupo A da 
segunda parte estudo de compreensibilidade 
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Item 11: Minha espiritualidade influencia minha 

saúde física e mental  

Item 11: Já tive vivências que não 

consegui explicar, que podem ter sido 

experiências espirituais  

Item 12: Práticas espirituais (orações, ou jejum, 

ou meditação ou outras) ajudam a manter ou 

melhorar a minha saúde física ou mental.  

Item 12: Eu acredito em vida após a 

morte 
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Figura 7.  Percentual de respostas dos participantes do Grupo B da 
segunda parte estudo de compreensibilidade 

 

 

Observa-se que este segundo estudo, após a mudança nas “Instruções”, 

nos itens que geraram maior dúvida no primeiro estudo e na seleção de uma 

amostra de maior escolaridade, os participantes demonstraram entender melhor 

os itens propostos, inclusive os conceitos mais abstratos.  

Os resultados foram novamente enviados ao comitê de especialistas, que 

realizou modificações nos itens de acordo com as sugestões dos participantes, 

Estas alterações feitas pelo comitê geraram uma segunda versão da escala 

(Anexo 2), que foi submetido às próximas análises. 

5.2. Resultados da Fase 2 - Análises Psicométricas 

5.2.1. Validade de conteúdo 

 Neste estudo, foram convidados, seis juízes, com grande expertise na área 

de espiritualidade e validação de instrumentos, para avaliar os itens da 

entrevista, em relação à abrangência, clareza e pertinência. Para isto, foi 

enviado um formulário online com as instruções a respeito das análises. 

 Os itens e respectivas dimensões que cada um avalia foram apresentados 

aos juízes (N=6) de acordo com a Tabela 3: 
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Tabela 3. Itens e as respectivas dimensões de espiritualidade 

avaliadas no estudo de validade de conteúdo 

Itens Dimensões avaliadas 

Item 1: Eu acredito em algo sagrado, 

transcendente (Deus, uma força superior). 

 

 

CRENÇAS ESPIRITUAIS 

Item 4: Minha fé ou crenças espirituais me dão 

apoio no dia-a-dia. 

Item 6: Minha espiritualidade influencia minha 

saúde física ou mental. 

Item 9: Eu acredito em vida após a morte. 

Item 11: Minha fé ou crenças espirituais dão 

sentido à minha vida 

Item 2: Meditação, oração, leituras, contemplação, 

são práticas que utilizo para me conectar com uma 

força espiritual além de mim. 

 

PRÁTICAS ESPIRITUAIS 

Item 12: Práticas espirituais (por exemplo: fazer 

orações, ou jejum, ou meditação, ou outras) 

ajudam a manter ou melhorar a minha saúde física 

ou mental. 

Item 3: Já presenciei fatos/situações que me 

levaram a acreditar que existe algo além da vida 

material. 

 

EXPERIÊNCIAS ESPIRITUAIS 

Item 8: Já tive vivências que não consegui 

explicar, que podem ter sido experiências 

espirituais. 

Item 5: A espiritualidade me leva a ter um 

relacionamento melhor com os outros. 

 

ATITUDES/CONSEQUÊNCIAS 
Item 7: A espiritualidade me incentiva a ajudar 

outras pessoas. 

Item 10: Minhas crenças e valores espirituais 

direcionam minhas ações no dia-a-dia. 

 

Cada item foi apresentado da seguinte maneira aos juízes, objetivando 

avaliar o Índice de Concordância (IC) e a relevância (Índice de Validade de 

Conteúdo - IVC) de cada item: 
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Figura 8. Exemplo de apresentação dos itens aos juízes no estudo de 

validade de conteúdo 

 

As respostas dos juízes podem ser verificadas na Tabela 4. Podem ser 

verificados o IC e o IVC de cada item: 

Tabela 4. Concordância de respostas (em porcentagem) entre os juízes 

(n=6) 

ITENS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

IC 100% 100% 83,3% 83,3% 100% 83,3% 100% 66,7% 83,3% 100% 100% 100% 

IVC 100% 100% 83,3% 83,3% 66,7% 83,3% 83,3% 66,7% 66,7% 83,3% 100% 83,3% 

      IC: Índice de concordância entre os juízes. IVC: Índice de Validade de Conteúdo 

Observa-se que os itens 5, 8 e 9 não alcançaram o mínimo de 80 % no 

índice de validade de conteúdo, conforme delimitado na metodologia deste 

estudo (Alexandre e Colucci, 2009).  

O item 8 (Já tive vivências que não consegui explicar, que podem ter sido 

experiências espirituais) por não ter alcançado o mínimo de 80% tanto na 

medida de índice de concordância como no índice de validade de conteúdo, foi 

eliminado do instrumento.  

Optou-se por manter os itens 5 e 9  (A espiritualidade me leva a ter um 

relacionamento melhor com os outros e Eu acredito em vida após a morte), no 
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entanto, foram feitas modificações na redação de acordo com as sugestões dos 

juízes.  

Após a avaliação e aprimoramento proposto pelos juízes, o instrumento 

passou a ter 11 itens - terceira versão da escala (Anexo 3), que foram 

submetidos às próximas análises. 

5.2.2. Outras análises psicométricas 

Para as seguintes análises de validação e confiabilidade, foram 

abordados estudantes de medicina e voluntários religiosos. A descrição 

completa das variáveis socioeconômicas dos participantes encontra-se em 

Anexos (Anexo 4). A idade dos religiosos varia entre 29 e 82 anos, com média 

de 60,2 anos e erro padrão de 1,3 anos. Já no grupo dos estudantes, a idade 

varia entre 20 e 36 anos, com média igual a 23 anos e erro padrão de 0,2.  

Na amostra total, 52,4% era do sexo feminino. A maioria (77%) da 

amostra declarou ter alguma religião, sendo que destes, 70% são espíritas e 

20%, católicos.  

A Tabela 5 apresenta um resumo das medidas dos escores da ARES 

obtidos pelos grupos de religiosos e estudantes. A ARES, sendo composta de 

11 itens , com uma escala de 5 pontos Likert e atribuídos valores de 1 a 5 para 

cada alternativa, apresenta escore máximo de 55. 

Tabela 5. Resumos das medidas dos Escores da ARES 

 

      Total  Religiosos Estudantes 

N     170 85 85 

Média     44,5 54,6 34,5 

Erro 
padrão 

    1,1 0,1 1,7 

Desvio 
padrão 

    14,9 0,9 15,6 

Median
a 

    53,5 55,0 40,0 

Mínimo     11 51 11 

Máximo     55 55 55 
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 A Figura 9 mostra a distribuição do escore da escala ARES, dividindo o 

grupo em estudantes e religiosos, mostrando a simetria, a dispersão do escore 

avaliado e a existência de valores atípicos. O grupo de religiosos, como era 

esperado, apresentou escores mais altos de espiritualidade.  

Figura 9. Boxplot com escores da escala ARES 

 

5.2.3. Validade de Construto 

 Verificou-se a estrutura fatorial do questionário por meio de uma análise 

fatorial exploratória (Tabela 6) considerando as respostas da primeira aplicação 

dos 11 itens em todos os indivíduos. Houve um total de cinco observações 

faltantes, que foram substituídas pela categoria “Não concorda, nem discorda”. 

 De acordo com o conjunto de critérios considerado nesta análise, um único 

fator foi extraído, explicando 86,69% da variabilidade total dos dados e 

evidenciando sua estrutura unidimensional.  

Tabela 6. Análise fatorial exploratória para Escala ARES (N=170) 

Item Fator 

Carga fatorial 

1 ,924 

2 ,934 

3 ,896 

4 ,962 
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5 ,958 

6 ,946 

7 ,950 

8 ,923 

9 ,923 

10 ,946 

11 ,873 

Autovalor 9,53 

% variância explicada 86,6 

KMO 0,95 

Teste de Bartelett p<0,001 

 

5.2.4. Confiabilidade teste-reteste 

A escala foi aplicada novamente para o grupo de estudantes de 

medicina após 15 dias do teste inicial, constituindo uma amostra de 67 

indivíduos. O Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI) obtido considerando 

os escores totais foi igual a 0,98. 

Os resultados obtidos da concordância teste-reteste de cada item 

encontram-se na Tabela 7. Nota-se que as concordâncias de todos os itens 

são relativamente altas e significativas (p<0,05). 

Tabela 6. Frequência dos graus de concordância para espiritualidade 
obtidos na primeira aplicação (teste) e segunda aplicação (reteste) do 

questionário e valores de coeficiente de correlação de Kendall 

 

Grau de concordância Discordo 
muito 

Discordo 
parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
muito 

Total 

  1. Eu acredito em algo sagrado, transcendente (Deus, uma força superior) 

Discordo muito 14 1 1 0 0 16 

Discordo parcialmente 0 4 1 0 0 5 

Não concordo nem 
discordo 

0 0 3 1 0 4 

Concordo parcialmente 1 0 1 8 4 14 

Concordo muito 0 0 0 3 25 28 

Total 15 5 6 12 29 67 

Kendall = 0,95 (p-valor<0,001) 

  2. Meditação, oração, leituras e/ou contemplação são práticas que utilizo 
(ao menos uma delas) para me conectar com uma força espiritual além de 

mim 
Discordo muito 18 2 0 0 0 20 

Discordo parcialmente 1 5 1 1 0 8 

Não concordo nem 0 0 1 2 0 3 
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discordo 

Concordo parcialmente 0 0 2 10 5 17 

Concordo muito 0 0 1 2 16 19 

Total 19 7 5 15 21 67 

Kendall = 0,95 (p-valor<0,001) 

  3. Já presenciei fatos/situações que me levaram a acreditar que existe algo 
além do mundo material 

Discordo muito 19 2 0 0 0 21 

Discordo parcialmente 1 4 2 1 0 8 

Não concordo nem 
discordo 

0 1 5 1 0 7 

Concordo parcialmente 0 0 1 11 7 19 

Concordo muito 0 0 0 1 11 12 

Total 20 7 8 14 18 67 

Kendall = 0,97 (p-valor<0,001) 

  4. Minha fé ou crenças espirituais me dão apoio no dia-a-dia 

Discordo muito 21 1 0 1 0 23 

Discordo parcialmente 0 3 1 1 0 5 

Não concordo nem 
discordo 

0 1 3 3 0 7 

Concordo parcialmente 0 0 2 10 5 17 

Concordo muito 0 0 0 1 14 15 

Total 21 5 6 16 19 67 

Kendall = 0,97 (p-valor<0,001) 

  5. Minha espiritualidade me ajuda a ter um relacionamento melhor com os 
outros 

Discordo muito 20 0 0 1 0 21 

Discordo parcialmente 2 2 1 1 0 6 

Não concordo nem 
discordo 

1 0 6 0 1 8 

Concordo parcialmente 0 0 2 7 7 16 

Concordo muito 0 0 1 2 13 16 

Total 23 2 10 11 21 67 

Kendall = 0,94 (p-valor<0,001) 

  6. Minha espiritualidade influencia minha saúde física e mental 

Discordo muito 17 2 0 0 0 19 

Discordo parcialmente 1 2 0 1 0 4 

Não concordo nem 
discordo 

0 2 5 2 4 13 

Concordo parcialmente 0 0 1 11 7 19 

Concordo muito 0 0 0 2 10 12 

Total 18 6 6 16 21 67 

Kendall = 0,92 (p-valor<0,001) 

  7. Minha espiritualidade me incentiva a ajudar outras pessoas 

Discordo muito 19 1 0 0 0 20 

Discordo parcialmente 1 3 1 1 0 6 

Não concordo nem 
discordo 

1 1 2 0 3 7 

Concordo parcialmente 1 0 2 11 4 18 

Concordo muito 0 0 1 5 10 16 

Total 22 5 6 17 17 67 

Kendall = 0,92 (p-valor<0,001) 

  8. Eu acredito em uma continuidade após a morte 

Discordo muito 20 1 1 2 0 24 

Discordo parcialmente 1 0 1 0 0 2 

Não concordo nem 
discordo 

3 0 6 3 0 12 

Concordo parcialmente 0 2 1 8 3 14 

Concordo muito 0 0 0 1 14 15 

Total 24 3 9 14 17 67 

Kendall = 0,93 (p-valor<0,001) 

  9. Minhas crenças e valores espirituais direcionam minhas ações no dia-a-
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dia 

Discordo muito 19 0 2 2 0 23 

Discordo parcialmente 2 2 0 0 0 4 

Não concordo nem 
discordo 

2 0 5 1 0 8 

Concordo parcialmente 0 0 7 9 2 18 

Concordo muito 0 0 0 4 10 14 

Total 23 2 14 16 12 67 

Kendall = 0,92 (p-valor<0,001) 

  10. Minha fé ou crenças espirituais dão sentido à minha vida 

Discordo muito 23 2 0 0 0 25 

Discordo parcialmente 0 2 1 1 0 4 

Não concordo nem 
discordo 

3 1 7 3 0 14 

Concordo parcialmente 0 0 4 6 1 11 

Concordo muito 0 0 1 1 11 13 

Total 26 5 13 11 12 67 

Kendall = 0,95 (p-valor<0,001) 

  11. Práticas espirituais (por exemplo: fazer orações, ou jejum, ou meditação 
ou outras) ajudam a manter ou melhorar a minha saúde física ou mental 

Discordo muito 16 2 3 1 0 22 

Discordo parcialmente 1 2 2 1 0 6 

Não concordo nem 
discordo 

2 2 3 2 1 10 

Concordo parcialmente 2 0 3 6 6 17 

Concordo muito 0 0 0 2 10 12 

Total 21 6 11 12 17 67 

Kendall = 0,89 (p-valor<0,001) 

 

5.2.5. Consistência Interna 

O coeficiente alfa de Cronbach encontrado foi igual a 0,984, indicando 

excelente consistência interna do questionário. A análise da avaliação da forma 

que todos os itens contribuem para a escala encontra-se na Tabela 8.  

Tabela 8. Análise de consistência interna dos itens da escala ARES 

(N=170)  

 

Item Alfa de Cronbach se o item for excluído 

1 0,983 

2 0,983 

3 0,984 

4 0,982 

5 0.982 

6 0.982 

7 0.982 

8 0.983 
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9 0,983 

10 0,982 

11 0,984 
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6. DISCUSSÃO 

Espiritualidade tem sido ponto de crescente investigação.  Com o objetivo 

de aprimorar critérios de mensuração deste construto para correlacioná-lo com 

desfechos de saúde, o presente estudo descreveu o desenvolvimento e 

validação de um novo instrumento para mensurar espiritualidade. 

Ao abordar-se mensuração, o objetivo principal a ser alcançado é a 

precisão de instrumentos, para a medição ideal daquilo que se pretende medir. 

Verifica-se que mesmo para objetos concretos, muitas vezes não há um 

consenso sobre qual instrumento de medição seria o mais adequado. Neste 

trabalho procurou-se apresentar na introdução a dificuldade de se mensurar 

construtos subjetivos, como por exemplo, otimismo, felicidade e espiritualidade, 

sobre os quais não há definições e parâmetros consensuais (Hill e Pargament, 

2003). 

Apesar das dificuldades e complexidades para desenvolver uma escala 

de espiritualidade, o presente trabalho elaborou a ARES que é constituída por 

11 itens, sendo breve, de fácil aplicação e com análises psicométricas 

excelentes. Além disso, até onde vai o nosso conhecimento, é a primeira escala 

sobre espiritualidade desenvolvida no contexto brasileiro.  

Na etapa de elaboração da ARES, o estudo inicial procurou levantar 

conceitos de espiritualidade em uma amostra brasileira. Foi possível observar 

que grande parte da amostra abordada entende espiritualidade com 

características baseadas no conceito de sagrado e transcendente, sob uma 

perspectiva teísta, conforme o referencial teórico escolhido para desenvolver a 

escala. Apesar de grande parte dos entrevistados não relacionar espiritualidade 

diretamente à religiosidade, muitos se utilizam de elementos da religião para 

formar sua concepção de espiritualidade, porém de uma forma mais 

independente de afiliações.  

No Brasil, é sabido que a maioria da população manifesta forte 

sentimento de religiosidade, através de múltiplas formas de expressão, 

considerando-se suas raízes indígenas, européias e africanas, que ao longo do 
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tempo, também se associaram outras determinações culturais e religiosas, 

provenientes do continente asiático (APUD Conselho Regional de Psicologia de 

São Paulo, 2014).  

Maraldi (2014), em sua tese de doutorado, realizou um survey on-line 

com mais de 1400 respondentes de diversas cidades brasileiras e verificou a 

dificuldade dos participantes classificarem sua religião ou filosofia de vida. 

Houve quem afirmasse ser de mais de uma religião (ao mesmo tempo, católica, 

espírita e umbanda, por exemplo). Outros escolhiam a seguinte opção de 

resposta disponível: “Tenho um lado espiritual que tenta integrar as visões de 

diferentes religiões e filosofias. Creio que há certa verdade ou unidade por trás 

de todas elas”. Os resultados encontrados pelo autor corroboram o estudo piloto 

realizado no presente trabalho, que aborda a complexidade da investigação 

sobre conceitos de espiritualidade. No nosso estudo, parte dos participantes 

entende espiritualidade como algo que faz parte da tradição religiosa, e outra 

parte, considera espiritualidade como independente de afiliações. No entanto, 

mesmo neste segundo grupo, apresenta, muitas vezes, uma compreensão do 

sagrado baseado em elementos religiosos, com liberdade de experimentar 

crenças e práticas de uma maneira sincrética. A citação de Maraldi (2016) 

sintetiza o contexto brasileiro sobre espiritualidade e o perfil observado neste 

trabalho : 

Hoje, a religião já não é a principal detentora do 

poder sobre o discurso do sagrado; é o indivíduo 

quem constrói muito de sua fé, sua relação particular 

com o sagrado, ao consumir diversas crenças e 

práticas e formar sua colcha de retalhos espiritual. 

No estudo de compreensibilidade, observou-se que a amostra de mais 

baixa escolaridade (primeira parte do estudo que envolveu 30 pessoas do 

serviço de limpeza) não atingiu entendimento esperado do instrumento. A maior 

parte dos itens não alcançou 80% de compreensão por parte dos respondentes 

(Figuras 4 e 5). Devido a este resultado, o estudo de compreensibilidade foi 

repetido em um grupo de escolaridade maior, que demonstrou compreender os 
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itens satisfatoriamente (Figuras 6 e 7). Desse modo, não há evidências de que 

esta escala é aplicável em populações de baixa escolaridade. 

Em relação às análises psicométricas da ARES, conforme mencionado 

anteriormente, não existe instrumento ideal para a medição de construtos 

subjetivos. Portanto, é fundamental analisar validade e confiabilidade, para que 

se possa escolher um instrumento o mais válido e confiável possível para o uso 

tanto clínico como em pesquisa (Curcio et al., 2016). 

A confiabilidade do instrumento foi confirmada pelas análises de 

consistência interna e teste-reteste. O coeficiente de alfa de Cronbach 

encontrado foi igual a 0,984, indicando uma consistência interna excelente do 

instrumento. Em comparação com outros instrumentos que se propõe a avaliar 

espiritualidade traduzidos e validados para o idioma português, verifica-se: 

Escala de experiências espirituais diárias, o coeficiente de alfa de Cronbach foi 

de 0,91 (Kimura et al., 2012), e na escala BMMRS-P, o maior índice 

encontrado, em um dos domínios, foi de 0,88 (Curcio et al., 2013). Na escala 

FACIT-Sp o coeficiente alfa variou de 0,893 para a escala total e 0,655 para a 

subscala de Significado (Lucchetti et al., 2015). Por fim, na Escala de Bem Estar 

Espiritual, o alfa encontrado foi de 0,92. 

Na análise teste-reteste, a escala ARES resultou em coeficiente de 

correlação intraclasse igual a 0,98, o que indicou boa reprodutibilidade do 

instrumento na população avaliada (estudantes). Em relação a outras escalas 

de espiritualidade, na análise da versão em português da escala BMMRS-P seis 

domínios tiveram correlação teste-reteste de pelo menos 0,7 e os outros 

domínios variaram em relação à população avaliada (com resultados  

apresentando correlação desde 0,25 até 1,0). A escala FACIT-Sp também 

apresentou na análise teste-reteste CCI =0,699. Na validação em português da 

Escala de Bem Estar Espiritual não foi realizada esta análise de confiabilidade. 

Através da análise fatorial exploratória, observou-se a estrutura 

unidimensional da escala ARES. O aspecto atitudes relacionadas à 

espiritualidade predominou em relação aos demais, apresentando cargas 
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fatoriais maiores, o que foi preponderante para se escolher o nome do 

instrumento.  Desta forma, a soma dos itens de ARES permite produzir um 

escore no qual quanto maior o número, maior o envolvimento do indivíduo com 

a espiritualidade, e atitudes pelas quais estes se orientam através de sua 

espiritualidade pessoal.  

 Refinar a questão da mensuração de espiritualidade irá resultar cada vez 

mais em instrumentos apurados, que permitam examinar de forma clara as 

relações entre espiritualidade e aspectos de saúde mental, bem como 

populações específicas com transtornos ou estressores específicos (Hill e 

Pargament, 2008). Além disso, a escala ARES proporciona um método de 

rastreio breve e eficiente para identificar indivíduos que sejam propensos a se 

beneficiar de intervenções terapêuticas que incorporam a dimensão espiritual 

ou religiosa, também compreendida como uma competência culturalmente 

sensível. 

6.1. Limitações metodológicas  

A presente pesquisa teve algumas limitações metodológicas que estão 

relacionadas a seguir: 

(a) Sobre o estudo piloto de definições de espiritualidade, selecionou-se uma 

amostra de conveniência. Para um estudo mais aprofundado, poderia ser 

abordada uma amostra representativa brasileira, para compreender melhor o 

perfil de espiritualidade desta população. 

(b) O desempenho dos participantes de baixa escolaridade foi pouco satisfatório 

no estudo de compreensibilidade, São necessários mais estudos para verificar 

se a escala ARES é aplicável em uma amostra com esta característica. 

(c) Os participantes deste estudo fazem parte de amostras específicas, o que 

pode afetar a generalização dos achados. Estudos devem ser feitos em 

indivíduos com diferentes contextos culturais e religiosos.  
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6.2.  Investigações futuras 

 Para estudos futuros, é necessário ampliar as análises psicométricas do 

instrumento, e que estas possam ser determinadas em diversas amostras, 

como em indivíduos com diferentes contextos culturais e religiosos. Seria 

importante levantar grupos mais homogêneos em relação a gênero, idade e 

escolaridade para que haja uma melhor comparação entre um grupo 

espiritualizado em relação a um grupo com características seculares, como por 

exemplo, de ateus.  

 A ARES poderia ser aplicada em populações clínicas, para comparação 

com desfechos de saúde mental. Como alguns instrumentos de espiritualidade 

possuem itens que se confundem com características positivas de saúde mental 

ou bem estar psicológico, seria pertinente verificar o comportamento da escala 

ARES em relação a sintomas psiquiátricos, como depressão e ansiedade. 
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7. CONCLUSÃO  

A espiritualidade é um componente da experiência humana que tem 

recebido legitimidade na área científica e tem trazido muitos desafios 

metodológicos aos pesquisadores. O estudo teve a intenção de abordar a 

complexidade do construto e desenvolver um instrumento para torná-lo 

acessível à pesquisa quantitativa.  

A escala ARES é um instrumento que tem como propriedades 

psicométricas preliminares: boa reprodutibilidade, unidimensionalidade e 

consistência interna excelente, mostrando que o instrumento tem evidências de 

confiabilidade e validade, de acordo com as populações avaliadas no estudo. 

ARES visa a ampliação e o aprimoramento de estudos sobre espiritualidade.  
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8.ANEXOS 

Anexo 1 

Primeira versão da Escala - itens desenvolvidos pelo comitê de especialistas.  

Versão utilizada na primeira parte do Teste de Compreensibilidade. 

Instruções: responda às perguntas, considerando a seguinte visão sobre o que é 

ESPIRITUALIDADE: uma busca pessoal para entender questões relacionadas ao 

sentido da vida e sua relação com Deus, com o sagrado ou transcendente.  

A espiritualidade pode estar associada ou não à religiosidade, podendo ser uma busca 

independente.  

Por favor, responda com atenção, o quanto você concorda com as afirmativas abaixo: 

Compreendeu a explicação da escala?   □ Sim   □ Compreendi em parte   □ Não 

compreendi 

O que você entendeu da explicação: 

Sugere alguma modificação para ficar mais compreensível? 

1. Eu possuo crenças e valores espirituais.  

1 - Discordo muito 2 - Discordo parcialmente 3 - Não concordo nem discordo 

4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo muito 

Compreendeu a pergunta?   □ Sim   □ Compreendi em parte   □ Não compreendi 

O que você entendeu da pergunta: 

Sugere alguma modificação para esta questão ficar mais compreensível? 

2. Meditação, oração, leituras, contemplação, são práticas que utilizo para me conectar 

com uma força espiritual além de mim. 

1 - Discordo muito 2 - Discordo parcialmente 3 - Não concordo nem discordo 

4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo muito 

Compreendeu a pergunta?   □ Sim   □ Compreendi em parte   □ Não compreendi 

O que você entendeu da pergunta: 

Sugere alguma modificação para esta questão ficar mais compreensível? 

 

3. Eu acredito em algo sagrado, transcendente (Deus, uma força superior). 

1 - Discordo muito 2 - Discordo parcialmente 3 - Não concordo nem discordo 
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4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo muito 

Compreendeu a pergunta?   □ Sim   □ Compreendi em parte   □ Não compreendi 

O que você entendeu da pergunta: 

Sugere alguma modificação para esta questão ficar mais compreensível? 

4. Já presenciei fatos/situações que me levaram a acreditar que existe algo além da 

vida material. 

1 - Discordo muito 2 - Discordo parcialmente 3 - Não concordo nem discordo 

4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo muito 

Compreendeu a pergunta?   □ Sim   □ Compreendi em parte   □ Não compreendi 

O que você entendeu da pergunta: 

Sugere alguma modificação para esta questão ficar mais compreensível? 

 

5. Já tive vivências incomuns que podem ter sido experiências espirituais. 

1 - Discordo muito 2 - Discordo parcialmente 3 - Não concordo nem discordo 

4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo muito 

Compreendeu a pergunta?   □ Sim   □ Compreendi em parte   □ Não compreendi 

O que você entendeu da pergunta: 

Sugere alguma modificação para esta questão ficar mais compreensível? 

 

6. Minhas crenças e valores espirituais interferem em minhas ações no dia-a-dia. 

1 - Discordo muito 2 - Discordo parcialmente 3 - Não concordo nem discordo 

4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo muito 

Compreendeu a pergunta?   □ Sim   □ Compreendi em parte   □ Não compreendi 

O que você entendeu da pergunta: 

Sugere alguma modificação para esta questão ficar mais compreensível? 

 

7. A espiritualidade me leva a ter uma conexão positiva com as pessoas.  

1 - Discordo muito 2 - Discordo parcialmente 3 - Não concordo nem discordo 
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4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo muito 

Compreendeu a pergunta?   □ Sim   □ Compreendi em parte   □ Não compreendi 

O que você entendeu da pergunta: 

Sugere alguma modificação para esta questão ficar mais compreensível? 

 

8. A espiritualidade me incentiva a ajudar outras pessoas. 

1 - Discordo muito 2 - Discordo parcialmente 3 - Não concordo nem discordo 

4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo muito 

Compreendeu a pergunta?   □ Sim   □ Compreendi em parte   □ Não compreendi 

O que você entendeu da pergunta: 

Sugere alguma modificação para esta questão ficar mais compreensível? 

9. Eu acredito em vida após a morte. 

1 - Discordo muito 2 - Discordo parcialmente 3 - Não concordo nem discordo 

4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo muito 

Compreendeu a pergunta?   □ Sim   □ Compreendi em parte   □ Não compreendi 

O que você entendeu da pergunta: 

Sugere alguma modificação para esta questão ficar mais compreensível? 

 

10. A minha vida tem um propósito espiritual. 

1 - Discordo muito 2 - Discordo parcialmente 3 - Não concordo nem discordo 

4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo muito 

Compreendeu a pergunta?   □ Sim   □ Compreendi em parte   □ Não compreendi 

O que você entendeu da pergunta: 

Sugere alguma modificação para esta questão ficar mais compreensível? 

 

11. Minha espiritualidade está relacionada à minha saúde física e mental. 

1 - Discordo muito 2 - Discordo parcialmente 3 - Não concordo nem discordo 
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4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo muito 

Compreendeu a pergunta?   □ Sim   □ Compreendi em parte   □ Não compreendi 

O que você entendeu da pergunta: 

Sugere alguma modificação para esta questão ficar mais compreensível? 

 

12. Práticas espirituais (oração, fazer um tratamento espiritual, tomar passe, reiki, 

cirurgia espiritual, entre outras) mantêm ou melhoram a minha saúde física ou mental. 

1 - Discordo muito 2 - Discordo parcialmente 3 - Não concordo nem discordo 

4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo muito 

Compreendeu a pergunta?   □ Sim   □ Compreendi em parte   □ Não compreendi 

O que você entendeu da pergunta: 

Sugere alguma modificação para esta questão ficar mais compreensível? 
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Anexo 2 

Segunda versão da escala – utilizada na análise de Validade de Conteúdo 

Escala de Espiritualidade  

Antes de responder, leia as instruções: 

Espiritualidade pode ser entendida como uma busca pessoal sobre questões 

relacionadas com o sagrado, com Deus e com o sentido da vida. 

A espiritualidade pode manifestar-se de forma independente da religião. Isto é, 

pessoas espiritualizadas podem ou não ter religião. 

Por favor, responda com atenção, o quanto você concorda ou discorda das afirmativas 

abaixo sobre Espiritualidade: 

 

Item 1: Eu acredito em algo sagrado, transcendente (Deus, uma força superior). 

1 - Discordo muito 2 - Discordo parcialmente 3 - Não concordo nem discordo 

4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo muito 

Item 2: Meditação, oração, leituras, contemplação, são práticas que utilizo para me 

conectar com uma força espiritual além de mim. 

1 - Discordo muito 2 - Discordo parcialmente 3 - Não concordo nem discordo 

4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo muito 

Item 3: Já presenciei fatos/situações que me levaram a acreditar que existe algo além 

da vida material. 

1 - Discordo muito 2 - Discordo parcialmente 3 - Não concordo nem discordo 

4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo muito 

Item 4: Minha fé ou crenças espirituais me dão apoio no dia-a-dia. 

1 - Discordo muito 2 - Discordo parcialmente 3 - Não concordo nem discordo 

4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo muito 

Item 5: A espiritualidade me leva a ter um relacionamento melhor com os outros. 

1 - Discordo muito 2 - Discordo parcialmente 3 - Não concordo nem discordo 

4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo muito 

Item 6: Minha espiritualidade influencia minha saúde física ou mental. 
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1 - Discordo muito 2 - Discordo parcialmente 3 - Não concordo nem discordo 

4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo muito 

Item 7: A espiritualidade me incentiva a ajudar outras pessoas. 

1 - Discordo muito 2 - Discordo parcialmente 3 - Não concordo nem discordo 

4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo muito 

Item 8: Já tive vivências que não consegui explicar, que podem ter sido experiências 

espirituais. 

1 - Discordo muito 2 - Discordo parcialmente 3 - Não concordo nem discordo 

4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo muito 

Item 9: Eu acredito em vida após a morte. 

1 - Discordo muito 2 - Discordo parcialmente 3 - Não concordo nem discordo 

4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo muito 

Item 10: Minhas crenças e valores espirituais direcionam minhas ações no dia-a-dia. 

1 - Discordo muito 2 - Discordo parcialmente 3 - Não concordo nem discordo 

4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo muito 

Item 11: Minha fé ou crenças espirituais dão sentido à minha vida. 

1 - Discordo muito 2 - Discordo parcialmente 3 - Não concordo nem discordo 

4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo muito 

Item 12: Práticas espirituais (por exemplo: fazer orações, ou jejum, ou meditação, ou 

outras) ajudam a manter ou melhorar a minha saúde física ou mental. 

1 - Discordo muito 2 - Discordo parcialmente 3 - Não concordo nem discordo 

4 - Concordo parcialmente 5 - Concordo muito 
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Anexo 3 - Versão utilizada nas análises psicométricas 
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Anexo 4  

Dados Sociodemográficos – População de estudantes de medicina e religiosos 

  Total  

(n 170) 

  Religiosos  

(n 85) 

  Estudantes 

(n 85) 

  N %   n %   n % 

Sexo*         

Masculino 81 47,6  32 37,6  49 57,6 

Feminino 89 52,4  53 62,4  36 42,4 

         

Profissão§         

Empregado/ 

Empresário 

45 26,5  43 50,6  2 2,3 

Desempregado 1 ,6  1 1,2  0 0,0 

Trabalho sem 

remuneração 

3 1,8  2 2,3  1 1,2 

Aposentado 39 22,9  39 45,9  0 0,0 

Estuda 

somente 

82 48,2  0 0,0  82 96,5 

         

Estado Civil§         

Solteiro 112 65,9  29 34,1  83 97,6 

Casado 43 25,3  41 48,2  2 2,4 

Separado 12 7,0  12 14,1  0 0,0 

Viúvo 3 1,8  3 3,6  0 0,0 

         

Escolaridade §         

Ensino 

fundamental 

incompleto 

3 1,8  3 3,5  0 0,0 

Ensino 

fundamental 

completo 

3 1,8  3 3,5  0 0,0 

Ensino médio 

incompleto 

4 2,4  4 4,7  0 0,0 

Ensino médio 

completo 

17 10,0  16 18,8  1 1,2 

Ensino 

superior 

incompleto 

82 48,0  3 3,5  79 92,9 

Ensino 61 36,0  56 66,0  5 5,9 
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superior 

completo 

         

Renda + §         

Menos de 1 

salário 

1 0,6  0 0,0  1 1,2 

1 a 2 salários 8 4,8  6 7,1  2 2,4 

2 a 3 salários 17 10,1  12 14,1  5 6,0 

3 a 5 salários 29 17,3  19 22,3  10 12,0 

5 a 10 salários 37 22,0  23 27,1  14 17,0 

10 a 20 

salários 

44 26,2  19 22,3  25 30,1 

Mais de 20 

salários 

32 19,0  6 7,1  26 31,3 

 
n: Frequência absoluta; %: Percentual;  
+Dois participantes não informaram suas rendas, ambos estudantes de medicina 

*Teste 𝜒2 

§Teste 𝜒2 via simulação de Monte Carlo 

renda familiar 
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