
1 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

MESTRADO EM PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

AS PRIORIDADES VALORATIVAS MUDAM COM A IDADE? 

TESTANDO AS HIPÓTESES DE RIGIDEZ E PLASTICIDADE 

 

 

Katia Corrêa Vione 

 

 

 

 

 

 

 

JOÃO PESSOA 

FEVEREIRO DE 2012 



2 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

MESTRADO EM PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

AS PRIORIDADES VALORATIVAS MUDAM COM A IDADE? 

TESTANDO AS HIPÓTESES DE RIGIDEZ E PLASTICIDADE 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Psicologia Social da Universidade 

Federal da Paraíba, por Katia Correa Vione, sob a 

orientação do Prof. Dr. Valdiney Veloso Gouveia, 

como requisito parcial para a obtenção do grau de 

Mestre em Psicologia 

 

 

 

 

 

JOÃO PESSOA 

FEVEREIRO DE 2012 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    V798p        Vione, Katia Correa.         

                         As prioridades valorativas mudam com a idade?: testando 
as hipóteses de rigidez e plasticidade /  Katia Correa Vione.-- 
João Pessoa, 2012. 
     151f. : il.                                   

             Orientador: Valdiney Veloso Gouveia 
                       Dissertação (Mestrado) – UFPB/CCHLA 

                    1. Psicologia. 2. Valores humanos. 3. Mudança de valores.   
4. Rigidez. 5. Plasticidade. 6. Desenvolvimento.   

    
  
 
UFPB/BC                                                                  CDU: 159.9(043) 

                                                   
 



3 

 

PRIORIDADES VALORATIVAS MUDAM COM A IDADE? 

TESTANDO AS HIPÓTESES DE RIGIDEZ E PLASTICIDADE 

 

 

 

 

Banca Avaliadora: 

  

 

 

_________________________________________________________ 

Prof. Dr. Valdiney Veloso Gouveia (UFPB, Orientador) 

 

 

_________________________________________________________ 

Profa. Dra. Fabíola de Sousa Braz Aquino (UFPB, Membro Interno) 

 

 

___________________________________________________________ 

Profa. Dra. Rildésia S. V. Gouveia (UNIPE, Membro Externo) 

 

 

___________________________________________________________ 

Prof. Dr. Walberto Silva dos Santos (UFCE, Membro Externo) 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha família 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O que aprendi, acima de tudo, é a seguir em frente, pois a 

grande ideia é a de que, como o acaso efetivamente participa 

de nosso destino, um dos importantes fatores que levam ao 

sucesso está sob nosso controle: o número de vezes que 

tentamos rebater a bola, o número de vezes que nos 

arriscamos, o número de oportunidades que aproveitamos.” 

Leonardo Mlodinov 



6 

 

AGRADECIMENTOS 

 Antes mesmo de começar a escrever minha dissertação, já pensava neste momento, em 

como expressar por meio de palavras a minha gratidão por tantas pessoas que foram 

importantes para que eu chegasse até aqui. Existe sempre um receio de não conseguir colocar 

no papel exatamente aquilo que sinto, e receio maior ainda de cometer a injustiça de esquecer 

alguém importante. Superando os receios, faço aqui a tentativa de lembrar de todos que me 

ajudaram de alguma forma nessa jornada que certamente não se encerra nesta etapa, seguirá 

por toda vida.  

 Primeiramente, quero agradecer ao Prof. Valdiney Veloso Gouveia, que 

primeiramente foi o professor de TEPI que me fez acordar e querer correr atrás, que me 

mostrou o que era a carreira acadêmica, que eu desejava seguir, porém ainda era muito vaga 

para mim. Sei que me aceitar no BNCS, não foi uma decisão fácil e óbvia, sou grata todos os 

dias pela sorte que tive.  Atualmente, o considero orientador da minha vida acadêmica e 

pessoal, amigo e pai. Minha eterna gratidão pelo acolhimento em seu núcleo pela confiança, 

pelos conselhos certos e pelas broncas mais certas ainda. 

 À família Veloso Gouveia: Rildésia, Andres e Catalina. É impossível pensar em 

BNCS e não pensar nesta família. Agradeço a amizade, o carinho e a confiança. 

 Aos grandes amigos e companheiros do núcleo de pesquisa Bases Normativas do 

Comportamento Social. Como brinquei muitas vezes, meu círculo social é na verdade um 

ponto, e este ponto é o BNCS. Sempre prezei por poucos amigos, mas bons, para mim são os 

melhores: Rebecca Alves Aguiar Athayde, Viviany Silva Pessoa, Deliane Macedo Farias de 

Sousa, Marina Pereira Gonçalves, Rafaella Carvalho Rodrigues Araújo, Ana Karla Silva 

Soares, Leogildo Alves Freires, Dayse Aires do Nascimento, Luís Augusto de Carvalho 

Mendes, José Farias de Souza Filho, Sandra Elisa Freire, Roosevelt Vilar Lobo de Souza, 



7 

 

Layrtthon Oliveira dos Santos, Larisse Helena Gomes Macedo Barboza, Luana Elayne Cunha 

de Souza, Tiago Souza de Lima, Émerson Diógenes de Medeiros, Jorge Artur Peçanha de 

Miranda Coelho, Sandra Pronk, Ana Isabel Araújo Silva de Brito Gomes, Palloma Andrade, 

Valeschka Martins Guerra, Patrícia Nunes da Fonseca. 

 Aos membros da banca: Profa. Dra. Fabíola Braz Aquino, Profa. Dra. Rildésia S. V. 

Gouveia e Prof. Dr. Walberto Silva dos Santos, agradeço as críticas e opiniões que tornaram 

este trabalho melhor. 

À Profa. Dra. Maria da Penha de Lima Coutinho, por aceitar ler este trabalho em meio 

a tantos outros afazeres importantes, por suas críticas, sugestões e opiniões. 

 Ao Programa de Pós-graduação em Psicologia Social e a todos os professores que 

participaram e foram fundamentais na minha formação. 

 À minha mãe, que ousou sair da terra da Xuxa para vir morar em João Pessoa, em 

busca de tranquilidade para sua aposentadoria e de um ensino superior para mim. Agradeço 

por me apoiar incondicionalmente, me incentivar a fazer o que era preciso nos momentos de 

desânimo, por ser minha melhor amiga. Ao meu pai, que sempre foi um exemplo de 

disposição, me ensinando que é sempre preciso trabalhar e batalhar na vida. Ao meu irmão, 

por quem tenho grande admiração, sei que mesmo estando longe não deixou de se preocupar e 

de torcer por mim.   

 À Gabriel Lins, que mesmo não tendo participado do início desta caminhada se tornou 

um apoio fundamental, obrigada pela paciência, carinho e ajuda. E à família Lins de Holanda 

que sempre tão bem me acolhe.  

 À CAPES pela bolsa de mestrado que permitiu dedicação exclusiva à minha formação 

acadêmica. 



8 

 

As prioridades valorativas mudam com a idade?  

Testando as hipóteses de rigidez e plasticidade 

 

Resumo. Adotando a Teoria funcionalista dos valores humanos, a presente dissertação 

pretende contribuir com a temática da mudança em valores, testando se as subfunções 

valorativas mudam (hipótese de plasticidade) ou permanecem sem alterações significativas 

(hipótese de rigidez) após os 35 anos de idade: tomando em conta três estágios principais de 

desenvolvimento: adolescência (12 a 18 anos), jovem adulto (19 a 35 anos) e adulto maduro 

(36 a 65). Tratou-se de uma pesquisa transversal, contando com a participação de 36.845 

pessoas de todas as unidades federativas, com idade média de 28 anos (dp = 12,62), 

distribuídos de forma equitativa quanto ao sexo, representando os três grupos amostrais: 

adolescentes (n = 9.638), jovens adultos (n = 16.520) e adultos maduros (n = 10.687). Todos 

responderam o Questionário dos Valores Básicos (QVB) e perguntas demográficas (idade e 

sexo). Os participantes foram abordados em locais públicos, ambientes de trabalho e salas de 

aula, sendo as instruções dadas por escrito no próprio questionário. Primeiramente, checaram-

se duas versões acerca da hipótese de mudança: (1) se a partir dos 35 anos existe mudança nos 

valores, isto é, se os slopes para homens e mulheres diferem de zero (hipótese de rigidez); e 

(2) se as mudanças entre os valores podem ser identificadas ao longo dos três períodos de 

desenvolvimento indicados, isto é, se os slopes destes grupos são diferentes (hipótese de 

plasticidade). A partir de testes t, calculou-se, para cada subfunção, se o slope correspondente 

à variável idade diferia estatisticamente de zero, deixando-se de confirmar esta hipótese 

apenas para existência e interativa. No que se refere à hipótese de plasticidade, esta foi 

testada por meio de teste F, observando-se diferenças significativas entre os slopes dos grupos 

para cinco subfunções, não sendo corroborada apenas na subfunção interativa. 

Posteriormente, comprovaram-se os padrões de desenvolvimento ou mudanças destas 

subfunções em razão da idade dos participantes, testando diferentes modelos de regressão 

(linear, quadrático e cúbico). Como critério para escolher entre os estes padrões de regressão, 

teve-se em conta que um modelo mais complexo seria retido apenas se obtivesse uma melhora 

no ajuste, isto é, se apresentasse valor de F > 25 (p < 10
-5

) em relação a um modelo mais 

simples. Observaram-se modelos lineares para as subfunções realização, suprapessoal e 

interativa, e modelos quadráticos nas subfunções experimentação, existência e normativo; o 

modelo cúbico, por não apresentar melhora no ajuste em relação aos demais, foi rejeitado. 

Estes achados apóiam a concepção de plasticidade no desenvolvimento dos valores humanos, 

indicando que ocorrem mudanças contínuas ao longo de toda vida, algumas das quais 

assumindo um padrão linear, embora outras demandam um padrão quadrático, evidenciando 

que valores que são importantes na adolescência (e.g., experimentação), podem não ser na 

fase adulta. Discutem-se tais padrões de mudanças nos valores a partir de modelos teóricos do 

desenvolvimento humano, como aquele elaborado por Erikson. 

Palavras-chave: Valores humanos; mudança; rigidez; plasticidade; desenvolvimento. 
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Does values’ priorities change with age?  

Testing hardness and plasticity hypothesis 

 

Abstract. Adopting Funcionalist theory of human values, de present dissertation aims to 

contribute with the value change theme, testing wether the value subfunctions change (soft 

plaster hypothesis) or remain without meaningful changes (plaster hypothesis) after 35 years 

old, taking into account three mains development stages: adolescence (12 to 18 years), young 

adult (19 to 35 years) and mature adult (36 to 65 years). It was a cross-sectional survey, 

counting with the participation of 36,845 people of all federative unities, with mean age of 28 

years (sd = 12.62), equally distributed by sex, representing three sample groups: adolescents 

(n = 9,638), young adults (n = 16,520) and mature adults (n = 10,687). They ansewered the 

Basic Values Suervey (BVS) and demographic questions (age and sex).  Participants were 

approached in public locations, at work and at school class, the instructions were given on the 

questionnaire. First, it was checked the two versions of the change hypothesis: (1) wether 

there is change in values after 35 years old, that is, if the slopes for men and women differ 

from zero (plaster hypothesis); and (2) wether the changes in values can be identifyied during 

the three development stages indicated, that is, if the slops of the groups are different (soft 

hypothesis). From t tests it was calculated, for each subfunction, if the slope correspondent to 

age differed from zero, this hypothesis was not confirmed for existence and interactive. 

Regarding the soft hypothesis, it was tested through F test, there were there were significant 

differences between the slopes of the development groups for five subfunctions, not being 

corroborated only for interactive subfunction.After, it were proven the patterns of 

development or change of these subfuncions in regards with the age of the participants, 

testing different regression models (linear, quadratic and cubic). As a criteria to choose 

between the regression patterns, it was took into account that a more complex model would be 

retained if it had an improvement in the adjustmente, that is, if had F > 25 (p < 10
-5

) 

compared to a simple model. Linear models were observed for the subfunctions of promotion, 

suprapersonal and interactive, quadratic models of excitement, existence and normative, the 

cubic model was rejected because it didn’t present improvement in the adjustment compared 

to simple models. These findings support the conception of plasticity in the values 

development, indicating that changes occur during the whole life, some assuming a linear 

pattern, although otters demand a quadratic pattern, showing that values that are important in 

adolescence (e.g., excitement), may not be in adulthood. These change patterns are discussed 

using theoretical models of human development, as Erikson’s model. 

Keywords: human values; change; plaster; plasticity; development. 
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Introdução 

Os valores humanos são princípios-guia gerais, que transcendem objetos ou situações 

específicas (Gouveia, Fonseca, Milfont, & Fisher, 2011). Apesar de poderem ser encontradas 

referências desde o início do século XX, o estudo dos valores se consolidou somente a partir 

da segunda metade deste século, em função das pesquisas sobre a teoria da ação social e das 

contribuições de Milton Rokeach (Ros, 2006). Por exercerem um papel importante no 

processo seletivo das ações humanas, julgamentos e atitudes, os valores humanos recebem 

lugar de destaque na Psicologia Social. Desta forma, este construto contribui para o 

entendimento de diversos fenômenos sócio-psicológicos (Bardi & Schwartz, 2003).  

De maneira geral, existem duas perspectivas de estudo dos valores: uma social ou 

cultural, comumente fundamentada em abordagem mais sociológica, e outra pessoal ou 

individual, que tem sido considerada de um ponto de vista mais psicológico. A presente 

dissertação considera esta última perspectiva, que trata os valores a partir de sua capacidade 

explicativa de atitudes, crenças e comportamentos, apresentando-se como atributos 

relativamente estáveis, porém potencialmente modificáveis no transcurso da vida. Mais 

especificamente, será adotada como referência a Teoria funcionalista dos valores humanos 

(Gouveia, 1998, 2003; Gouveia et al., 2011). 

No que diz respeito aos estudos sobre os valores, a ênfase tem sido sobre sua estrutura 

e correlatos, admitindo-os como um construto relativamente estável. Portanto, poucas 

pesquisas consideram a mudança das prioridades valorativas. Mais especificamente, 

analisando as publicações, poucas têm sido direcionadas para conhecer as mudanças nos 

valores, principalmente em função do desenvolvimento ao longo da vida. Por exemplo, busca 

realizada no IndexPsi com o termo “desenvolvimento” e “valores humanos” encontrou 2394 
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resultados em revistas científicas nas áreas de Psicologia e Saúde. Contudo, nestes resultados 

foram encontradas produções gerais em desenvolvimento ou em valores. Restringindo a busca 

para que o termo fosse encontrado na mesma frase, não foi encontrada qualquer produção.  

Ampliando a busca para o Google Acadêmico, utilizando o mesmo termo, foram 

encontrados 115.00 resultados, porém estes não diziam respeito aos termos 

“desenvolvimento” e “valores” de forma relacionada. Restringindo a busca para o termo na 

mesma frase, foi encontrada apenas uma publicação, acerca das evidências psicométricas de 

uma medida de valores infantis (Gouveia, Milfont, Soares, Andrade, & Lauer-Leite, 2011). 

Assim, não foram encontradas publicações sobre a mudança de valores em função do 

desenvolvimento, evidenciando a necessidade de realizar estudos que possibilitem a 

compreensão de como a idade contribui para a mudança das prioridades valorativas das 

pessoas. 

Pensar que os valores mudam com a idade implica pensar que tais mudanças estão 

relacionadas ao próprio processo de desenvolvimento das pessoas. O desenvolvimento 

humano tem sido teorizado por diferentes perspectivas, sendo possível encontrar diversas 

teorias. Dentre estas, adota-se na presente dissertação a teoria do desenvolvimento 

psicossocial, desenvolvida por Erikson (1963). Este autor adota o princípio epigenético da 

maturação para defender que todo organismo se desenvolve segundo um plano, 

desenvolvendo cada elemento ao seu tempo para formar um todo em funcionamento.  Assim, 

o ego tem um papel positivo e de manutenção do desempenho do indivíduo nas demandas de 

cada fase (Engler, 1991). Para cada um dos oito estágios elaborados por Erikson (1963), 

existe um desafio a ser superado e capacidades a serem adquiridas. Considera-se que parte do 

mérito desta teoria está na dimensão social subjacente a cada fase, além de propor estágios 

para todo o ciclo da vida, justificando seu uso nesta dissertação. 
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Em conjunto com o desenvolvimento do ego e da personalidade, estima-se que ocorra 

o processo de socialização, iniciando na infância e se estendendo por toda a vida, com 

particularidades das fases do desenvolvimento. A socialização tem lugar inicialmente na 

família, que recebe o papel importante de transmitir os primeiros valores (Rohan, 2000). Esta 

transmissão se dá por meio da internalização, isto é, a criança percebe os valores dos seus pais 

e os internaliza. Portanto, os pais desejam para seus filhos valores que permitem sua 

adaptação na sociedade (Mopeceres, 1994) ou contexto social específico (Kohn, 1977). 

Porém, outros agentes socializadores são igualmente cruciais, como a escola e os amigos. 

Após esse processo no qual os valores são aprendidos e integrados social e 

culturalmente, eles se tornam relativamente estáveis. Assim, considera-se que mudanças nos 

valores ocorreriam tipicamente em pessoas mais jovens (Bardi, Lee, Hofmann-Towfigh &, 

Soutar, 2009; Bardi & Schwartz, 1996). Esta suposição acerca da estabilidade dos valores no 

adulto pode ser atribuída originalmente a Rokeach (1973), cabendo a ele, quiçá, a 

responsabilidade pela quantidade limitada de pesquisas dedicadas à mudança de valores, em 

comparação com a atenção que o tema tem recebido em outros campos (Inglehart, 1989; 

Johnson, 2001). Não obstante, a exemplo dos esquemas cognitivos, os valores são estruturas 

mentais passíveis de modificações. A propósito, Bardi e Goodwin (2011) adaptaram um 

modelo de mudança de esquemas para explicar como ocorrem mudanças nos valores, 

apontando facilitadores e fatores que influenciam tanto na mudança temporária quanto 

permanente. 

Dentre os fatores que influenciam as mudanças nos valores, recebe destaque na 

presente dissertação o papel da idade, refletida em fases do desenvolvimento. Os valores são 

mais comumente estudados na população adulta, raramente entre os adolescentes e 

escassamente em amostras de crianças e, sobretudo, idosos. Assim, não existem estudos 
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demonstrando a influência da idade ao longo da vida. Na literatura acerca do desenvolvimento 

humano, a adolescência é o período considerado de muitas mudanças, podendo ser biológicas, 

cognitivas e transições sociais, incluindo a mudança de valores (Bardi & Goodwin, 2011). 

Bardi e Schwartz (1996) sugerem que são esperadas mudanças maiores em pessoas mais 

jovens em comparação com as mais velhas, pois o sistema de valores destas pessoas está mais 

cristalizado, possui mais conexões com outras cognições, sendo mais difícil de mudar. 

Diante deste contexto, poder-se-ia indagar: é plausível esperar mais mudanças nos 

valores em determinados grupos de idade? De momento, pouco se sabe a respeito, sendo 

difícil uma resposta contundente. Para responder a esta questão, é preciso recorrer aos estudos 

da personalidade, visto que uma das concepções mais duradouras das ciências sociais é a de 

que a personalidade se estabiliza quando o indivíduo alcança a idade adulta, sofrendo 

mudanças relativamente pequenas após certa idade (Inglehart, 1991). Pode-se dizer que esta 

concepção provavelmente tem origem na obra de James (1890), quando este afirma que a 

personalidade se cristaliza por volta dos 30 anos de idade.  

A afirmação feita por James gerou muitos debates, especialmente entre os teóricos dos 

traços e os contextualistas. Os primeiros negando qualquer mudança da personalidade na vida 

adulta, pois esta seria considerada exclusivamente de natureza biológica; os últimos, 

entretanto, assumem que podem ocorrer mudanças na personalidade durante toda a vida, visto 

que os traços seriam multideterminados e influenciados pelo contexto social (Srivastava, 

John, Gosling, & Potter, 2003). Destes debates surgem duas hipóteses: (1) hipótese de rigidez 

que não admite qualquer mudança na personalidade após os 30 anos; e (2) hipótese de 

plasticidade, que afirma que a personalidade passa por mudanças ao longo de toda a vida. 
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Atualmente, conta-se com estudos que buscam comprovar a plasticidade da 

personalidade, a exemplo do estudo realizado por Srivastava et al. (2003), que testa as 

hipóteses de rigidez e plasticidade, reunindo evidências de que as dimensões do big five 

mudam após os 30 anos. Embora tais hipóteses tenham sido avaliadas com relação aos traços 

de personalidade, considerando a relação dos valores com os traços (Furnham, 1984; Roccas, 

Sagiv, Schwartz, & Knafo, 2002; Yik & Tang, 1996), parece plausível adaptar as hipóteses de 

rigidez e plasticidade para estudar as mudanças nos valores humanos.  

Diante do exposto, a presente dissertação tem como objetivo testar as hipóteses de 

rigidez e plasticidade para os valores humanos. Para atender a este objetivo, o presente 

trabalho se divide em duas partes. A Parte I, compreendendo o marco teórico, subdivide-se 

em três capítulos: (1) Valores humanos, no qual é apresentado um panorama das perspectivas 

utilizadas para o estudo dos valores humanos, porém com ênfase na Teoria funcionalista dos 

valores humanos (Gouveia, 1998, 2003; Gouveia et al., 2011; Gouveia, Milfont, Fischer, & 

Santos, 2008); (2) Desenvolvimento humano, no qual será apresentada a teoria de Erikson, 

que embasa a presente dissertação, e aspectos da socialização e desenvolvimento em valores; 

e (3) Mudanças de valores, onde se expõe como o tema da mudança de valores tem sido 

tratado, finalizando com as hipóteses de rigidez e plasticidade, sua formulação e estudos 

realizados. Na Parte II, estudo empírico, procura-se detalhar o método, os resultados e a 

discussão, oportunidade em que são testadas as hipóteses de rigidez e plasticidade em amostra 

de idades variadas, provenientes de regiões diferentes do Brasil. 
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PARTE I - MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO 1. VALORES HUMANOS 
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Devido ao seu papel importante no processo seletivo das ações humanas, as 

prioridades axiológicas dos indivíduos têm sido amplamente exploradas na Psicologia 

(Rockeach, 1973). O interesse pelo estudo dos valores teve início nesta área principalmente 

nas décadas de 1950 e 1960, quando se discutiam a adequação dos estudos sobre atitudes e 

tinha lugar a busca por técnicas mais refinadas para mensurar estes construtos. Desde então, 

foram realizados vários estudos buscando esclarecer melhor quais valores são priorizados 

pelos indivíduos nas diferentes culturas (Inglehart, 1977; Gouveia, 2003; Rokeach, 1973; Ros, 

2001; Schwartz, 2001), elaborando tipologias de valores universais que resumem as 

prioridades axiológicas do homem. 

Podem-se considerar duas preocupações básicas presentes no estudo dos valores. A 

primeira diz respeito a como conceituá-los por meio de seus múltiplos aspectos, a saber: (a) os 

valores revelam algo inerente ao ser humano no que concerne a suas idéias e ações; e (b) 

consideram o que é desejável ou preferível (contrapondo-se ao que é desejado), influindo na 

forma como se avalia ou se interpreta o mundo. Como consequência desta primeira questão, 

surge a segunda preocupação: como medi-los utilizando métodos objetivos.  

A importância dos valores pode ser observada ao se verificar que estes podem ser 

considerados um construto relevante para o entendimento de diversos fenômenos 

sociopsicológicos (Bardi & Schwartz, 2001). Neste sentido, constatam-se diversas pesquisas 

que têm demonstrado sua importância na explicação de um conjunto de variáveis, tais como 

atitudes e comportamentos ambientais (Coelho, 2009; Coelho, Gouveia & Milfont, 2006), 

religiosidade (Schwartz & Huismans, 1995), consumo de drogas (Coelho Júnior, 2001), 

comportamentos antissociais (Pimentel, 2004; Santos, 2008; Vasconcelos, 2004), 
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individualismo e coletivismo (Gouveia, Andrade, Milfont, Queiroga, & Santos, 2003), 

identidade social (Gouveia, Albuquerque, Clemente, & Espinosa, 2002), imagem corporal 

(Pronk, 2010) e preconceito (Vasconcelos, Gouveia, Souza Filho, Sousa, & Jesus, 2004). 

Apesar da consolidação dos estudos em valores ter ocorrido somente a partir da 

segunda metade do século passado, é possível encontrar alguns antecedentes históricos que 

fundamentaram os estudos mais contemporâneos. O conhecimento desses estudos iniciais é 

importante para compreender o desenvolvimento histórico do tema e, por consequência, seu 

estágio atual. Deste modo, no presente capítulo trata-se da temática dos valores humanos, 

resgatando inicialmente seus elementos históricos, em seguida introduzindo as principais 

perspectivas teóricas e, por fim, tratando e justificando a posição teórica adotada, a saber, a 

Teoria funcionalista dos valores (Gouveia, 1998, 2003; Gouveia et al., 2011). 

1.1. Elementos históricos  

 Não sendo possível esgotar todo o histórico da temática dos valores humanos, 

pretende-se aqui apontar as contribuições consideradas centrais para entender o 

desenvolvimento desse construto no curso da história da Psicologia, mais especificamente, da 

Psicologia Social. Sendo assim, são diversos os teóricos que contribuíram de alguma forma 

para a compreensão atual dos valores humanos, contudo alguns são mais evidentes, recebendo 

destaque na presente dissertação. 

 Embora a obra de Thomas e Znaniecki (1918), O campesino polonês, tenha 

inaugurado o tema dos valores em Psicologia, os valores têm origem no momento em que o 

homem percebeu a si mesmo como indivíduo, estando consciente de suas ações, e percebeu 

em outros a possibilidade de existir (Gouveia et al., 2011). Portanto, o homem, enquanto ser 
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social, é essencialmente axiológico, não sendo possível identificar precisamente o momento 

de origem dos valores humanos.  

 Pensar nos valores humanos em sua relação com a vida em sociedade demanda 

considerá-los como próprios de indivíduos que se projetam no tempo e espaço, lidando com 

conceitos abstratos como forma de planejar sua vida e a continuidade da espécie. Segundo 

Gouveia et al (2011), esta concepção é comumente aceita e considera os valores como um 

conjunto de princípios fundamentais que transcendem situações específicas e que, apesar de 

evoluírem ao longo da história da humanidade, podem ser pensados como residuais, um 

marco de referência que é praticamente imutável. Portanto, pode-se considerar que as 

prioridades valorativas podem sofrer alterações, ou seja, podem mudar, no entanto os valores 

em si não mudam; são aproximadamente os mesmos nas diversas culturas e tempos (Rokeach, 

1973). Em outras palavras, os valores são sempre os mesmos independentemente do 

momento, da história e do contexto, não obstante, as prioridades valorativas ou os valores 

considerados mais importantes, aquilo que as pessoas priorizam, esses sim podem ser 

mutáveis e variar de acordo com o contexto em que a pessoa se encontra. 

Retomando a obra de Thomas e Znaniecki (1918), esta é considerada o marco que 

originou o interesse pelos valores (Ros, 2006). Os autores introduzem os conceitos de atitudes 

e valores.  O primeiro compreende um processo da consciência individual que determina a 

atividade real, ou seja, o significado das coisas para as pessoas individualmente, e o segundo 

se referindo a qualquer dado com conteúdo empírico, dotado de significado que possa ser 

objeto atitudinal e acessível aos membros de um grupo social. Portanto, atitudes e valores são 

construtos diferentes, mas relacionados, diferindo na natureza intrasubjetiva das atitudes e 

intersubjetiva dos valores. 
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 Outro autor que trouxe contribuição relevante para o estudo inicial acerca dos valores 

foi Talcott Parsons. Parsons (1959) definiu um valor como “um elemento de um sistema 

simbólico compartilhado que serve de critério para a seleção entre as alternativas de 

orientação que se apresentam intrinsecamente abertas em uma situação” (p. 443). Este foi o 

responsável por moldar a concepção hoje prevalecente de valores na Psicologia Social 

(Gouveia et al., 2011), ao traçar a teoria da ação social (Parsons & Shils, 1951). Ao 

introduzir a concepção de ação motivada, Parsons sugeriu que a toda ação subjaz a motivação 

para alcançar determinadas metas. Em outras palavras, introduziu-se a ideia inerente aos 

estudos dos valores como princípios motivacionais (Schwartz, 1992; Schwartz & Bilsky, 

1987). 

 Uma das contribuições mais decisivas para a temática de valores foi a realizada por 

Clyde Kluckhohn. Este antropólogo indicou os valores como um princípio do desejável, desta 

forma, os valores não são considerados o desejado, mas sim princípios aspirados pelas 

pessoas.  Isso pode ser observado na definição dos valores como uma concepção explícita ou 

implícita que pode ser própria de um indivíduo ou característica de um grupo, acerca do 

desejável, influenciando suas ações (Kluckhon, 1951). Kluckhon definiu orientações de valor 

como uma “concepção organizada e generalizada, que influencia a conduta no que diz 

respeito à natureza, ao lugar que nela corresponde ao homem, de sua relação com outros 

homens e do desejável e não desejável, de acordo com a maneira em que têm lugar as relações 

interhumanas e as do homem com o ambiente” (p. 461). Ao fazer tal definição, este autor trata 

os valores como princípios gerais compartilhados por grupos sociais que orientam as ações. 

Tal característica segue até os dias atuais, empregando aos valores um sentido positivo, 

almejados socialmente e apreciados pelas pessoas (Schwartz, Verkasalo, Antonovsky, & 

Sagiv, 1997). 
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 Por fim, cabe ressaltar a contribuição de Abraham Maslow para a compreensão dos 

valores. Maslow (1971) chama a atenção para a relação entre os valores e as necessidades 

humanas, porém sua definição de valores é bastante específica, bem como a lista por ele 

elaborada, que não teve impacto considerável na literatura. Não obstante, duas ideias 

introduzidas por este autor são relevantes para a temática dos valores. Primeiramente, todos 

os valores precisam ser positivos, devido à natureza benevolente do ser humano, que tende à 

autorrealização. Segundo, os valores podem representar necessidades deficitárias, como 

aquelas fisiológicas, e de desenvolvimento, como a própria autorrealização. 

Apesar dos trabalhos de Thomas e Znaniecki (1918), Parsons e Shils (1951), 

Kluchckhon (1951) e Maslow (1971) poderem ser considerados como alguns dos precursores 

a tratar do tema dos valores, foram os estudos de Rokeach (1973) que deram maior 

popularidade à área. Pode-se considerar também que o desenvolvimento e a verificação de 

teorias no plano transcultural, a exemplo da que propôs Schwartz (1994), permitiu tornar 

conhecidas as dimensões básicas dos valores nas culturas, dando um impulso novo aos 

estudos em valores. Consequentemente, a importância recente dos valores na Psicologia 

Social foi reconhecida ao dedicar mais recentemente um capítulo ao tema no Handbook of 

Social Psychology (Smith & Schwartz, 1997).  

As perspectivas recentes em valores podem ter um enfoque mais cultural, ou 

sociológico, bem como um enfoque individual, ou psicológico, podendo ser considerada ainda 

uma perspectiva antropológica. Embora existam várias perspectivas, considera-se que há um 

nível psicossocial diferenciado para a análise dos valores, e que consiste em explicar a 

interação entre os níveis cultural, grupal e individual (Ros, 2006). A seguir, procurar-se-á 

tratar brevemente dos principais teóricos inseridos nas perspectivas sociológicas e 

psicológicas. 
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1.2. Perspectivas no estudo dos valores 

De maneira geral, as teorias situam-se em uma entre duas perspectivas teóricas. Na 

perspectiva sociológica a estrutura dos valores é resultado das pontuações de cada cultura, 

enquanto na perspectiva psicológica os valores caracterizam as prioridades e orientam os 

indivíduos, ajudando na compreensão de diferenças individuais.  

 

1.2.1. Perspectiva sociológica 

 Apesar da contribuição das teorias sociológicas no estudo dos valores humanos, esta 

perspectiva não é o foco de interesse da presente dissertação, que está inserida na perspectiva 

individual. Na perspectiva sociológica, destacam-se os trabalhos que procuram conhecer ou 

testar determinada estrutura teórica ou dimensões valorativas panculturalmente, isto é, 

considerando as pontuações de culturas ou países como unidades amostrais. Dois teóricos têm 

recebido destaque, correspondendo aos trabalhos de Geert Hofstede, principalmente pelos 

valores individualistas e coletivistas, e Ronald Inglehart, com os valores materialistas e pós-

materialistas.   

Hofstede (1984) pode ser considerado o principal representante da perspectiva 

sociológica, entendendo os valores como representações de necessidades construídas 

socialmente na realidade, estabelecidas sob o reflexo de normas sociais e institucionais 

vigentes (Medeiros, 2008). Este teórico assume quatro dimensões a partir das quais os valores 

culturais poderiam ser analisados: distância de poder, coletivismo vs. individualismo, 

masculinidade vs. feminilidade e evitação da incerteza (Hofstede, 1984). Destas, a dimensão 

individualismo vs. coletivismo foi a que obteve maior destaque, configurando um programa 

de pesquisa nos anos 1980 (Gouveia, 1998). 
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Apesar do sucesso inicial, o modelo de Hofstede (1984) recebeu várias críticas. 

Segundo Gouveia (2006), este se mostrou falho por dois motivos principais: (1) Hofstede 

indicava que com o desenvolvimento econômico as sociedades abandonariam o estilo de vida 

coletivista, passando a ser individualistas; todavia, as sociedades contemporâneas misturam 

elementos coletivistas e individualistas; e (2) seu modelo não considerou dados que tratassem 

o coletivismo e o individualismo como fatores independentes e legítimos, mas, 

contrariamente, os teve como pólos de uma mesma dimensão. 

Outro representante na perspectiva sociológica foi Inglehart (1977), que partiu da 

hierarquia de necessidades de Maslow (1971), procurando definir a origem dos valores. Este 

autor elaborou um modelo que teve em consideração os aspectos sociais e culturais dos 

valores, definindo duas dimensões: o materialismo, que diz respeito a valores materiais, à 

satisfação de necessidades mais básicas e de segurança; e o pós-materialismo, que se refere 

aos valores espirituais, originados a partir da satisfação materialista. Inglehart considera que o 

materialismo prevalece nas sociedades em que não são satisfeitas as necessidades de 

segurança (física e econômica), enquanto que o padrão pós-materialista predomina nas 

sociedades com mais recursos financeiros. As críticas acerca deste modelo se referem, 

principalmente, ao fato de que, em vários países, as dimensões se confundem e se combinam, 

não sendo adequado tratar os valores como pólos de uma mesma dimensão ou, como 

costumeiramente se pensa, construtos independentes; as sociedades podem ser ao mesmo 

tempo materialistas e pós-materialistas (Gouveia, 1998). 

 

1.2.2. Perspectiva psicológica 

Os modelos teóricos principais que partem de uma perspectiva psicológica foram 

elaborados por Rokeach (1973) e Schwartz (1994), tendo mais recentemente sido proposto 
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uma teoria mais parcimoniosa e integradora, a cargo de Gouveia (1998, 2003). A obra de 

Rokeach, The nature of human values, é referência obrigatória no âmbito dos valores, 

demonstrando a importância deste autor para a temática. Pode-se dizer que metade do que se 

sabe sobre a temática encontra-se nesta obra ou dela deriva (Gouveia et al, 2011). Portanto, o 

que Rokeach não fez diretamente, sedimentou o terreno para outros pesquisadores. O modelo 

de Schwartz tem sido o principal referencial no estudo dos valores humanos, desde o final da 

década de 1980; devido às suas pesquisas transculturais, houve uma revitalização deste 

construto e este se tornou um dos principais temas em Psicologia Social.  

Apesar da importância evidente de Rokeach e Schwartz, adota-se nesta dissertação o 

modelo de Gouveia (1998, 2003; Gouveia et al., 2011). Este se configura como uma proposta 

alternativa aos modelos vigentes, não sendo contrária a eles, mas permitindo explicá-los, 

tendo demonstrado evidências acerca de sua adequação em diversos estudos (Coelho, 2009; 

Medeiros, 2011; Pronk, 2010; Santos, 2008). A seguir, são comentados os aspectos mais 

relevantes dos modelos desenvolvidos por Rokeach e Schwartz e, em seguida, apresenta-se a 

Teoria funcionalista dos valores. 

Rokeach, na década de 1960, foi quem pela primeira vez procedeu à mensuração 

específica dos valores, propondo o Rokeach Values Survey (Ros, 2006). Foram adotados 

cinco pressupostos básicos: (1) o número de valores que uma pessoa possui é relativamente 

pequeno; (2) todos os homens possuem os mesmos valores em graus diferentes, independente 

da cultura na qual estejam inseridos; (3) os valores são organizados em sistemas de valores; 

(4) os antecedentes dos valores humanos podem ser encontrados em cultura, sociedade, 

instituições e personalidade de cada indivíduo; e (5) os valores são manifestados 

(virtualmente) em todos os fenômenos que os cientistas sociais possam considerar como 

importantes de serem pesquisados.  
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Segundo Rokeach (1973), os valores são divididos em terminais (o próprio desejável), 

representando estados finais de existência (por exemplo, igualdade, felicidade) e 

comportamentos instrumentais, representando condutas consideradas preferíveis (por 

exemplo, honesto, responsável). Alguns problemas podem ser apontados em seu modelo, 

como os que se especificam: (a) a natureza da medida empregada, que é ipsativa (sugere uma 

dependência entre as pontuações de um mesmo sujeito); (b) a não testagem da estrutura dos 

valores, apenas citada no seu trabalho, mas sem qualquer prova empírica de sua adequação; e 

(c) a restrição das amostras de suas pesquisas, realizadas, principalmente, com estudantes 

universitários estadunidenses. 

Em suma, apesar de Rockeach (1973) não ter elaborado propriamente uma teoria dos 

valores humanos, vale destacar os principais aspectos que o tornam o pai desta área: (1) 

sintetizou conceitos e ideias de diferentes correntes de pensamento (por exemplo, 

antropológica, econômica, filosófica, sociológica, teológica), (2) mostrou, ainda que 

conceitualmente, a diferenciação dos valores com respeito a outros construtos (por exemplo, 

atitudes, interesses, traços de personalidade), (3) apresentou uma definição específica dos 

valores e sistemas de valores e (4) propôs o primeiro instrumento elaborado especificamente 

para medir valores. No plano teórico, pode-se considerar que suas três contribuições 

principais tenham sido (1) classificar os valores como instrumentais e terminais, com seus 

subtipos correspondentes, (2) desenvolver o método de autoconfrontação para mudança de 

valores e (3) propor uma tipologia de ideologia política a partir da combinação das 

pontuações baixa e alta nos valores igualdade e liberdade. 

 Outra contribuição importante que merece destaque é aquela dada por Shalom House 

Schwartz, que, posteriormente à Rokeach, foi responsável por tornar popular o estudo dos 

valores humanos. Schwartz elaborou duas teorias sobre os valores, sendo uma no âmbito 
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cultural (Schwartz, 2006) e outra no individual (Schwartz, 1992, 2005; Schwartz & Bilsky, 

1987). No entanto, somente esta última é abordada na presente dissertação, por ser a mais 

amplamente utilizada, possuir maior repercussão no meio acadêmico e ser congruente com os 

propósitos do estudo aqui descrito. Schwartz (1992, 2005) construiu seu modelo a partir dos 

trabalhos de Rokeach (1973), ampliando a lista de valores instrumentais e terminais, bem 

como adotando escala de resposta que combinava ranking com rating. 

Na teoria de Schwartz (1994) os valores são definidos como metas desejáveis e 

transsituacionais, que variam em importância e servem como princípio na vida de uma pessoa 

ou de outra entidade social. Deste modo, ele sugeriu que a existência do ser humano se baseia 

em três tipos motivacionais primordiais: (1) necessidades biológicas do organismo, 

garantindo a sobrevivência; (2) necessidades de regulação das interações sociais; e (3) 

necessidades sócio-institucionais de bem-estar e sobrevivência grupal. Ele propõe uma 

estrutura composta por dez tipos motivacionais (autodireção, benevolência, conformidade, 

estimulação, hedonismo, poder, realização, segurança, tradição e universalismo), nos quais 

todo e qualquer valor humano encontraria sua representação, independente da cultura. Esta 

estrutura complexa prediz relações de conflito e compatibilidade entre os tipos de valores. 

Concretamente, admite uma estrutura circular, onde os valores que são conflitantes se situam 

em direções opostas a partir do centro da figura, e aqueles que são compatíveis situam-se ao 

lado um do outro ao longo do círculo, conforme pode ser visualizado na Figura 1. 
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Figura 1: Estrutura Bidimensional dos Tipos Motivacionais (Schwartz, 2001, p. 59). 

 

O Schwartz Values Survey (SVS) é um instrumento que compreende 56 itens, 

distribuídos nos dez tipos de valores, comprovando-se a hipótese de conteúdo. A hipótese de 

estrutura parte do princípio de compatibilidades e conflitos entre os valores ou tipos 

motivacionais, que se organizam em um círculo; aqueles tipos mais compatíveis estarão em 

pontos adjacentes (por exemplo, poder-realização e realização-hedonismo), enquanto que os 

conflitantes ou incompatíveis estarão em lados antagônicos (por exemplo, conformidade-

hedonismo e hedonismo-benevolência). Esta teoria é amplamente conhecida, sendo discutida 

em outras publicações no Brasil (Pasquali & Alves, 2004; Schwartz, 2005; Schwartz & 

Tamayo, 1993; Tamayo, 1994). 

Esta teoria dos valores ainda hoje é a que possui maior repercussão no mundo 

acadêmico, contudo não está isenta de críticas. Tais críticas referem-se, principalmente, à falta 

de uma base teórica subjacente à origem dos valores propostos e à ideia de conflitos dos 

valores, que não é compatível com a concepção do desejável, evidenciando ambiguidade de 
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um modelo de ser humano adotado por seu proponente. Observando falhas neste e em outros 

modelos, entendendo que poderiam ser pensados os valores de forma mais teoricamente 

fundamentada e concisa, Gouveia (1998) propôs a Teoria funcionalista dos valores, conforme 

descrita a seguir. 

 

1.3. Teoria funcionalista dos valores humanos 

 A teoria funcionalista dos valores humanos tem sido desenvolvida nos últimos treze 

anos (Gouveia, 1998, 2003, 2005; Gouveia et al, 2008; Milfont, Gouveia, Fischer, 2008), 

podendo ser considerada uma proposta integradora e mais parcimoniosa, pois tem em conta 

modelos prévios, como o de Inglehart (1977) e Schwartz (1992). Contudo, não se limita a eles 

ou representa uma síntese, apesar de sua convergência com tais modelos (Gouveia, 2003). 

 Em revisão sobre os principais referenciais teóricos no estudo dos valores, Gouveia 

(1998) identificou que, em geral, estes se apresentam falhos em identificar a fonte e a natureza 

desse construto. Ressalta, ainda, que poucas teorias partem da concepção de homem, 

sugerindo a existência de valores que podem ser tanto positivos quanto negativos 

(contravalores). Alguns modelos de valores, a exemplo do proposto por Schwartz (1992), 

apresentam valores sem conteúdo ou direção clara (por exemplo, limpo), e deixa de inserir 

outros de importância como critério de orientação do comportamento (por exemplo, 

sobrevivência).  

Gouveia (1998) parte da concepção de que os valores são representações cognitivas 

das necessidades humanas (Maslow, 1954; Ronen, 1994), admitindo um número limitado de 

valores – da mesma forma que ocorre com as necessidades –, correspondendo àqueles 

denominados como terminais (Rokeach, 1973). Neste sentido, esta teoria concebe os valores 
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como um conjunto delimitado, representando dois eixos funcionais principais: tipo de 

orientação e tipo de motivador, que são descritos posteriormente. Esta teoria admite quatro 

suposições teóricas principais:  

 Natureza benevolente ou positiva. Assumir a natureza benevolente ou positiva do ser 

humano implica que apenas valores positivos são admitidos. Valores que para alguns 

poderiam ser pensados como negativos (por exemplo, êxito, prazer), são 

essencialmente positivos, podendo ser integrados no sistema de valores de indivíduos 

autorrealizados (Maslow, 1954). 

 Princípios-guia individuais. Os valores servem como padrões gerais de orientação 

para os comportamentos, contextualizados em determinada cultura. A cultura pode 

incorporar os valores úteis para a sobrevivência do grupo, de modo que tais valores 

sejam desejáveis e assegurem a continuidade da sociedade e a convivência harmoniosa 

de seus membros (Rokeach, 1973). Contudo, são os indivíduos que sustentam 

determinados valores como mais prioritários do que outros; as culturas não têm 

entidade para indicar valores, embora possam endossá-los em razão das escolhas de 

seus membros, que a tornam viável.  

 Origem motivacional. Os valores são tanto representações cognitivas das necessidades 

humanas individuais quanto de demandas institucionais e societais (Schwartz, 1992). 

Tais demandas compreendem pré-condições para a realização das necessidades 

(Maslow, 1954), restringindo impulsos individuais (Merton, 1949) e assegurando um 

ambiente estável e seguro (Inglehart, 1977). Estas pré-condições podem ser 

equivalentes às necessidades de segurança e controle (Maslow, 1954). 
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 Caráter terminal. Apesar de existirem listas de valores instrumentais e terminais 

(Rokeach, 1973; Schwartz, 1992), os primeiros podem ser reduzidos aos últimos, de 

forma que são redundantes. Assim, consideram-se neste modelo apenas valores 

terminais, que são em menor número que os instrumentais, evidenciando a vantagem 

de parcimônia (Rokeach, 1973). Ademais, os valores terminais são mais coerentes 

com a concepção dos valores humanos como uma orientação geral e transcendente, 

compreendendo metas superiores que vão além daquelas imediatas, biologicamente 

urgentes e saciáveis por natureza. 

 

Estas suposições permitem uma definição dos valores nos seguintes termos: são 

conceitos ou categorias sobre estados desejáveis de existência, que transcendem situações 

específicas, assumindo diferentes graus de importância, guiando a seleção ou avaliação de 

comportamentos e eventos, representando cognitivamente as necessidades humanas (Gouveia, 

2009). 

 Não obstante, o foco principal desta teoria são as funções dos valores, de modo que se 

procura conceituá-los a partir desta perspectiva. Gouveia et al. (2008) apontam para o fato de 

que poucos estudos fazem referência ao aspecto funcionalista dos valores, e, ao revisarem a 

literatura, identificaram duas funções consensuais, a saber: (a) eles guiam as ações do homem 

(tipo de orientação; Rokeach, 1973; Schwartz, 1992) e (b) expressam suas necessidades (tipo 

motivador; Inglehart, 1977; Maslow, 1954). Desta forma, é possível definir as funções dos 

valores como os aspectos psicológicos que os valores cumprem ao guiar comportamentos e 

representar cognitivamente as necessidades humanas (Gouveia et al., 2011).  
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A função de guiar o comportamento, isto é, tipo de orientação, subdivide-se em social, 

central e pessoal. Assim, pode-se considerar que as pessoas que se pautam em valores 

pessoais são egocêntricas e possuem um foco intrapessoal, enquanto que aqueles guiados por 

valores sociais priorizam a vida em sociedade e possuem um foco interpessoal (Gouveia, 

2003; Rokeach, 1973). Pode-se dizer, então, que os indivíduos tendem a enfatizar o grupo 

(valores sociais) ou eles mesmos (valores pessoais) como unidade principal de sobrevivência 

(Gouveia et al., 2003). Não obstante, existe um terceiro grupo de valores que se situa entre os 

sociais e pessoais, isto é, os valores centrais. Estes são a base organizadora ou a espinha 

dorsal dos outros valores; sua orientação evidencia a polarização entre as necessidades mais 

básicas (por exemplo, comer e beber) e aquelas de ordem mais elevada (por exemplo, 

cognitivas e estéticas). Consequentemente, a função dos valores como guia dos 

comportamentos humanos é identificada pela dimensão funcional denominada tipo de 

orientação, com três possibilidades: social, central e pessoal. 

De acordo com a segunda função, tipo de motivador, os valores expressam as 

necessidades humanas com um motivador materialista (pragmático) ou humanitário (idealista) 

(Inglehart, 1977). A ênfase nos valores materialistas indica uma orientação para metas 

específicas e regras normativas. Por outro lado, os valores idealistas expressam uma 

orientação universal, baseada em ideias e princípios mais abstratos. Esta segunda função dos 

valores é identificada pela dimensão funcional denominada como tipo de motivador, 

representada por valores materialistas (pragmáticos) ou humanitários (idealistas). 

O cruzamento dos dois eixos funcionais (tipo de orientação e tipo de motivador) 

permite identificar seis subfunções valorativas. Apesar de os valores específicos poderem 

variar ou receber outras denominações, as subfunções são admitidamente universais 

(Medeiros, 2011), cuja operacionalização se faz por meio de itens (marcadores) valorativos 
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específicos. Não obstante, tais marcadores ou itens valorativos são menos preponderantes do 

que a definição de cada subfunção. 

A partir destas considerações, Gouveia et al. (2008) apresentaram seu modelo de 

valores, o qual propõe uma estrutura em dois eixos. O eixo horizontal corresponde ao tipo de 

orientação, enquanto o vertical compreende o tipo de motivador. Estas dimensões podem ser 

combinadas em uma estrutura três por dois, de forma que resultem em três critérios de 

orientação (social, central e pessoal) e dois tipos de motivadores (materialistas e idealistas), 

que, por sua vez, compõem seis quadrantes: social-materialista, social-humanitário, central-

materialista, central-humanitário, pessoal-materialista e pessoal humanitário. A interação 

dos valores ao longo dos eixos permite identificar seis subfunções distribuídas de maneira 

equitativa nos critérios de orientação social (interativa e normativa), central (suprapessoal e 

existência) e pessoal (experimentação e realização). Um esquema destas subfunções pode ser 

verificado na Figura 2 a seguir. 
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Figura 2. Funções, subfunções e valores específicos. 
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A seguir é apresentada uma descrição breve de cada subfunção dos valores, bem como 

os valores básicos que representam cada uma delas. É importante ressaltar que os 18 

indicadores não representam uma lista exaustiva dos valores e que outros valores poderão ser 

selecionados para representar tais subfunções, tendo em vista os objetivos da pesquisa ou o 

contexto cultural em que esta é realizada. 

Subfunção de Existência. Compreende valores compatíveis com as orientações social 

e pessoal, sendo claramente definidores do motivador materialista. O propósito principal 

destes valores é assegurar as condições básicas de sobrevivência humana (biológica e 

psicológica), bem como a necessidade de segurança (Maslow, 1954). Esta subfunção serve de 

referência para aquelas de realização e normativa. Os seguintes valores constituem a 

subfunção existência: 

Sobrevivência: Representa as necessidades humanas mais básicas, como comer e 

beber. É o valor mais importante para pessoas socializadas em contextos de escassez ou que 

não tem à disposição recursos econômicos mais básicos. 

Estabilidade pessoal: As pessoas que se guiam por este valor visam garantir a própria 

sobrevivência, enfatizando uma vida organizada e planejada. A necessidade de segurança e a 

busca por uma vida controlada demonstram um foco em aspectos práticos e orientados para o 

imediato. 

Saúde: As pessoas que priorizam este valor buscam um grau elevado de saúde, 

evitando ameaças à sua vida. A saúde, neste contexto, compreende um aspecto subjetivo de 

sentir-se bem, não estar enfermo e evitar o que possa comprometer a sua saúde. Estes valores 

representam as necessidades de sobrevivência e segurança. 

Subfunção realização. Representa o motivador materialista com orientação pessoal. 

Pessoas orientadas por tais valores são focadas em realizações materiais e buscam praticidade 
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em decisões e comportamentos. Estes valores representam as necessidades de auto-estima 

(Maslow, 1954), com ênfase na demonstração de competência pessoal. Espera-se maior 

evidência dos valores de realização em jovens adultos, em fase produtiva, ou em pessoas 

educadas em contextos rígidos em termos disciplinares e formais (Rokeach, 1973). Os 

seguintes valores representam esta subfunção: 

Êxito: As pessoas que endossam este valor priorizam ser eficientes e alcançar as metas 

definidas a curto e médio prazos, têm o ideal de sucesso, primando pela competitividade, a 

fim de obter destaque e benefícios pessoais. 

Poder: Representa a ênfase na hierarquia, dando-se importância a ser o chefe de uma 

equipe e controlar as decisões. Pode ser considerado o valor menos social, em comparação 

com os outros dois desta subfunção, sendo rejeitado por pessoas com formação escolar e nível 

sócio-econômico elevados. 

Prestígio: Representa um desejo pessoal de ter a imagem reconhecida publicamente. 

Por esta razão, a pessoa dá importância aos demais, porém com propósitos de interesse 

pessoal, visando desfrutar de vantagens do reconhecimento social. Assim, a ênfase deste valor 

diz respeito ao contexto social. 

Subfunção normativa. Expressa uma orientação social, sendo focada em regras 

sociais, e um princípio-guia materialista, que reflete a importância da preservação da cultura e 

das normas sociais. Estes valores enfatizam a vida social, a estabilidade grupal e o respeito 

por símbolos e padrões culturais que prevaleceram durante anos. Portanto, representam, além 

da necessidade de controle, as precondições para alcançar todas as necessidades humanas, 

correspondendo às demandas institucionais e sociais (Schwartz, 1992). Em geral, valores 

normativos são endossados por pessoas mais velhas (Rokeach, 1973; Tamayo, 1988), que 

procuram seguir as normas convencionais e se distanciam de comportamentos socialmente 
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desviantes (Pimentel, 2004; Santos, 2008). Os valores a seguir podem ser empregados para 

representar esta subfunção: 

Obediência: Cunha a importância em obedecer e cumprir deveres e obrigações diárias, 

em respeitar os pais e aos mais velhos.  É um valor típico de pessoas com mais idade e/ou 

educadas em sistema mais tradicional, orientadas a seguir normas estritas.  

Religiosidade: Não depende de qualquer preceito religioso, unicamente há o 

reconhecimento de uma entidade ou ser superior em quem se busca certeza e harmonia social 

para uma vida social pacífica.  Representa a necessidade de controle para lidar com realidades 

adversas.  

Tradição: Pessoas que se guiam por este valor dão importância à manutenção de 

padrões culturais prevalecentes, nos quais foram socializadas por seus pais e mestres. Em 

outras palavras, sugere respeito aos padrões morais seculares e contribui para a harmonia 

social, representando a pré-condição de disciplina no grupo ou na sociedade como um todo 

para satisfazer as necessidades  

Subfunção Suprapessoal. Os valores desta subfunção apresentam orientação central e 

motivador humanitário. Os seres humanos possuem uma necessidade biológica por 

informação (curiosidade) que os conduzem a uma melhor compreensão e domínio do mundo 

físico e social. Assim, os valores suprapessoais representam as necessidades de estética e 

cognição, bem como a necessidade superior de autorrealização (Maslow, 1954), que ajuda a 

categorizar o mundo de forma consistente. Tal subfunção acentua a importância de ideias 

abstratas, com menor ênfase em coisas concretas e materiais (Inglehart, 1977). Esta subfunção 

é referência para os valores das subfunções interativa e experimentação, de modo que guiar-se 

por tal subfunção é coerente com as orientações pessoal e social. Estima-se que estes sejam os 
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valores mais importantes entre aqueles que apresentam um motivador idealista. Os seguintes 

valores podem ser utilizados para representá-la: 

Beleza: Representa as necessidades estéticas, evidenciando uma orientação global, 

desconectada de objetos ou pessoas específicos. Os que se guiam por este valor buscam 

apreciar o que é belo, com independência da natureza do objeto (material ou imaterial), não se 

limitando a questões pragmáticas.  

Conhecimento: Representa as necessidades cognitivas, tendo um caráter mais 

universal, abrangente, não se limitando à dicotomia pessoal – social. Não se restringe ao 

conhecimento como desempenho, mas uma indicação de saber, reunindo informações sobre 

temas vários. Quem enfatiza este valor busca conhecimentos novos e estar atualizado, 

procurando descobrir fatos e ideias.  

Maturidade: Representa a necessidade de autorrealização. Este valor descreve um 

sentido de satisfação do indivíduo consigo mesmo, percebendo-se útil na vida, tendo 

encontrado um sentido existencial. As pessoas pautadas por este valor tendem a apresentar 

uma orientação universal, não se restringindo a pessoas ou grupos específicos, nem se 

limitando a coisas e bens materiais. 

Subfunção Experimentação. São representados pelo motivador humanitário, com 

uma orientação pessoal. Estes valores contribuem para a promoção de mudança e inovação na 

estrutura das organizações sociais.  Representam as necessidades de sexo e gratificação, 

compreendendo a suposição do princípio do prazer (hedonismo; Maslow, 1954), sendo mais 

endossados por jovens. Os que se guiam por eles são menos prováveis se conformarem com 

regras sociais (Santos, 2008), não sendo orientados em longo prazo para alcançarem metas 

fixas e materiais. Os seguintes valores podem representar esta subfunção: 
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Emoção: Comumente priorizado pelos mais jovens (Chaves, 2006), representa a 

necessidade fisiológica de excitabilidade e busca de experiências perigosas, arriscadas, algo 

equivalente ao tipo de personalidade buscador de sensações (Zuckerman, 1994).  

Prazer: Corresponde à necessidade orgânica de satisfação em um sentido mais amplo 

(por exemplo, beber ou comer por prazer, divertir-se). A ênfase não é em qualquer coisa 

concreta ou material, interessa aproveitar a vida, desfrutar os prazeres ao máximo. As pessoas 

que priorizam este valor apresentam mais comportamentos socialmente desviantes, fruto da 

busca do prazer inerente ao tipo de personalidade anteriormente descrito (Pimentel, 2004).  

Sexualidade: Este valor representa a necessidade de sexo. Apesar de na tipologia de 

Maslow (1954) ser possível pensar nesta necessidade como fisiológica, básica, remetendo a 

aspecto material, recentemente têm sido reunidas evidências de que a sexualidade não pode 

ser enquadrada neste tipo de necessidade (Kenrick et al., 2010). Não se constitui em algo 

estritamente fisiológico, deficitário, mas como uma escolha, sobretudo no contexto de busca 

de parceiro(a) e obtenção de prazer, entendido como desfrute da vida. 

Subfunção Interativa. Esta é outra subfunção que representa o motivador idealista, 

mas tem uma orientação claramente social. Corresponde às necessidades de pertença, amor e 

afiliação, com ênfase em estabelecer e manter as relações entre as pessoas (Maslow, 1954). 

Contatos sociais são uma meta em si mesmos, enfatizando características mais afetivas e 

abstratas. Os indivíduos que adotam esta função como princípio-guia em suas vidas 

frequentemente são jovens e orientados para relações íntimas estáveis, sobretudo em fase de 

busca e manutenção de parceiro(a), isto é, na constituição familiar (Kenrick et al., 2010;  

Milfont, 2001). Podem ser empregados para representar esta subfunção os seguintes valores: 
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Afetividade: Este valor representa, principalmente, a necessidade de amor.  Está 

relacionado com aspectos da vida social, enfatizando relacionamentos íntimos, afetos, 

relações familiares, compartilhamento de cuidados, prazeres e tristezas.  

Apoio social: Expressa o sentimento de não estar sozinho no mundo e de obter ajuda 

das demais pessoas quando for necessário. Enfatiza a necessidade de afiliação, destacando-se 

a segurança em contar com o apoio dos demais ao redor.  

Convivência: Representa a relação indivíduo-grupo, porém não aquelas interpessoais 

específicas. Requer um sentido de identidade social, indicando a ideia de pertença a um grupo 

social. 

Finalmente, de acordo com a hipótese da congruência, Gouveia et al. (2008) 

observaram que as correlações entre os valores eram geralmente positivas, variando em força 

entre os indivíduos. Sendo assim, a congruência diz respeito à consistência interna do sistema 

funcional dos valores. Esta teoria sugere três níveis de congruência: baixa, moderada e alta, 

como a seguir especificados, em conformidade com a Figura 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Padrão de congruência das subfunções valorativas (Gouveia et al, 2008) 
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Baixa congruência. Apresenta as subfunções que têm orientações e motivações 

diversas; estas se encontram em lados opostos no hexágono. A baixa congruência se deve à 

independência, enquanto princípios-guia, destes grupos de valores. Por exemplo, valores de 

experimentação e normativos, e valores de realização e interativos;  

Congruência moderada. Reúne as subfunções com o mesmo motivador, porém 

orientações distintas. Corresponde aos pares de subfunções dos valores de realização-

normativa e experimentação-interativa, cujas metas são intrínsecas e extrínsecas, 

respectivamente. 

Alta congruência. Agrupa os valores que possuem a mesma orientação, mas com 

motivadores diferentes. Corresponde aos pares de subfunções experimentação-realização e 

normativa-interativa. 

Segundo Gouveia et al. (2008), os valores de existência e suprapessoais não foram 

incluídos na hipótese de congruência por duas razões teóricas. Primeiramente, por serem 

valores centrais, apresentam correlações positivas e fortes com todas as outras subfunções. De 

modo que os valores de existência apresentam correlações mais fortes com os de realização e 

normativos, e os valores suprapessoais com os de experimentação e interativos. A outra razão 

para a não inclusão destas subfunções relaciona-se à firme distinção teórica entre os valores, 

isto é, a diferença principal no sistema de valores ocorre entre os sociais e pessoais, 

principalmente, pois refletem a unidade principal de sobrevivência (indivíduo ou sociedade); 

portanto, a diferença entre valores os materialistas e humanitários é menor.  

Neste ponto cabe esclarecer uma diferença essencial entre a teoria funcionalista dos 

valores e a que propõe Schwartz (1992, 1994). Este autor trata congruência e compatibilidade 

como sinônimos, ainda que existam vantagens conceituais e práticas em diferenciá-los. A 
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compatibilidade demanda critérios externos, isto é, padrões de correlação que se estabelecem 

entre os valores e determinadas variáveis antecedentes e consequentes. Já a congruência 

indica a consistência do sistema de valores ou subfunções, isto é, quão fortes são suas 

correlações entre si. Sendo assim, enquanto a compatibilidade se refere à validade 

discriminante ou capacidade preditiva das subfunções valorativas, a congruência diz respeito 

à consistência interna no sistema valorativo funcional. Não obstante, estes não são conceitos 

desconexos: o grau de congruência pode facilitar a predição do padrão de correlações das 

subfunções com variáveis externas. 

Coerente com os pressupostos teóricos previamente assinalados, a teoria proposta por 

Gouveia (2003; Gouveia et al., 2011) não admite o conflito inerente aos valores. Mesmo que 

alguns valores possam ser mais desejáveis do que outros, todos são em alguma medida 

desejáveis e positivos, em virtude da natureza benevolente do ser humano. Ademais, é 

possível que pessoas maduras, satisfeitas e autorrealizadas desenvolvam um sistema 

harmonioso de valores (Maslow, 1954), avaliando todas as subfunções como igualmente 

importantes. Da mesma forma, pode-se concluir, então, que pessoas menos maduras, que não 

desenvolveram seus sistemas de valores completamente, ou que foram socializadas em 

contexto de privação de algumas necessidades, priorizam subfunções específicas em 

detrimento de outras. Como esta teoria estima que as correlações entre as seis subfunções de 

valores são predominantemente positivas, a correlação média pode ser mais alta e mais 

consistente entre pessoas mais maduras e autorrealizadas. 

 Até recentemente, esta teoria não contava com estudos transculturais, reunindo 

evidências de sua validade em outros países. Entretanto, Medeiros (2011) realizou uma 

pesquisa para reunir evidências de adequação da teoria funcionalista, considerando as 
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hipóteses de conteúdo e estrutura dos valores, contando com uma amostra de todo Brasil e de 

onze países. Os principais resultados desta pesquisa são apresentados a seguir. 

 

1.3.1. Adequação intra e intercultural da Teoria Funcionalista dos Valores Humanos 

O estudo de Medeiros (2011) buscou reunir evidências acerca da adequação da Teoria 

funcionalista dos valores humanos (Gouveia, 1998, 2003, 2005; Gouveia et al., 2002, 2009), 

considerando dois de seus fundamentos: o conteúdo e a estrutura dos valores. De acordo com 

a hipótese de conteúdo, as funções e subfunções valorativas podem ser representadas 

adequadamente por valores específicos. Já a hipótese de estrutura formula que a combinação 

de duas dimensões (tipo de orientação e tipo de motivador) dá origem a seis subfunções 

valorativas, que podem ser representadas em um espaço dimensional.  

Para testar estas duas hipóteses, Medeiros (2011) realiza dois estudos empíricos. O 

Estudo 1 teve em conta uma amostra de todo o Brasil, contemplando os 26 estados e o 

Distrito Federal. Este primeiro estudo testou hipóteses tanto no âmbito pancultural quanto 

intracultural, levando-se em conta cada região. No Estudo 2 foram reunidas evidências 

transculturais sobre a adequação desta teoria, considerando, além do Brasil, amostras de onze 

países (Argentina, Alemanha, Colômbia, Espanha, Filipinas, Honduras, Inglaterra, Israel, 

México, Nova Zelândia e Peru). 

Com o intuito de verificar os parâmetros psicométricos da medida, avaliou-se a 

consistência interna (Alfa de Cronbach, homogeneidade e confiabilidade composta) e a 

validade de construto do instrumento (convergente e discriminante). Os valores médios dos 

alfas (consistência interna) variaram, no Estudo 1, de 0,45 (Norte) a 0,52 (Sudeste), enquanto 

que no Estudo 2 estiveram entre 0,44 (Honduras) e 0,64 (Filipinas), sendo similares aos 

encontrados por Schwartz (2005), que contou com mais itens. Como o valor deste índice pode 
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ser afetado pelo número de itens, considerou-se a Profecia de Spearman-Brown, ou seja, o 

alfa previsto em razão do aumento do número de itens do fator (Nunnally, 1991), se fossem 

considerados dez itens por cada subfunção. Neste caso, o menor alfa (0,45 para realização no 

Norte) seria 0,67, aproximando-se do ponto de corte recomendado. 

Medeiros (2011) também calculou o índice de homogeneidade, isto é, a correlação 

média inter-itens. No Estudo 1, a menor correlação observada foi 0,23 (Norte), com o menor 

valor individual para a subfunção realização (0,18). Já no Estudo 2, a menor correlação 

observada foi 0,21 para a subfunção suprapessoal, em  Honduras (correlação inter-itens de 

0,18). Portanto, este autor concluiu que os coeficientes de homogeneidade encontrados foram 

adequados. 

Com relação ao cálculo da confiabilidade composta (CC), Medeiros (2011) observou 

que em ambos os estudos todos os valores médios de CC foram superiores a 0,60; entretanto, 

considerando as subfunções em cada um dos 12 países, observaram-se CCs inferiores a 0,60 

em quatro deles (Alemanha: existência; Honduras: existência, suprapessoal; Inglaterra: 

suprapessoal; Israel: existência). Deste modo, no geral, foram observadas evidências 

suficientes quanto à consistência interna das subfunções valorativas.  

As evidências de validade de construto foram reunidas por meio de validade 

convergente e discriminante. No Estudo 1, a subfunção suprapessoal apresentou VME 

(Variância Média Extraída) menor ou igual a 0,50 em todas as regiões. As subfunções 

experimentação, realização, interativa e normativa apresentaram problemas na região 

Nordeste, enquanto interativa não atendeu ao ponto de corte no Sudeste, e realização no 

Centro-Oeste. Já no Estudo 2, na Alemanha e nas Filipinas todas as subfunções mostraram 

validade convergente, enquanto em Honduras a maioria não atendeu aos parâmetros, e na 

Argentina, Brasil, Colômbia, Espanha, Inglaterra, México e Peru a subfunção suprapessoal 
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não foi possível comprovar tal validade; na Argentina e na Colômbia, o mesmo aconteceu 

para a subfunção existência. Finalmente, quanto à validade discriminante, no Estudo 1, 

existência e suprapessoal apresentaram as maiores dificuldades em atender aos parâmetros 

em todas as regiões. Coerentemente, no Estudo 2 o mesmo aconteceu na Argentina, Brasil, 

Filipinas, Honduras, Inglaterra, México e Peru; em Israel, isto aconteceu quanto às 

subfunções existência e interativa, e nos demais países foram observadas evidências deste 

parâmetro psicométrico. Deste modo, no geral, as evidências de validade de construto 

parecem proeminentes; as subfunções existência e suprapessoal, como descritas, são 

relacionadas com todas as demais, sendo menos evidente sua validade discriminante. 

No que concerne à hipótese de conteúdo, buscou-se verificar a invariabilidade de sua 

estrutura fatorial (seis fatores) através das regiões e países. Assim, Medeiros (2011) comparou 

o modelo hexafatorial (Gouveia, 2003) com modelos alternativos (uni, bi, tri e pentafatorial). 

No Estudo 1, a configuração hexafatorial e a estrutura do Questionário de Valores Básicos 

(QVB; Gouveia, 1998, 2003) foi corroborada, independente da região do Brasil. Apesar do 

modelo de cinco fatores também parecer plausível, o que já era demonstrado através do menor 

poder discriminativo das subfunções existência e suprapessoal, vale ressaltar a importância da 

dimensão tipo de motivador para diferenciar os valores. Portanto, a defesa do modelo 

hexagonal é também teórico-prática. 

Os resultados do Estudo 2 reforçaram a adequação do modelo de seis fatores, cada um 

representado por três valores específicos. Neste estudo, em sete de doze países (Alemanha, 

Brasil, Espanha, Inglaterra, Israel, Nova Zelândia e Peru), o modelo teórico com seis 

subfunções se mostrou superior aos demais. Nos demais países (Argentina, Colômbia, 

Filipinas, Honduras e México) os modelos hexa e pentafatorial não se diferenciaram entre si. 

O modelo conjeturou que a diferenciação entre as subfunções existência e suprapessoal 
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(modelo hexafatorial) seria mais plausível em países com IDH mais elevados, o que foi 

corroborado (r = 0,63, p < 0,05). Em suma, a hipótese de conteúdo foi corroborada nos 

contextos intra e intercultural. 

Retomando a hipótese de estrutura, a Teoria funcionalista dos valores humanos 

postula que as funções valorativas se apresentam organizadas em dois eixos que representam 

o tipo de orientação (eixo horizontal; pessoal, central e social) e o tipo de motivador (eixo 

vertical; idealista e materialista). Tal como esperado, tanto nas regiões do Brasil (Estudo 1) 

como nos doze países (Estudo 2), os resultados apontaram que os valores centrais foram 

localizados entre os pessoais e sociais, que se apresentaram em lados opostos do espaço 

bidimensional. O eixo do tipo de motivador também foi consonante ao esperado, sendo os 

valores idealistas e materialistas agrupados em regiões espaciais diferentes.  

Salienta-se que no Estudo 2, especificamente, buscou-se conhecer se a estrutura 

teórica esperada (Gouveia, 1998, 2003) se mantinha equivalente através dos países, 

considerando a matriz conjunta de inter-correlações dos valores como padrão de referência. 

Este fato foi observado e, em todos os países, o ajuste observado foi superior ao recomendado 

na literatura como prova da adequação estrutural. Tal como exposto, os resultados dos estudos 

de Medeiros (2011) corroboraram plenamente a hipótese de estrutura, sendo a estrutura 

biaxial das funções valorativas encontrada empiricamente em todas as regiões brasileiras, bem 

como nas amostras dos doze países diversos considerados, representando diferentes regiões 

do mundo. Os valores centrais, como esperado, apresentaram-se entre os pessoais e sociais; os 

valores idealistas e materialistas se encontraram em espaços distintos. Assim, pode-se 

considerar que este estudo trouxe um avanço na teoria funcionalista, especialmente no sentido 

de reunir evidências transculturais de sua estrutura e conteúdo. 
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Em resumo, a Teoria funcionalista dos valores humanos (Gouveia, 2003; Gouveia et 

al., 2011) propõe duas dimensões principais dos valores (tipo de orientação e tipo de 

motivador), que são combinadas para dar origem a seis subfunções valorativas 

(experimentação, realização, existência, suprapessoal, interativa e normativa), que podem ser 

representadas em um espaço dimensional. Esta formulação corresponde à hipótese de 

estrutura, que pode ser formal e estatisticamente testada, por exemplo, por meio de 

escalonamento multidimensional. Ademais, esta teoria admite também uma hipótese de 

conteúdo, ou seja, as subfunções valorativas são estruturas latentes que precisam ser 

representadas por valores específicos. Neste sentido, o conteúdo dos valores diz respeito à 

adequação de valores específicos para representar as funções e, consequentemente, as 

subfunções correspondentes. 

A teoria funcionalista dos valores considera as hipóteses de conteúdo e estrutura, 

tratadas no modelo de Schwartz (1992, 2005), e contribui no plano conceitual com a 

diferenciação entre congruência e compatibilidade dos valores, oferecendo também um 

cálculo de graus de congruência. Este cálculo favorece uma explicação mais consistente da 

razão pela qual alguns valores ou determinadas subfunções apresentam padrões de correlação 

diferentes em relação a determinados comportamentos, crenças e atitudes. Destaca-se, ainda, 

que esta teoria reúne atributos que precisam ser valorizados: (1) é parcimoniosa, partindo 

unicamente de duas dimensões funcionais dos valores, produzindo seis subfunções 

representadas cada uma por três valores específicos; e (2) é integradora, contemplando dois 

dos principais modelos teóricos da literatura que acentuam os tipos de motivadores (Inglehart, 

1997, 1989) e os tipos de orientação (Schwartz, 1992, 2005). Diante destas constatações, 

entende-se que tal teoria apresenta vantagens contundentes frente às demais aqui expostas, 

justificando sua adoção como referencial na presente dissertação. 
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 O desenvolvimento humano compreende o estudo das mudanças físicas, cognitivas e 

psicossociais ocorridas desde o momento da concepção (Cole & Cole, 2004), procurando 

descrever, explicar, prever e modificar o comportamento (Papalia, Olds, & Feldman, 2006). 

De acordo com estes últimos autores, o desenvolvimento está sujeito a influências internas e 

externas, tanto normativas como não-normativas. Ademais, deve-se considerar que ele sofre 

influências contextuais, como a família, condição socioeconômica, etnia e cultura. 

As teorias que tratam do desenvolvimento diferem basicamente em três aspectos: (1) a 

importância relativa dada à hereditariedade e ao ambiente; (2) se o desenvolvimento é ativo 

ou passivo; e (3) se ele é contínuo ou, por outro lado, se ocorre em estágios (Papalia et al., 

2006). Em razão de sua importância na explicação do comportamento humano, o 

desenvolvimento tem se constituído em uma disciplina legítima, apresentando diversas 

perspectivas. Merecem destaque, por exemplo, as abordagens psicanalítica, humanista, 

behaviorista, cognitiva e interacional. Entretanto, não se focará nesta dissertação qualquer 

abordagem específica; interessa mais a teoria em si, seus pressupostos e, sobretudo, a 

concepção sobre os estágios de desenvolvimento. 

A propósito do anteriormente comentado, dois autores proeminentes foram Freud 

(1953) e, principalmente, Erikson (1950). Enquanto o primeiro formulou estágios para o 

desenvolvimento até o final da primeira infância, o segundo tratou de apresentar uma 

tipologia com oito estágios, que vão desde o nascimento até a morte do indivíduo. Por outro 

lado, também Piaget (1964) e Kohlberg (1976) formularam estágios para explicar o 

desenvolvimento humano, embora enfocando aspectos mais cognitivos e morais. 

Especificamente, Piaget, a partir de sua epistemologia genética, elaborou estágios tanto para 

explicar o desenvolvimento cognitivo da criança quanto o desenvolvimento moral; porém, 
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este último aspecto foi mais aprofundado por Kohlberg, quem tratou de elencar níveis 

específicos de desenvolvimento moral, variando do pré ao pós-convencional. 

Outros teóricos que merecem destaque ao discorrer sobre o desenvolvimento são 

Rogers (1980) e Maslow (1954), que, assumindo a natureza positiva do ser humano, 

defendem que este possui uma tendência a buscar o crescimento pessoal. Por fim, mas não 

menos importante ou excluindo a existência de outras perspectivas, cabe ressaltar os trabalhos 

no âmbito da interação social, destacando Vygotsky (1978), quem considera importante ter 

em conta os elementos biológicos, mas também aqueles culturais e sociais para compreender 

o desenvolvimento humano. 

Como parece evidente do anteriormente comentado, é possível considerar múltiplas 

teorias acerca do desenvolvimento humano. Contudo, na presente dissertação a ênfase recai 

especificamente no trabalho de Erik Erikson, reconhecendo o impacto que sua teoria 

proporcionou, sobretudo em razão de oferecer um modelo mais amplo de desenvolvimento 

humano, entendido como processo contínuo, que não se esgota em período restrito da vida. 

Fundamental na sua obra é a concepção de que o indivíduo se ajusta ao meio em cada fase do 

desenvolvimento (Erikson, 1963, 1980). 

 Além do desenvolvimento humano propriamente dito, é importante conhecer o 

processo de socialização, internalização e desenvolvimento dos valores humanos. Até 

recentemente pouco havia sido estudado sobre o desenvolvimento dos valores, especialmente 

devido à carência de instrumentos que permitissem avaliá-los desde o início da infância. 

Assim, os estudos que se tem conhecimento buscam identificar estruturas valorativas, 

previamente conhecidas em adultos, em crianças e adolescentes em idade escolar (Bubeck & 

Bilsky, 2004). Pensar no desenvolvimento em valores implica pensar em como se dá a 
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socialização e em como os valores mudam. Neste sentido, é importante expor como isso tem 

sido estudado pelos pesquisadores da área. 

 No presente capítulo são tratadas duas questões-chave. Primeiramente, discutem-se 

aspectos do desenvolvimento da personalidade, especialmente na perspectiva de Erik Erikson, 

visando compreender que elementos são importantes em cada estágio do desenvolvimento, 

quais são as capacidades e habilidades esperadas e a serem desenvolvidas no indivíduo. Em 

seguida, torna-se importante compreender como se dá a transmissão e socialização dos 

valores humanos e como isso é estudado em uma perspectiva de desenvolvimento. 

 

2.1. A contribuição de Erik Erikson para o desenvolvimento 

Conforme mencionado previamente, apesar de existirem diversas teorias do 

desenvolvimento humano, adota-se na presente dissertação aquela proposta por Erik Erikson. 

O trabalho deste autor possui influência clara na Psicologia, tratando de aspectos importantes, 

como a influência da família e do ambiente no desenvolvimento da identidade do indivíduo, 

desde o nascimento até a velhice. 

A obra de Erikson (1963, 1980), no que diz respeito ao desenvolvimento humano, 

compreendeu uma contribuição de destaque na Psicanálise, tendo, inclusive, superado a teoria 

de S. Freud em quatro aspectos principais (Engler, 1991): (1) proporcionou melhor 

compreensão sobre o ego, demonstrando-o como um solucionador criativo de problemas que 

emerge do contexto histórico, cultural e genético de cada indivíduo; (2) ampliou os estágios 

de desenvolvimento, tornando explícita a dimensão social que, apesar de implícita, não era 

claramente mencionada na teoria de freudiana; (3) ampliou o conceito de desenvolvimento, 

buscando compreender todo o curso da vida, desde a infância até a velhice; e, finalmente, (4) 
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explorou o impacto da história, da cultura e da sociedade no desenvolvimento da 

personalidade. 

Vale salientar que, segundo Erikson (1963), o ego possui um papel positivo de 

manutenção para um desempenho eficiente, em vez de papel negativo de evitar a ansiedade. O 

ego deve ser considerado ainda como uma parte da mente que dá coerência às experiências, 

sejam estas conscientes ou inconscientes (Engler, 1991). Portanto, assim como S. Freud, E. 

Erikson defendia que muitos aspectos do funcionamento do ego são inconscientes, mas 

defende que este tem um propósito unificador, levando a comportamentos e condutas 

consistentes. O desenvolvimento do ego é claramente delineado nos estágios psicossociais do 

ciclo de vida da abordagem eriksoniana. Em cada estágio este desenvolve certas capacidades 

que possibilitam ao indivíduo evoluir para estágios seguintes. 

Erikson (1980) sugeriu que o processo de evolução é regido pelo que denominou 

como princípio epigenético da maturação. Este princípio compreende uma forma derivada do 

crescimento do organismo no útero, estabelecendo que tudo cresce segundo um plano, no qual 

cada parte ou elemento surge ao seu tempo, até que tenham surgido todas as partes para 

formarem um todo em funcionamento. Segundo Schultz e Schultz (2004), a partir do 

princípio epigenético, Erikson procurou demonstrar que as forças herdadas são as 

características determinantes dos estágios de evolução. Em outras palavras, as forças sociais e 

ambientais influenciam a forma pela qual as fases geneticamente predeterminadas se 

realizam. Desta forma, o desenvolvimento da personalidade é afetado por fatores biológicos e 

sociais ou mesmo por variáveis pessoais e situacionais. 

A cada estágio ou nível sucessivo, a personalidade se torna mais complexa. Os 

estágios psicossociais não ocorrem em um quadro cronológico estrito, embora haja alguma 
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correspondência com a idade. Cada criança tem seu tempo. Contudo, como no 

desenvolvimento fetal, cada aspecto do desenvolvimento psicossocial tem um período crítico 

de ocorrência durante o qual, se não desenvolver, é possível que influencie no 

desenvolvimento dos demais estágios. Ademais, a evolução desses estágios é cumulativa em 

vez de possuir uma forma linear; os comportamentos de um estágio não desaparecem no 

estágio sucessivo. Erikson (1980) sugere que, em cada estágio da vida, determinada 

capacidade é adicionada a um conjunto amplo e reintegrada a cada estágio posterior de modo 

a desempenhar seu papel no ciclo completo. 

Cada um dos estágios psicossociais foca em uma polaridade emocional ou conflitiva 

que as crianças/pessoas se deparam em determinado período crítico. Novas demandas do 

ambiente introjetam componentes emocionais positivos ou negativos no desenvolvimento da 

personalidade. Ambos componentes emocionais são incorporados de alguma forma à pessoa 

que está se formando, mas se o conflito for resolvido de modo satisfatório, o componente 

positivo se refletirá em maior grau. Entretanto, se o conflito persistir ou não for resolvido 

adequadamente, haverá um predomínio do componente negativo.  

 Deste modo, cada um dos oito estágios implica sua própria crise de vida, um período 

crucial o qual o indivíduo não pode evitar tornar-se de uma forma ou de outra, isto é, endossar 

um ou outro pólo do estágio correspondente. Cada estágio também proporciona oportunidades 

novas para o desenvolvimento de determinadas capacidades do ego. Estes ganhos resultam da 

adaptação bem sucedida do ego ao seu ambiente e deve ser alimentada e reafirmada 

continuamente. Os oito estágios primeiramente desenvolvidos por Erikson (1963) foram: 

autonomia vs. dúvida e vergonha; iniciativa vs. culpa; diligência vs. Inferioridade; coesão da 

identidade vs. confusão de papéis; intimidade vs. Isolamento; generatividade vs. Estagnação; 

e integridade do ego vs. desespero. A seguir, são descritos os principais aspectos que 
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caracterizam cada um destes estágios. É importante observar que os quatro primeiros ocorrem 

no período que vai desde o nascimento até aproximadamente os onze anos de idade; por não 

corresponderem ao foco principal da presente dissertação, são tratados de forma mais 

resumida. 

 

2.1.1.. Estágios Psicossociais do Desenvolvimento 

 De acordo com Erikson (1963, 1980), existem oito estágios para o desenvolvimento 

humano, que procuram explicar os acontecimentos desde o início da vida até a velhice. Tais 

estágios podem ser considerados uma sucessão de crises do ego, cada uma representando um 

ponto de virada para lidar com questões importantes para aquele determinado período. 

Procura-se a seguir defini-los:  

1. Confiança versus Desconfiança. Este estágio inicia no nascimento, ocorrendo durante o 

primeiro ano de vida, período em que a criança depende dos cuidados básicos para sobreviver, 

ter segurança e afeto. Esta etapa está ligada à experimentação e assimilação de sensações 

relacionadas à alimentação, evacuação e ao sono. O relacionamento entre a criança e o seu 

próprio mundo pode ser considerado biológico e social. A interação com a mãe determina se 

será incorporada uma atitude de confiança ou desconfiança no relacionamento futuro com o 

ambiente. A expectativa de “consistência, continuidade e mesmice” de pessoas e situações do 

ambiente produz um senso de confiança levando a uma atitude positiva diante de si e dos 

outros. A resolução positiva do conflito confiança vs. desconfiança está associada à 

esperança, isto é, uma crença de que todos os desejos serão satisfeito. 

2. Autonomia versus Dúvida e vergonha. Este estágio tem início após completar o primeiro e 

vai até o terceiro ano de vida. Observa-se a dualidade emocional primária referente ao 
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controle sobre o corpo e atividades corporais, em oposição ao sentimento de dúvida ou 

vergonha. Embora ainda dependentes dos pais, as crianças já demonstram certas habilidades 

físicas e mentais que as permitem realizar algumas tarefas sozinhas, tais como andar, subir, 

empurrar, puxar, segurar e largar objetos e se comunicar de forma eficaz. Assim, segurar e 

largar são as habilidades mais importantes desta fase, pois são protótipos para reagir a 

conflitos posteriores em comportamentos e atitudes. A força básica que surge desta etapa é a 

vontade, que diz respeito à determinação de exercer a liberdade de escolha e autolimitação 

diante de demandas da sociedade. 

3. Iniciativa versus Culpa. Durante este período, que vai dos três aos cinco anos, as relações 

mais significativas ainda são com a família; a criança apresenta um desejo de copiar os 

adultos e tem a iniciativa de criar situações de jogo, inventando histórias para bonecos e 

interpretando papéis. Sob a influência de Freud, Erikson sugere que a frustração em relação a 

desejos e objetivos naturais, durante o Complexo de Édipo, pode levar ao sentimento de 

culpa. Em outras palavras, a resposta dos pais em relação às atividades da criança determinará 

resultados de sucesso ou fracasso nesse estágio. Se reforçado, o comportamento da criança 

será cada vez mais orientado para metas. Punição excessiva ou desencorajamento podem levar 

a sentimentos de culpa, resignação, e a crença de que é errado ser curioso e desaconselhado 

ser ativo. 

4. Diligência versus Inferioridade. Este estágio do desenvolvimento vai dos seis aos onze 

anos, período em que a criança começa a ir à escola e é exposta a novas influências sociais 

(Schultz & Schultz, 2004). Em casa e na escola, a criança aprende bons hábitos de trabalho e 

estudo, o que Erikson chamava de “diligência”, para obter elogios e satisfação por executar de 

forma bem-sucedida uma tarefa. Observa-se um aumento cada vez maior na capacidade de 

raciocínio dedutivo e de seguir regras. Se um senso de autonomia, confiança e iniciativa já 



59 

 

estiver desenvolvido na criança, então ela estará preparada para lidar com as demandas deste 

período, mas se houver resíduos de desconfiança, dúvida e culpa, terá dificuldades. Neste 

sentido, a criança precisa desenvolver um senso de competência, isto é, capacidade de utilizar 

a inteligência e habilidades para completar tarefas importantes, pois novas demandas vão 

surgindo. 

5. Coesão da identidade versus Confusão de papéis. Ocorre entre os doze e dezoito anos de 

idade, portanto corresponde ao término da infância e início da puberdade em direção à idade 

adulta. Conforme exposto anteriormente, no primeiro estágio do desenvolvimento o bebê 

passa por diversas mudanças tanto biológicas quanto ambientais, precisando desenvolver um 

senso de mesmice e continuidade para chegar a um sentimento de confiança. Na puberdade, o 

adolescente passa novamente por mudanças biológicas acentuadas, que acontecem de forma 

rápida, a exemplo da maturidade sexual, o que exige, novamente, que seja desenvolvido um 

senso de mesmice e continuidade. Este ponto do desenvolvimento é tratado na presente 

dissertação, demandando maior detalhamento. 

Neste período começam a surgir demandas para habilidades e tarefas de adultos. Com 

isso, a principal preocupação do jovem passa a ser com a sua imagem em relação aos demais, 

a comparação com suas crenças e pensamentos sobre si, e como conectar as habilidades e 

papéis já cultivados com as tarefas exigidas no momento. Assim, nesta fase a pessoa deve 

enfrentar e resolver a crise relativa à identidade básica do ego, pois é nesse período que se 

forma a auto-imagem, integram-se as ideias sobre si e o que os outros pensam. Portanto, o 

processo de formação da identidade do ego requer que a pessoa faça a comparação de como 

ela se vê e o que aparentemente os outros esperam dela. Isso resulta em senso de 

individualidade que permite a pessoa resolver conflitos adaptativamente.  
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Para moldar a própria identidade os adolescentes fazem experiências com vários 

papéis e ideologias para determinar quais são mais compatíveis com eles. Aqueles que saem 

dessa fase com um senso de auto-identidade forte estão equipados para enfrentar a idade 

adulta com confiança e certeza. Por outro lado, aqueles que não atingem uma identidade coesa 

apresentarão uma confusão de papéis. A propósito deste ponto, Erikson (1980) assinala o 

impacto decisivo dos grupos de colegas no desenvolvimento da identidade do ego, 

argumentando que a identificação com grupos fanáticos ou uma identificação excessiva com 

ícones da cultura popular podem limitar o desenvolvimento.  Assim, a resolução positiva do 

conflito deste estágio deve levar a um senso de fidelidade, pois o adolescente está pronto para 

aprender a ser fiel a um ponto de vista ideológico. 

6. Intimidade versus Isolamento. Segundo Erikson (1963), o início da fase adulta é a etapa 

mais prolongada do desenvolvimento, compreendendo desde o final da adolescência, aos 

dezoito anos, até aproximadamente os trinte e cinco anos de idade. Neste período observa-se o 

estabelecimento de uma independência de pais e instituições, a exemplo da faculdade, 

passando a atuar como adulto maduro e responsável, assumindo algum tipo de trabalho 

produtivo e estabelecendo relacionamentos íntimos (Schultz & Schultz, 2004).  

A intimidade diz respeito à habilidade para desenvolver relacionamentos próximos e 

significativos com outra pessoa, portanto não se limita a relacionamentos sexuais, pois 

engloba o carinho e o compromisso. As pessoas que não conseguem estabelecer essa 

intimidade desenvolvem uma sensação de isolamento, isto é, um estado de auto-absorção e 

inabilidade para desenvolver relacionamentos profundos e comprometidos. Deste modo, tal 

período é caracterizado por uma busca em satisfação mútua nos relacionamentos, 

primeiramente por meio do casamento e dos amigos e, posteriormente, construindo uma 

família. Existem exceções nesta fase, isto é, casais que adiam até o final dos trinta anos ou 
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mais para começarem uma família. Assim, as relações mais significativas desta etapa da vida 

consistem aquelas entre os amigos e com o(a) parceiro(a).  

7. Generatividade versus Estagnação. Erikson tratou dessa fase como a meia-idade da vida 

adulta, correspondendo ao período que vai dos trinta e cinco aos cinqüenta e cinco anos de 

idade. A principal característica é que a pessoa busca se ocupar com trabalho significativo e 

criativo e com questões que envolvem sua família. É nesta fase da vida que o adulto atinge a 

posição que almejou por um longo período, ou seja, a fase de “estar encarregado ou no 

comando de”. 

O termo generatividade, além da maternidade e paternidade, refere-se à habilidade 

para ser produtivo e criativo em vários aspectos da vida, especialmente aqueles mostrando 

preocupação com o bem-estar das próximas gerações. O adulto participa ativamente daqueles 

elementos que garantirão a manutenção e o aprimoramento da cultura; a pessoa não precisa 

ser pai ou mãe para apresentar preocupação com as próximas gerações, do mesmo modo que 

ter filhos não satisfaz automaticamente essa necessidade. Falhar nessa tarefa, ou seja, quando 

a pessoa não consegue ou não procura uma vazão para a preocupação com as gerações 

futuras, implica em sentimentos de estagnação, tédio e empobrecimento interpessoal. Além 

disso, a pessoa pode voltar a uma fase de pseudo-intimidade, satisfazendo-se de maneiras 

infantis.  

Considerando a extensão desse estágio do desenvolvimento, é preciso levar em 

consideração outros aspectos, que são mais característicos do final deste estágio. Outras 

características devem incluir a saída dos filhos de casa, mudanças nas metas e nos 

relacionamentos, mudanças drásticas na vida, como a crise da meia idade, a luta por um novo 

propósito e sentido na vida. Erikson (1980) concluiu que o ponto importante desta fase é 
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desenvolver um senso de cuidado, que emerge da preocupação com as gerações futuras e pode 

ser definido como uma preocupação ampla pelos outros, a necessidade de fazer algo por 

alguém, seja apenas ajudar ou também ensinar, pois além de ajudar os outros, isso ajuda na 

formação da própria identidade.  

8. Integridade versus Desespero. Corresponde à fase final do desenvolvimento psicossocial, 

ocorrendo a partir dos 55 anos. Supõe-se que nessa época a maioria dos esforços já está 

concluída ou perto de ser finalizada. Diante disso, a pessoa examina e reflete sobre sua vida, 

fazendo uma avaliação final. 

 Segundo Erikson (1963, 1980), a integridade do ego diz respeito à habilidade para refletir 

sobre a própria satisfação, ser capaz de concluir que lidou de maneira adequada com as 

vitórias e os fracassos. O oposto, o sentimento de desespero, ocorre quando a pessoa revisa 

sua vida com um senso de frustração e aborrecimento devido a oportunidades perdidas e erros 

que não podem ser corrigidos.  

A integridade do ego representa o fruto dos sete estágios precedentes. A morte não é 

temida, mas aceita como uma dentre muitas facetas da existência humana. Como resultado de 

uma boa resolução desse conflito, verifica-se um senso de sabedoria, derivada da integridade 

do ego, proporciona um melhor fechamento sobre a vida, que é expressa na preocupação 

desprendida com o todo da vida, sendo transmitida para as próximas gerações. 

Erikson (1982) verificou que toda vez que sua teoria era apresentada, o conflito de 

cada fase era sempre iniciado com o elemento positivo, seguido do elemento negativo (por 

exemplo, confiança versus desconfiança, iniciativa versus culpa). Não obstante, não via cada 

polaridade como uma batalha em que um dos lados deve vencer, mas percebia como uma 
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tensão inerente necessária para aquela fase do desenvolvimento. Por meio da tensão ou de sua 

resolução, o indivíduo se tornaria mais integrado, um ser humano completo. 

Cabe mencionar que, posteriormente, Joan Erikson (1982) ampliou a ideia de oito 

estágios do desenvolvimento, atentando para a necessidade de um nono estágio, que 

abrangesse as demandas e desafios existentes para as pessoas após os oitenta ou noventa anos 

de idade. Ela explica que a idade avançada traz consigo novas demandas, reavaliações e 

dificuldades diárias e que tais preocupações somente podem ser discutidas e confrontadas 

adequadamente, designando um novo estágio que torne mais claro tais desafios.  

Esta autora afirma que é preciso ver e compreender o final do ciclo da vida da 

perspectiva da pessoa aos seus oitenta ou noventa anos, pois mesmo aqueles mais bem 

conservados começam a sentir a fraqueza de seu corpo e a perceber que este não funciona 

mais como antes. Apesar de todo esforço para manter a força e o controle, o corpo continua a 

perder sua autonomia; de modo, o desespero sobressalta esta fase, pois é praticamente 

impossível saber quais emergências e perdas de habilidades físicas estão eminentes. A 

independência e o controle são desafiados, do mesmo modo que a auto-estima e a confiança 

são enfraquecidas; a melhor forma de enfrentar o desespero é por meio de fé e humildade. 

Contudo, este estágio não será tratado mais detalhadamente por não fazer parte do objetivo da 

presente dissertação. 

A obra de Erikson (1963, 1980) é adotada aqui como marco teórico do 

desenvolvimento devido ao seu êxito em delinear estágios para todo o ciclo da vida, dando 

ênfase às principais experiências de cada fase e como estas influenciam, de maneira geral, na 

vida do indivíduo. Confia-se que, apesar de não existirem teorias sobre o desenvolvimento 

dos valores humanos, o modelo eriksoniano seja adequado para embasar os objetivos 
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previamente apresentados. Neste ponto, contudo, torna-se pertinente explicitar o que se 

conhece sobre a aquisição e desenvolvimento em valores, porém tendo em conta que são 

estudos isolados.   

 

2.2. Socialização e transmissão dos valores 

A socialização é o mecanismo que torna o indivíduo membro de diferentes elementos 

que compõem o sistema social (Ortega, 1997). Neste processo incluem-se a aprendizagem, a 

apreensão de padrões, sentimentos próprios da sociedade e dos valores. Deste modo, as 

interações estabelecidas nos primeiros anos de vida favorecem a aprendizagem de valores 

específicos da sociedade, configurando-se como parte importante do processo de socialização 

(França, 2011). Este processo é extremamente complexo e dinâmico, uma vez que abrange o 

desenvolvimento humano, o ajustamento individual aos contextos e as formas de manter uma 

ordem na estrutura social.  

O processo de socialização pode ser dividido em três fases principais, conforme 

definido por Ortega (1997): socialização primária, socialização secundária e socialização 

terciária. Cada fase apresenta peculiaridades das diversas etapas da vida, desde a infância até 

a velhice (Schneider, 2001).  

 A socialização primária ocorre na infância, correspondendo à fase inicial da criança 

como um membro da sociedade. Como ela ainda não possui experiência de vida, seu processo 

de aprendizagem se dá por imitação. A família e a escola são os principais agentes 

socializadores, pilares necessários aos agentes subseqüentes. 

Do período que vai da adolescência à idade adulta ocorre a socialização secundária. 

Os novos conhecimentos são facilmente integrados aos previamente existentes. Observa-se 
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uma estabilidade relativa, pois a personalidade já está formada e o conhecimento extraído não 

afeta por completo todas as informações anteriormente adquiridas. Este momento é 

compreendido como qualquer processo subsequente que insere um indivíduo socializado em 

novos setores sociais, acarretando um processo contínuo de transformação da realidade 

subjetiva, possibilitando a criação de um mundo particular (Carvalho, Borges, & Rêgo, 2010).  

A socialização terciária tem início na velhice, caracterizando-se, principalmente, pela 

monotonia na vida social do indivíduo, podendo dar origem a crise pessoal. Neste período da 

vida existe o risco de a pessoa sofrer uma dessocialização, ou seja, abrir mão de 

comportamentos outrora aprendidos, excluindo-se dos grupos sociais que era participante. 

Após o processo de dessocialização sucede aquele denominado de ressocialização, uma nova 

etapa de aprendizagem e adaptação, após a pessoa ter deixado de compor o mundo social 

anterior. 

O interesse dos psicólogos do desenvolvimento recai sobre a relação entre os valores e 

o processo de socialização das crianças, além da maneira pela qual tais valores são 

internalizados (Grusec, 1997). A socialização é analisada em função das modificações 

ocorridas nas prioridades valorativas das pessoas em sociedade que, por sua vez, possui 

causas multifatoriais, como o contexto histórico (Kagitçibaşi, 1996), a relação entre grupos 

minoritários e majoritários (Citlak, Leyendecker, Schoelmerich, Driessen, & Harwood, 2008) 

e alterações demográficas e econômicas da sociedade (Keller & Greenfield, 2000). De acordo 

com Kohn (1983), dada sua importância em moldar comportamentos sociais, a transmissão de 

valores deveria ser uma das principais preocupações de orientações políticas, crenças 

religiosas e estilos de vida.    

 A internalização é uma meta da socialização, pois consiste no processo de 

aprendizagem e regulação do comportamento, em virtude de padrões específicos de conduta 
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(Demirutku, 2007). Neste sentido, os valores humanos são um dos principais conteúdos 

internalizados (Elkin, 1968; Molpeceres, 1994; Ortega, 1997), configurando-se a 

internalização como submissão ou acomodação à autoridade e às normas vigentes 

(Molpeceres, 1994). Esta concepção é próxima daquela apresentada por Ortega (1997) quando 

diz que a socialização é um processo de aquisição de valores, normas, conhecimentos e 

condutas, as quais o indivíduo precisa para se comportar de acordo com as exigências sociais.  

Grusec e Goodnow (1994) sugerem um processo de dois passos na internalização dos 

valores e consequente similaridade axiológica entre pais e filhos. Primeiro, a criança deve 

perceber quais valores são endossados pelos pais. Em segundo lugar, ela precisa aceitar tais 

valores como seus próprios. Em cada um destes passos a transmissão de valores pode ter êxito 

ou fracasso. Durante o processo de percepção a criança pode perceber os valores de seus pais 

com exatidão ou erroneamente; no que diz respeito ao segundo passo, ela pode optar por 

aceitar os valores percebidos, mas pode também decidir rejeitá-los. Assim, a congruência será 

alta se a criança perceber corretamente e aceitar os valores parentais. Existem evidências de 

que os valores que as crianças percebem como endossados pelos pais funcionam como 

mediadores entre os valores reais dos pais e os seus próprios (Kohn, Slomczynski, & 

Schoenbach, 1986; Okagaki & Bevis, 1999). 

 Os processos afetivos também parecem estreitamente ligados àquele de identificação e 

internalização de valores, sofrendo influência dos sentimentos de apego, culpa e temor de 

abandono (Molpeceres, 1994). Estes processos afetivos se concretizam na primeira fase de 

desenvolvimento da criança e são fixados posteriormente, diante de figuras de autoridade e 

estruturas normativas. A criança então se confronta com tais figuras e estruturas e se percebe 

inserida em um processo relacional; consequentemente, ela irá respeitar seus pais, 

professores, parentes etc. Pode-se dizer que o processo de socialização é mediado por diversos 
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fatores sociais, sendo o pai e a mãe, na maioria das vezes, as pessoas que, junto com a 

instituição familiar, ocupam o papel de primeiro socializador, seguidos pela escola.   

 Os pais investem muito na tentativa de influenciar os valores de seus filhos, em busca 

de uma congruência valorativa estrita. Por congruência de valores entende-se que pais e filhos 

atribuem importância semelhante a um valor (Knafo & Schwartz, 2001; Schneider, 2001). O 

nível de congruência pais-filhos varia em função do conteúdo dos valores, sendo este aspecto 

distinguido pelo tipo motivacional (Schwartz, 1992) ou subfunção (Gouveia et al., 2011) que 

os valores expressam. Valores de religiosidade, por exemplo, geralmente apresentam 

congruência elevada (Kalish & Johnson, 1972; Miller & Glass, 1989; Schneider, 2001). 

 A congruência dos valores pode ser atribuída a várias fontes. As características dos 

pais (Schonplug, 2001), das crianças (Knafo & Schwartz, 2004) e do contexto social 

(Boehnke, 2001) podem influenciar no sucesso dos pais em transmitir seus valores, mas a 

forma mais proeminente é aquela em que eles influenciam nos valores de seus filhos (Grusec 

& Kuczynski, 1997), que tem sido tratada por meio dos estilos parentais (Schneider, 2001). 

Estes fatores podem aumentar ou diminuir a exatidão das crianças em perceber os valores de 

seus pais, bem como a aceitação desses valores percebidos. 

Kohn (1977) analisou a influência de fatores sócio-econômicos e contextuais nos 

valores, observando que os pais geralmente desejam para seus filhos coisas positivas, como a 

felicidade e o sucesso escolar. A obediência às regras e a conformidade com padrões externos 

da sociedade são mais desejadas por pais com menor grau de instrução e que desempenham 

trabalhos mais rudimentares; por outro lado, aqueles que ocupam cargos mais importantes e 

possuem curso superior apreciam que seus filhos se comportem de forma autodirigida.  

É importante indicar que os pais também podem ter a necessidade de diferenciar seus 

valores pessoais dos almejados para seus filhos (Knafo, 2003), a fim de elevar ao máximo as 
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chances de adaptação social (Tam & Lee, 2010). Assim, a socialização também diz respeito a 

processos adaptativos dos indivíduos para com seu meio social.  

O resultado das interações estabelecidas entre pais e filhos é importante para o 

processo de formação da personalidade, das capacidades e do senso de responsabilidade. 

Durante a socialização dos filhos, o papel desempenhado pelos pais é estendido a todas as 

esferas da vida social das crianças, tanto na forma de agir diante de questões sociais, 

religiosas e afetivas, quanto no envolvimento com as crenças e os valores absorvidos para si 

(França, 2011).   

Coerente com o descrito até aqui, observa-se que é na família que a criança costuma 

ter suas primeiras experiências sociais, internalizando, por intermédio de seus membros, 

valores, sentimentos e expectativas com relação a sua posição na estrutura familiar (Elkin, 

1968) e, consequentemente, na sociedade. A socialização funciona como um veículo de 

modelos sociais, como um instrumento responsável pela inserção do indivíduo no seu 

contexto social. 

Diferentemente do sistema familiar, a escola é uma estrutura mais ampla, com 

organização própria, cujas relações interpessoais se mantêm com maior formalidade, 

possuindo um conjunto de regras disciplinares que devem ser apreendidas e obedecidas por 

todos os membros do grupo. O professor representa a autoridade e a necessidade de ordem e 

disciplina, empregando mecanismos de socialização semelhantes aos da família, isto é, 

recompensas ou punições efetuadas de acordo com comportamento e desempenho das 

crianças (Elkin, 1968).  

Semelhante ao modo como a família se estrutura, a escola representa a autoridade 

adulta da sociedade, exercendo o papel de instância socializadora capaz de transmitir os 

conhecimentos básicos relativos à sua cultura, quer seja intelectual ou artística. A instituição 
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escolar desperta, ainda, para os valores de conhecimento e realização educacional, sendo 

igualmente o contexto em que as crianças se submetem às primeiras avaliações públicas e 

formais de desempenho (Michener, DeLamater, & Myers, 2005). Além disso, desempenha a 

função de auxiliar a criança a alcançar independência emocional com respeito a sua família 

(Schneider, 2001).  

 No entanto, a família e a escola não são os únicos agentes socializadores. Além destes, 

os amigos, os colegas de trabalho e os meios de comunicação podem exercer influência sobre 

as pessoas, principalmente adolescentes e jovens adultos (Ortega, 1997). Portanto, algumas 

das questões principais que devem ser discutidas no processo de socialização correspondem à 

natureza e importância dos agentes socializadores (pais, escolas, amigos, professores etc.), 

bem como ao conteúdo a ser socializado (atitudes, costumes, crenças, valores etc.), como foi 

apresentado até o momento. 

 Diante do papel importante do desenvolvimento psicossocial e da socialização, tendo 

em conta as necessidades típicas de cada fase da vida, bem como as influências externas, resta 

compreender como ocorre o desenvolvimento dos valores humanos. Mais especificamente, é 

importante ter conhecimento de como este construto tem sido estudado e considerado em 

termos do desenvolvimento.   

 

2.2.2. Desenvolvimento em valores  

O desenvolvimento dos valores humanos ocorre intrinsecamente ao processo de 

socialização (Inglehart, 1991; Rokeach, 1973) e ao desenvolvimento cognitivo e afetivo 

(Andrade, Camino, & Dias, 2008), sendo o período da infância crucial na formação dos 

sistemas de valores. Andrade et al. (2008) afirmam ainda que o desenvolvimento caracteriza-

se por ser tanto individual quanto social, interno e externo. Apesar destas reflexões, não foi 
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identificado qualquer autor específico que tenha elaborado uma teoria sobre o 

desenvolvimento dos valores. 

 A maioria dos estudos sobre valores é realizada com amostras de adultos, em menor 

número com adolescentes e crianças (Andrade et al., 2008). Ademais, são raros os estudos 

que se preocuparam em verificar diretamente o desenvolvimento dos valores, tanto enfocando 

o início da sua formação quanto em um sentido mais amplo, comparando o desenvolvimento 

por faixas etárias. Não obstante, alguns estudos têm contribuído para uma maior compreensão 

acerca do desenvolvimento em valores, merecendo aqui um destaque. 

É comum supor que os valores e a estrutura valorativa não existem no início da 

infância, mas que se desenvolvem e se diferenciam no decorrer da vida, com mudanças mais 

dramáticas ocorrendo durante a infância e juventude (Grusec & Kuczynski, 1997). Pré-

requisitos para esse desenvolvimento incluem mudanças qualitativas na capacidade intelectual 

e no estilo de raciocínio. Obviamente, não pode haver um entendimento completo dos valores 

pessoais sem a habilidade de pensamento abstrato. De acordo com psicólogos do 

desenvolvimento, a capacidade para o pensamento abstrato é desenvolvida durante a 

adolescência (Fischer & Lamborn, 1989). Outro pré-requisito citado para uma compreensão 

melhor e mais diferenciada dos valores pessoais é a metacognição, que envolve tanto o 

conhecimento acerca dos próprios recursos cognitivos, quanto o controle exercido sobre estes. 

Finalmente, a experiência é outro parâmetro importante no desenvolvimento de valores e da 

estrutura valorativa. 

No que diz respeito ao número de valores distintos, Schwartz e Sagiv (1995) afirmam 

que, em amostras de adultos, oito tipos de valores podem ser tipicamente diferenciados, com 

dois outros tipos misturados. Entretanto, como crianças e adolescentes são supostamente 
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menos desenvolvidos cognitivamente ou menos experientes em tomar decisões e fazer 

avaliações a longo prazo, não é esperado que o sistema valorativo de crianças e adolescentes 

seja tão bem estruturado e diferenciado quanto o de um adulto. Porém, existem evidências de 

que, a partir dos 10 ou 12 anos, esta configuração valorativa é muito parecida com aquela dos 

adultos, apesar de demandar outros marcadores valorativos (Gouveia et al., 2011). 

Schwartz et al. (2001) aplicaram o PVQ29 em uma amostra de meninas de 13 e 14 

anos de Uganda. As análises mostraram uma boa diferenciação apenas entre os quatro tipos 

de valores de ordem superior, isto é, abertura à mudança, autotranscendência, conservação e 

autopromoção. Tais resultados revelam uma estrutura valorativa rudimentar, onde os valores 

são menos diferenciados em relação a amostras de adultos. A propósito, tais autores sugerem 

que a estrutura de relações entre os valores provavelmente não está completamente 

cristalizada por volta dos 13 anos de idade. Contudo, estes achados não são corroborados por 

Gouveia et al. (2011), os quais testaram a estrutura proposta pela Teoria funcionalista com 

estudantes de 10 a 12 anos. 

Em estudo semelhante a este de Schwartz et al. (2001), Bubeck e Bilsky (2004) 

aplicaram o PVQ-29 a 601 crianças alemãs de 10 a 17 anos, divididas em três grupos: 10 a 12, 

13 a 14 e 15 a 17 anos. Os resultados não confirmaram a estrutura teórica de Schwartz, visto 

que não foi possível identificar o tipo motivacional universalismo, e os seguintes tipos foram 

misturados: tradição e conformidade, realização e poder, e hedonismo, estimulação e 

autodireção. Neste ponto, cabe destacar que a estrutura encontrada parece melhor refletir 

aquela proposta pela teoria de Gouveia e seus colaboradores (Gouveia, 2003; Gouveia et al., 

2008, 2009, 2010, 2011). Os resultados desses autores também não apoiaram a suposição 

inicial de que o progresso da idade durante a infância e adolescência é acompanhado de uma 

diferenciação dos tipos valorativos. Destaca-se que a comparação por sexo revelou algumas 
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diferenças: meninos não diferenciaram os valores tradição, conformidade, segurança e 

benevolência, e os tipos de valores superiores como autotranscendência e conservação não 

puderam ser divididos, mostrando considerável sobreposição; na amostra feminina, por outro 

lado, houve uma separação clara em quatro tipos de valores de ordem superior, porém 

estimulação, hedonismo e autodireção não foram separados de forma inequívoca. 

Os autores do estudo não encontraram apoio para a hipótese de relação entre idade e 

estrutura valorativa. De modo inesperado, os participantes mais novos da amostra mostraram 

estruturas diferenciadas o que não desvia do encontrado em amostras adultas, ao menos no 

que se refere ao número de tipos valorativos identificados. Bubeck e Bilsky (2004) 

interpretaram os resultados em termos de efeito de teto, ou seja, até mesmo crianças com 10 a 

12 anos já possuem uma estrutura valorativa comparável a dos adultos, aspecto que 

recentemente mostrado por Gouveia et al. (2011). Esses autores argumentaram ainda que 

crianças com menos de 10 anos raramente conseguirão responder adequadamente o PVQ, 

principalmente pela falta de habilidade de leitura. 

A falta de evidências para mudanças no desenvolvimento pode ser atribuída ao fato de 

que o instrumento não medir os valores como princípios-guia na vida das crianças, refletindo 

avaliações estereotipadas, visto que o participante é instruído a responder o quanto ele se 

parece com o personagem descrito em cada item. Ademais, Bubeck e Bilsky (2004) justificam 

que é possível que experiências significativas de socialização na família, no jardim de 

infância e na escola contribuam para um desenvolvimento e diferenciação precoce da 

estrutura valorativa individual, assim como a influência crescente da mídia desde os primeiros 

anos de vida. Não obstante, sem evidências adicionais, tal interpretação deve ser considerada 

mera especulação. É possível também que não seja o número de tipos de valores, mas o tipo 

de configuração que seja indicativo das mudanças de desenvolvimento.  
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No Brasil, Andrade et al. (2008) estudaram o desenvolvimento dos valores em três 

etapas da formação da personalidade individual: primeira infância (5 a 8 anos), segunda 

infância (9 a 11 anos) e início da adolescência (12 a 14 anos). Participaram 116 crianças e 

adolescentes, utilizando o instrumento Valores como nomes, um teste subjetivo que apresenta 

conceitos ou expressões representando os valores humanos, baseado na teoria de Schwartz 

(1992). Os resultados indicaram variações significativas nas formas como crianças e 

adolescentes definiram os valores nas três faixas etárias. As crianças até nove anos 

prenderam-se a definições classificadas principalmente como intrapessoais para todos os 

valores; aquelas entre 9 e 11 anos não apresentaram uma tendência definida, classificando os 

valores como interpessoais, contrabalançando com as categorias intrapessoal e impessoal; e as 

respostas dos adolescentes tenderam a ser classificadas mais como impessoais do que 

interpessoais, sendo raramente intrapessoais. Considerando-se tais resultados, conclui-se que 

crianças que apresentam uma tendência descentralizada dos valores, ou seja, valores 

interpessoais ou impessoais, também são aquelas que se encontram em estágios mais 

avançados do desenvolvimento cognitivo. 

Lauer-Leite (2009), visando conhecer as relações entre os valores e o significado do 

dinheiro para as crianças, contou com uma amostra de 1.445 crianças e adolescentes de 9 a 14 

anos das regiões Norte e Nordeste. O estudo utilizou o Questionário de Valores Básicos 

Infantil (QVB-I) e o Questionário de Perfis de Valores (PVQ-21) para prever o significado 

atribuído ao dinheiro pelos respondentes. Seus resultados evidenciaram que o PVQ-21 não 

apreendeu os dez tipos motivacionais teorizados por Schwartz (2005), sendo mais adequado 

expressar as dimensões de ordem superior. Por outro lado, o QVB-I conseguiu operacionalizar 

adequadamente as seis subfunções valorativas propostas por Gouveia e seus colaboradores 

(Gouveia et al., 2008, 2011). Entretanto, os fatores de ambos os instrumentos apresentaram 
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consistência interna baixa, justificada em razão do número reduzido de itens que apresentam 

(2 ou 3 por fator) e natureza das amostras, formadas por crianças, cujas respostas podem 

variar substancialmente (Gouveia, Santos, & Milfont, 2009). 

Evidências adicionais acerca da adequação do modelo funcionalista (Gouveia, 1998, 

2003; Gouveia et al., 2011) são encontradas no estudo de Gouveia, Milfont et al. (2011), 

considerando uma amostra de 202 estudantes de 10 a 12 anos. Para a verificação da hipótese 

de conteúdo foram testados modelos com um, dois, três, cinco e seis fatores. O modelo 

hexafatorial foi claramente superior àqueles com um, dois e três fatores, porém não diferiu do 

pentafatorial. Contudo, os indicadores do modelo com seis fatores foram, em geral, 

ligeiramente melhores que os observados para o pentafatorial; além disso, o hexafatorial é 

congruente com a teoria em que se pauta, sendo também adequado do ponto de vista prático, 

permitindo diferenciar pessoas que viveram em contextos variados de riqueza ou escassez 

(Fischer et al., 2011). A hipótese de estrutura foi testada por meio de MDS confirmatória, 

permitindo identificar com clareza os valores das seis subfunções, estruturadas em razão das 

dimensões tipo de orientação e tipo de motivador (Phi de Tucker = 0,93). 

Com base no que foi exposto, fica evidente que os estudos que abordam, de alguma 

forma, o desenvolvimento em valores ainda são incapazes de fornecer indícios de que é 

possível, realmente, compreender que como os valores acompanham o desenvolvimento 

humano. Parece ser que, levando em conta conjuntamente o processo de socialização nos 

valores e os estágios de desenvolvimento de Erikson (1963, 1980), bem como os pré-

requisitos maturacionais e biológicos, haveria um processo de desenvolvimento dos valores 

no decorrer da vida. Espera-se que inicialmente os valores não sejam muito diferenciados, 

dada a estrutura cognitiva das crianças e sua pouca experiência de vida. Confia-se que o 

amadurecimento, as experiências e os papéis desempenhados ao longo da vida levem a 
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mudanças naturais nos valores humanos, isto é, espera-se que em determinado momento da 

vida, alguns valores estejam mais evidentes que outros. Por esta razão, é importante resgatar 

como e em que direção os valores podem ser mudados, conforme descrito no próximo 

capítulo.  
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 A questão de mudança e estabilidade constitui um tópico importante no debate sobre 

os valores humanos. Na literatura, em geral, os valores são tidos como essencialmente 

estáveis (Rokeach, 1973; Schwartz, 1997). De fato, a maioria dos pesquisadores baseia-se na 

premissa de que eles podem ser usados como características estáveis da personalidade (Bardi 

et al., 2009). 

Embora pesquisadores como Rokeach (1973) e Schwartz (2005) tenham percebido que 

os valores podem mudar, esta questão tem sido amplamente negligenciada em termos teóricos 

e de pesquisa na Psicologia. A literatura dos valores nesta área assume que estes são 

amplamente estáveis e, possivelmente, como resultado, pouco tem sido dito a respeito da 

mudança de valores. Segundo Bardi et al. (2009), a mudança de valores, quando examinada 

nas pesquisas, é avaliada apenas em função de valores individuais isolados de outros.   

Ter o foco na estabilidade dos valores tem sido importante para as pesquisas, pois isso 

implica que eles são variáveis estáveis sobre diferenças individuais, que podem ser usadas 

para predizer outras variáveis. Esta visão baseia-se, principalmente, nos índices de teste-

reteste das medidas de valores (Schwartz, 2005). Entretanto, é possível obter índices de 

confiabilidade aceitáveis no teste-reteste e ainda observar mudanças no nível médio, como 

tem sido demonstrado com os traços de personalidade (Ramirez-Esparza, Gosling, Benet-

Martínez, Potter, & Pennebaker, 2006). Isto porque um grupo de pessoas pode mudar 

inteiramente em uma direção enquanto mantêm a ordem das pessoas num continuum.  

  Neste capítulo objetiva-se expor as principais contribuições acerca desta questão e, 

por fim, expõem-se as duas hipóteses teóricas que fundamentam a presente dissertação, a 

saber: a hipótese de rigidez e a hipótese de plasticidade, estudadas na perspectiva da 

personalidade, mas que podem ser pensadas também em termos de valores humanos, 
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permitindo formular a seguinte questão: Os valores humanos mudam com a idade? Se sim, a 

partir de quando isso deixa de ocorrer? 

 

3.1. Como os valores mudam? 

A mudança de valores é aqui compreendida como uma variação na importância de um 

valor, evidente pela alteração na avaliação ou ordenação deste em um questionário (Bardi & 

Goodwin, 2011). Portanto, não se deve pensar que a pessoa troca seus valores, no sentido de 

uns passarem a existir e outros desaparecerem; o ponto-chave da mudança de valores diz 

respeito à variação nas prioridades valorativas. Neste contexto, é possível direcionar dois 

tipos de mudança:  

Mudanças na pontuação média (mean-level change). Estas podem ser entendidas como 

inter-individuais, referem-se àquelas que ocorrem alterando a média de importância que os 

indivíduos de determinado grupo atribuem a cada um dos valores, isto é, se a pontuação 

média aumenta, significa que a importância deste valor aumentou, em média, para um grupo 

de pessoas. Este tipo de mudança é observado, por exemplo, em função de mudanças 

histórico-culturais, como as que se apreciam com o desenvolvimento econômico (e.g., 

Inglehart, 1977). 

Mudanças na classificação (rank-order change). Tais mudanças são mais de natureza 

intra-individual, pois ocorrem de maneira diferente para cada indivíduo. Assim, a importância 

de determinado valor pode aumentar para algumas pessoas e diminuir para outras, resultando 

em alteração na ordem dos indivíduos num continuum. Por exemplo, pode-se constatar este 

tipo de mudança decorrente da maturação dos indivíduos ao longo do tempo (Bardi et al., 

2009). 



79 

 

Apesar de não existirem modelos teóricos específicos de mudança de valores, Bardi e 

Goodwin (2011), fazendo uma analogia com outras estruturas mentais, definem que a 

mudança de valores pode ocorrer a partir de duas rotas, uma sendo um processo mais 

automático e a outra envolvendo processo mais consciente e forçado. Estes autores defendem 

que, uma vez que os valores são estruturas cognitivas que funcionam como aspectos centrais 

do eu, eles podem ser entendidos como esquemas centrais com efeito abrangente nas 

percepções, metas, atitudes e comportamentos.  

Bardi e Goodwin (2011) sugerem que as mudanças nos valores podem ser entendidas 

de forma similar ao que propõe Janoff-Bulman (1989), que conceitua as visões de mundo e 

suas mudanças em termos de esquemas e mudanças de esquema. Este raciocínio implica que a 

mudança nos valores envolve uma mudança nos esquemas. Esquemas centrais geralmente são 

resistentes a mudanças porque as pessoas tendem a esquecer eventos incongruentes com eles, 

lembrando mais de eventos congruentes com seus esquemas e reinterpretando-os para se 

encaixar a eles. Nesta perspectiva, os valores são considerados como relativamente resistentes 

a mudanças. Contudo, as pessoas não estão habituadas a pensarem sobre seus valores, 

normalmente não os desafiam, tornando-os estáveis por padrão. 

Apesar de serem relativamente estáveis, os esquemas podem ser modificados, 

tornando incongruências evidentes, forçando a reflexão e, então, provocando a mudança. O 

mesmo princípio se aplica às atitudes e aos valores humanos. Este processo não é tão simples, 

havendo duas rotas diferentes de mudança, como descritas a seguir. 
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3.1.1. Rotas para a mudança de valores 

Conforme mencionado anteriormente, existem duas rotas para a mudança de valores, 

sendo uma mais automática (inconsciente) e outra mais deliberada (consciente). A primeira 

está associada à mudança inicial dos valores, possuindo efeito de curto prazo, enquanto a 

segunda permite mudanças mais duradouras. Este modelo contempla as rotas referidas que se 

apresentam em duas fases; para ambas as rotas, na primeira fase ocorre apenas uma mudança 

inicial, enquanto que na segunda é possível que tenham lugar mudanças a longo prazo. 

  A rota automática é análoga aos modelos de priming, ou seja, algumas características 

ambientais associam-se a certos valores na memória. Uma pista ambiental, por exemplo, o 

idioma inglês pode ativar (prime) certo esquema, como valores individualistas, ocasionando 

resposta ao evento usando tal esquema, mesmo que tais valores não sejam endossados pelo 

indivíduo. Portanto, o esquema ativado (prime) pode incluir valores que o indivíduo não 

endossa como particularmente importantes, como aqueles individualistas, mas no momento da 

ativação – e como consequência disso - tais valores podem afetar respostas ao evento. Esta 

rota demanda processos inconscientes de associação entre estímulos, esquemas e respostas. A 

automaticidade deste processo possibilita mudança inicial dos valores, porque o potencial 

para resistência à mudança é menor em razão deste processo não consciente.  

 Quando o processo não ocorre de maneira automática e inconsciente, os eventos 

estimulam o pensamento, provocando os valores do indivíduo, que reavalia sua importância. 

Este tipo de exercício pode produzir a mudança de valores, porém por meio da rota 

deliberada, que envolve processo consciente. Desafiar os valores pode ser um pré-requisito 

para induzir a mudança por esta rota, mas não é o suficiente. O fato de as pessoas estarem 

conscientes da possibilidade de mudança pode levar à sua resistência e prevenção. Ademais, 
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tal mudança nem sempre leva à reflexão acerca dos valores, visto que as pessoas podem 

rejeitar imediatamente as mensagens recebidas. 

Um processo que se inicia de forma automática e inconsciente pode se tornar 

consciente e, deste modo, deliberado. O priming automático de um valor pode resultar no 

pensamento ativo sobre o mesmo, especialmente se o estímulo for intenso ou ocorrer 

repetidamente. Este processo pode aumentar a saliência do valor de tal modo que o tornaria 

consciente. Desta forma, a mudança que iniciou automaticamente pode continuar com 

consciência, levando à rota deliberada da mudança de valores. 

Os valores são relativamente estáveis, de modo que é necessária a ocorrência de algum 

evento para iniciar o processo de mudança, ou seja, pistas ambientais podem ativar certos 

valores sem muita consciência ao estímulo, ou podem tornar consciente um desafio aos 

valores existentes. Portanto, considera-se uma mudança inicial nos valores, aquela 

desencadeada de maneira automática ou forçada por eventos ambientais, em associação com 

esquemas prévios. Porém, para haver mudança a longo prazo, de forma automática, o prime 

de um mesmo esquema alternativo deve ocorrer repetidamente. Isso permite o fortalecimento 

gradual da ligação deste esquema a outros, até que dito esquema alternativo se torne mais 

central e, deste modo, mais dominante ao afetar a percepção e o comportamento (Bardi & 

Goodwin, 2011).  

Na rota deliberada a mudança permanente torna-se mais provável se os valores forem 

provocados repetidamente na mesma direção, pois a persistência de desafios suscita a 

lembrança acerca de conclusões prévias que levaram à mudança inicial. Estima-se, deste 

modo, que a cada recordação o esquema de valores se torna gradualmente mais forte que o 

anterior e, consequentemente, poderá resultar em mudança a longo prazo. 
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Este modelo de mudança de valores pode ser representado na Figura 4, resumindo as 

rotas automática e deliberada e as duas fases correspondentes: a Fase 1, constando da 

mudança inicial, e a Fase 2, que contempla a mudança a longo prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Rotas para a mudança de valores (Bardi & Goodwin, 2011, p. 274) 

 

Esta figura mostra que, primeiramente, um evento qualquer deve iniciar o processo de 

mudança. O estímulo ambiental que dá início à mudança é representado por uma elipse, para 

distingui-lo dos demais eventos. Este estímulo inicial pode levar a uma ativação automática 

ou a um processo de reavaliação. Permanecendo no processo automático, a mudança ocorrerá 
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no sentido da Fase 1, sofrendo influência de facilitadores como a ativação, identificação e 

adaptação. Havendo um processo consciente, então a mudança ocorre no sentido da Fase 2. 

Considerando que desafiar os valores nem sempre leva à mudança, as linhas tracejadas 

indicam que a rota deliberada ocorre somente sob determinadas situações como adaptação, 

identificação, consistência e, principalmente, reavaliação. 

Em suma, eventos que provocam os valores e são reavaliados podem causar mudança 

permanente. Para tanto, este evento deve levar à reflexão, induzindo a novas relações entre 

este valor e diferentes situações da vida. Este processo fortalece o esquema e resulta em 

convicção profunda. Dentre os eventos que são capazes de levar a esta reflexão, podem ser 

citadas a socialização, discussões levantadas na escola e programas de intervenção (Bardi & 

Goodwin, 2011). A mudança pode ser facilitada por alguns processos mentais e métodos de 

intervenção, questão explorada seguir.  

 

3.1.2. Facilitadores da mudança de valores 

 Nesta oportunidade, são revisados alguns facilitadores da mudança de valores: a 

ativação (priming), a adaptação, a identificação, a manutenção da consistência e as tentativas 

de persuasão direta. Também são abordadas a idade e a cultura, porém não são consideradas 

facilitadores, mas fatores que influenciam e moderam tais mudanças. 

1) Ativação. Proposto por Fazio (1995), este é um procedimento que envolve 

diferentes tarefas e consiste na associação de um estímulo prévio (prime) a outros 

relacionados mentalmente, a fim de que a ativação do primeiro leve também à ativação dos 

demais. Este procedimento aciona representações mentais que servem como quadros 

interpretativos no processamento da informação subsequente. Quando um conceito é 
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internalizado, outro associado na memória também é ativado, ou quando há internalização de 

um estado mental, este ativa um modo de pensamento específico. Deste modo, tanto os 

conceitos quanto os estados mentais internalizados podem ser utilizados em tarefas 

subsequentes.  

Como os valores possuem uma base motivacional comum (Gouveia, 2008, 2003; 

Gouveia et al., 2011), suas representações mentais estão interconectadas e influenciam no 

efeito da ativação nos comportamentos posteriores (Maio, 2010). As representações mentais 

das relações entre valores deveriam levar a efeitos que vão além do comportamento que é 

diretamente relevante para o valor ativado. Por exemplo, estudos indicam que os participantes 

tiveram melhor desempenho para resolver quebra-cabeças quando primeiramente leram um 

artigo que os lembrava acerca da importância da realização (Bargh, Gollwitzer, Lee-Chai, 

Barndollar, & Trotschel, 2001), ou foram mais solícitos com o experimentador quando a 

tarefa inicial era sobre a importância da cooperação (McCrae & Johnston, 1998). Para tornar 

mais claro como isso ocorre com a mudança de valores, a seguir são detalhados dois estudos.  

Utilizando o procedimento de ativação para promover valores de igualdade e 

liberdade, Cowan, Resendez, Marshall e Quist (2002) realizaram uma pesquisa com 

estudantes universitários, enfatizando a “liberdade de expressão” e a “proteção igualitária” na 

priorização valorativa e percepção das atitudes frente a discursos de ódio. Estes estímulos 

foram apresentados a dois grupos em forma de cenários. O estímulo “liberdade de expressão” 

direcionou os valores e as atitudes dos participantes para advogar pela liberdade de expressão, 

enquanto que aquele de “igualdade de proteção” os direcionou para os danos do discurso de 

ódio. Os participantes expostos ao estímulo de “liberdade de expressão” viram o discurso de 

ódio como menos danosos e seu interlocutor como menos responsável, comparados àqueles 
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expostos ao estímulo “igualdade de proteção” e, principalmente, aos do grupo controle. Desta 

forma, os pesquisadores concluíram que a ativação teve efeito sobre os valores manipulados. 

Em outro estudo, Eibach, Libby e Ehrlinger (2009) testaram como a 

maternidade/paternidade afeta a avaliações de atos morais que não causam danos, mas que 

são considerados ofensivos. Para tanto, solicitou-se a pessoas com e sem filhos para que 

avaliassem moralmente atos ofensivos/não-danosos. Os pesquisadores manipularam o papel 

parental (ativação) antes da avaliação dos atos. Os participantes com ou sem filhos não 

diferiram em suas objeções morais ao controle, independentemente da ativação do papel 

parental. Contudo, aqueles com filhos, quando expostos à ativação, eram mais moralmente 

opostos aos atos ofensivos e não danosos, em comparação com os sem filhos. Deste modo, 

pôde-se concluir que, além do fato de ter filhos, a ativação de alguns valores pode modificar a 

avaliação sobre um evento. 

 

 2) Adaptação. Diz respeito a mudanças na vida que são acompanhadas de mudanças 

nos valores (Rohan, 2000). Tais mudanças são acompanhadas pela ocorrência de novas pistas 

ambientais, como o choro de um bebê no caso da paternidade, ou um novo idioma no caso de 

mudança para outro país. No processo de adaptação, tanto a rota automática quanto a 

deliberada podem operar.  

 Os valores devem ser adaptativos a novos contextos, quando são provocados se 

tornam suscetíveis à mudança. Desta forma, manter a importância de alguns valores pode ser 

frustrante, tornando-os valores salientes e conscientes. Neste caso, havendo a reflexão e 

apresentação contínua da provocação, a rota deliberada pode ocasionar mudanças nos valores. 

Kohn e Schooler (1982) encontraram em um estudo longitudinal que os empregados cujas 

condições laborais requeriam “trabalho” autodirecionado, tiveram um aumento médio na 
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orientação autodireção dez anos depois. Em relação a mudanças específicas na vida, 

Ferriman, Lubinski e Benbow (2009) observaram que diferenças de gênero tornaram-se mais 

evidentes após a paternidade, indicando uma adaptação aos novos papéis. 

3) Identificação. Compreende um facilitador de mudanças, pois identidades sociais 

importantes são internalizadas nos valores (Gecas, 2000). Por exemplo, se as pessoas em um 

grupo frequentemente interpretam eventos usando os mesmos valores, um membro recente 

pode adotar estas interpretações dos eventos como resultado da identificação com o grupo, 

isto é, ele começa a usar o mesmo esquema alternativo para interpretar os eventos, resultando 

na mudança de suas prioridades valorativas. Se antes alguns valores eram mais importantes, 

agora são os valores adotados pelo grupo que passam a ter mais importância.  

 4) Manutenção da consistência. De acordo com Rokeach (1973), as pessoas são 

motivadas manter seu autoconceito e, em alguns casos, fazem isso por meio da mudança em 

seus valores. Esta ideia se baseia nos princípios da dissonância cognitiva (Festinger, 1957), 

com ênfase adicional na auto-insatisfação que resulta do reconhecimento de inconsistências. 

Baseado nessas ideias, esse autor desenvolveu um método de intervenção para promover a 

mudança de valores: a técnica de autoconfrontação. 

Esta técnica consiste em selecionar os valores associados à conduta que se deseja 

modificar e a um grupo positivo com o qual o indivíduo se identifique. Em seguida, as 

pessoas são levadas ao autoconhecimento por meio da confrontação de seus valores com 

aqueles de seu grupo de pertença. Deste modo, presume-se que ao apresentar às pessoas esse 

feedback elas descobrem que têm crenças ou se engajam em comportamentos coerentes ou 

não com os ideais, despertando, assim, sentimentos de satisfação ou insatisfação sobre si 

mesmas (Ros, Grad, & Martínez-Sanchez, 1996). Uma vez ativado o processo em que o 
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indivíduo percebe uma incongruência em seu sistema cognitivo, tenderá a mudar algum 

elemento que seja realçado, procurando alcançar o equilíbrio do seu sistema cognitivo.  

A técnica de autoconfrontação é mais eficaz quando crenças e valores são comparados 

com os de pessoas pertencentes ao grupo de referência, isto é, aquelas consideradas 

significativas para o indivíduo, com as quais comumente se identifica (Rokeach, 1973). A 

mesma lógica pode ser aplicada para a internalização das normas; as ligações entre os valores 

e variáveis relacionadas (traços, necessidades, metas e atitudes) implicam que, em geral, 

deve-se esperar que mudanças nessas variáveis levem a mudanças nos valores e vice-versa. 

 5) Tentativas diretas de persuasão. Talvez o facilitador mais óbvio de mudanças de 

valores compreenda a tentativa direta de persuasão, como mensagens de mídia, programas de 

educação, programas de socialização em valores em organizações (Ball-Rokeach, Rokeach, & 

Grube, 1984). Estas tentativas induzem a mudança pela rota forçada, pois encorajariam a 

pensar sobre novos valores. Contudo, a rota deliberada pode levar a reatância (Aronson, 

1999), especialmente se tratando dos valores que são centrais para o autoconceito (Brewer & 

Roccas, 2001; Rokeach, 1973). Tentativas diretas de persuasão podem ser mais eficazes em 

culturas hierárquicas onde a conformidade à autoridade é mais importante. 

 Os processos acima descritos são considerados facilitadores da mudança de valores. A 

ativação (o priming) e a técnica de autoconfrontação, por exemplo, são estratégias comumente 

usadas em estudos para a manipulação dos valores. Como foi mencionada, a mudança nos 

valores se dá por meio da mudança de esquemas. Contudo, este processo não ocorre 

isoladamente, sofrendo influência de diversas variáveis, como cultura, idade e traços de 

personalidade. 
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3.2. Influência da cultura, da idade e dos traços de personalidade nos valores 

 Previamente foram discutidos processos conhecidos como facilitadores da mudança de 

valores, porém, como Bardi e Goodwin (2011) apontam no seu esquema das rotas automática 

e deliberada, são eventos ou pistas ambientais que desencadeiam as mudanças. Muitas vezes 

tais eventos ocorrem em circunstâncias naturais da vida, em razão do próprio 

desenvolvimento, do meio social, da cultura. Discutem-se aqui três destes fatores: cultura, 

idade e personalidade. 

3.2.1. A cultura 

 Algumas culturas e indivíduos são mais abertos à mudança, de modo que existem 

características próprias que permitem tal afirmação (Bardi & Goodwin, 2011). As mudanças 

são esperadas naquelas sociedades com níveis elevados nas dimensões evitação da incerteza 

(Hofstede, 2001), maestria, autonomia intelectual e afetiva (Schwartz, 2004). Do mesmo 

modo que tais características são favoráveis à mudança de valores, também estão associadas 

ao pensamento independente, ou seja, no que diz respeito aos traços e valores, são 

considerados passíveis de mudanças se as pessoas escolherem de forma independente. 

 Por outro lado, certas culturas e indivíduos tendem a ser mais resistentes a mudanças. 

Culturas cujos valores enfatizam a tradição e a hierarquia (Schwartz, 2004), por exemplo, e 

possuem estrutura social rígida, dificultam mais as oportunidades para mobilidade e 

mudanças sociais. No mesmo sentido, o valor conservação é um indicador da motivação para 

manter as coisas inalteradas. Não obstante, se a mudança nos valores for iniciada por uma 

pessoa de autoridade, pessoas e culturas com tais características podem mudar seus valores de 

forma congruente com as direções apresentadas. 
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 Certamente um dos trabalhos de menção obrigatória que aborda as mudanças 

axiológicas, em termos culturais, compreende o que realizou Inglehart (1991).  Como 

mencionado no primeiro capítulo, ele formulou uma teoria da perspectiva cultural, na qual 

assume que os valores concentram-se em duas dimensões: materialista e pós-materialista. Os 

valores materialistas estão relacionados às necessidades fisiológicas e de segurança, com um 

predomínio de valores tradicionais e religiosos; as sociedades que se pautam nesses valores 

valorizam o respeito criado em torno da autoridade local. Já os valores pós-materialistas estão 

associados às necessidades sociais e de autorrealização, predominando valores de bem-estar; 

nas sociedades pós-materialistas há maior participação nos aspectos políticos, intelectuais e 

estéticos. 

 Diante de transformações na sociedade, as gerações mais antigas preservam os valores 

tradicionais. Contrariamente, as gerações mais novas se situam na condução das orientações 

culturais e, pouco a pouco, vão substituindo as gerações precedentes. Ao invés de normas e 

padrões fixos de comportamento, essa nova configuração social abre espaço para as 

preferências individuais. 

 As pesquisas conduzidas por Inglehart (1991) corroboram a evolução nos sistemas de 

valores de países menos e mais desenvolvidos. A tese da mudança pós-materialista está 

assentada sobre duas hipóteses fundamentais: a da escassez e da socialização. A hipótese da 

escassez afirma que prioridade de um indivíduo reflete seu meio sócio-econômico, isto é, 

valoriza aquilo que lhe é relativamente escasso; e a hipótese da socialização postula que os 

valores básicos do indivíduo refletem em grande parte as condições prevalecentes em que foi 

socializado na infância. Alguém que viveu em um contexto de escassez, por exemplo, durante 

uma guerra, pode seguir dando importância à segurança física e econômica, ainda que tenha 

garantido a satisfação destas necessidades. Da mesma forma, é possível que países ricos ou 
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pessoas que gozem de estabilidade, sigam dando importância à orientação materialista devido 

à socialização em condições de escassez. 

Na proposta de Inglehart, algumas questões podem levar à mudança do materialismo 

ao pós-materialismo. A redução da pobreza, por exemplo, contribuiria para o 

desenvolvimento de um sentimento de segurança econômica e física, bem como ampliaria os 

níveis educacionais das populações e favoreceria o acesso à informação pelos meios de 

comunicação de massa. Com isso, a sociedade mobilizaria as habilidades cognitivas do 

indivíduo e a satisfação das necessidades básicas não seria mais o suficiente. Como 

consequências destas mudanças, ocorreriam alterações no campo religioso, no mundo do 

trabalho, nas relações de gênero, nas normas sexuais e na atividade política (Inglehart, 1977, 

1990; Inglehart & Welzel, 2005). Porém, ressalta-se, estas mudanças não são de ajuste 

imediato; podem perdurar os padrões culturais fundados em contextos de escassez, sendo a 

mudança melhor refletida apenas em gerações futuras. 

Segundo Inglehart (1991), um processo intergeracional de mudanças dos valores 

transforma gradualmente a política e as normas culturais das sociedades industriais 

avançadas, passando de valores materialistas a pós-materialistas. Devem-se associar as duas 

hipóteses para compreender as mudanças. Não é o nível socioeconômico propriamente que 

determina a prevalência de valores materialistas, mas o sentimento subjetivo de segurança. 

Não obstante, não há dúvidas de que indivíduos de sociedades mais ricas se sentem mais 

seguros. 

Tais hipóteses trazem algumas implicações em relação à mudança de valores. 

Primeiramente, a hipótese de escassez implica que a prosperidade leva à difusão de valores 

pós-materialistas, e a hipótese de socialização que tanto valores individuais quanto da 
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sociedade variam em conjunto, num processo gradual e quase imperceptível. Ocorrem em 

grande medida quando uma geração mais jovem passa a ocupar o lugar da geração antiga. 

3.2.2. A idade 

No que diz respeito à contribuição da idade, os valores podem mudar devido a uma 

série de razões (Schwartz, 2005), como em resultado de mudanças psicológicas. Por exemplo, 

o hedonismo, como sugere Schwartz (2005), provavelmente se torna menos importante na 

velhice porque os sentidos estão menos aguçados e não propiciam mais tanta excitação física 

quanto na juventude. Os valores também podem mudar para se adaptarem a novas situações 

na vida; por exemplo, os valores de realização são mais importantes nos jovens adultos que 

estão construindo sua carreira.  

Segundo revisão de Tamayo (1988), a convergência dos estudos indica mudanças 

positivas para os valores religiosos, e negativas para os estéticos nas duas décadas 

subsequentes à vida universitária; e a estrutura axiológica do indivíduo é caracterizada tanto 

pela estabilidade quanto pela mudança. Ele realizou um estudo com 1.258 pessoas, contando 

com adolescentes, pós-adolescentes e adultos, tendo observado que a idade teve efeito 

principal sobre os valores amizade, liberdade, patriotismo, conforto, dignidade pessoal, 

honestidade, prazer, sexo, equilíbrio interior, religião, família e vida excitante.  

Neste estudo, os adolescentes pontuaram mais no valor amizade, os universitários em 

liberdade e os adultos em patriotismo, conforto, dignidade e honestidade. Universitários e 

adultos valorizaram mais prazer, sexo e equilíbrio interior quando comparados com os 

adolescentes. Adolescentes e adultos pontuaram mais nos valores religião e família. Por fim, 

adolescentes e universitários valorizaram mais a vida excitante do que o fizeram os adultos. 

Estes resultados são compreendidos tendo em conta as fases de cada grupo. No caso da 
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adolescência, é um período de identificação grupal com o objetivo de formar a própria 

identidade, mas ainda existe dependência da família; o período universitário é o início da fase 

a adulta, constituindo nas primeiras experiências de liberdade dos jovens; e, finalmente, os 

adultos estão preocupados em manter relações duradouras e garantir sua estabilidade 

(Erikson, 1980). 

Sheldon (2005) também verificou a influência de situações novas da vida nos valores 

de estudantes universitários, tentando provar que a vivência acadêmica muda as prioridades 

axiológicas, levando a aumento nos valores intrínsecos e diminuição daqueles extrínsecos 

(Deci & Ryan, 2000; Kasser, 2002; Kasser & Ryan, 1996). Dos 239 participantes da pesquisa 

no primeiro semestre da faculdade, 109 fizeram parte da etapa final, no último semestre. 

Comparando os respondentes que participaram nos dois momentos com aqueles que o fizeram 

apenas no primeiro momento, constatou-se que não havia diferenças nos valores extrínsecos e 

intrínsecos. Por outro lado, quando a comparação teve em conta os participantes que o 

fizeram nos dois momentos, considerando o cômputo total de valores extrínsecos e intrínsecos 

e as seis dimensões de valores (popularidade, realização financeira, atratividade física, 

intimidade, crescimento pessoal e aproximação com a comunidade), constataram-se algumas 

diferenças. Especificamente, observou-se decréscimo nos valores extrínsecos (p < 0,01), 

porém não foi encontrado aumento naqueles intrínsecos (p > 0,05).  

No que diz respeito às dimensões valorativas específicas, Sheldon (2005) verificou 

uma diminuição em três dimensões (popularidade, realização financeira, atratividade física; p 

< 0,01) e um aumento naquela de intimidade emocional (p < 0,01). Não houve diferença nas 

dimensões de crescimento pessoal e contribuição à comunidade (p > 0,05). Destaca-se que 

este autor toma como base a teoria da autodeterminação (Deci & Ryan, 2000), que não se 

restringe aos valores humanos; talvez pudessem ser observados outros resultados se 



93 

 

considerasse modelos mais robustos, como os que propõem Schwartz (1992) e Gouveia 

(1998). 

Em um estudo semelhante, Krishnan (2008) acompanhou estudantes de administração 

ao longo de sua passagem pela universidade e descobriu um aumento médio nos valores de 

autopromoção e diminuição naqueles de benevolência. Não obstante, como o foco das 

análises era nas mudanças no nível médio (inter-individual), não fica claro se o padrão 

também ocorreu no nível de classificação (intra-individual). Sheldon e Kasser (2001) 

demonstraram que a idade prediz mudanças em direção às tarefas de intimidade e afastando 

daquelas de identidade, bem como se afastam de valores extrínsecos, indo em direção aos 

intrínsecos. 

Quando as circunstâncias naturais da vida refletem em mudanças nos valores, estes 

não mudam de forma caótica e desorganizada, mas sim dentro de padrões organizados. Para 

verificar como isso ocorre, Bardi et al. (2009) realizaram quatro estudos longitudinais 

variando o contexto, intervalo de tempo, países e medidas de valores. Embora alguma 

variância aleatória seja esperada, encontrar a mesma estrutura de mudança valorativa nos 

quatro estudos produz evidências de que as mudanças ocorrem segundo os padrões de relação 

do modelo teórico, neste caso, aquele que propõe Schwartz (1992). Procura-se a seguir 

sumarizar os estudos desses pesquisasdores: 

Estudo 1. Foi realizado na Alemanha com 811 estudantes do ensino médio, que 

responderam ao PVQ-40 em dois momentos, com um intervalo de nove meses. As 

comparações mostraram diferenças para os valores benevolência e universalismo, que 

apresentaram uma redução, e os de poder, realização e autodireção, que aumentaram em 

importância. As mudanças parecem consistentes no sentido da dimensão autopromoção para 

autotranscendência. Por meio de MDS confirmatório, observou-se que os mesmos conflitos e 
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congruências que organizam a estrutura dos valores em determinado momento, organizam 

suas mudanças. Embora tenham ocorrido dois desvios em ambos os modelos (tempo 1 e 

tempo 2), isto é, os valores realização e poder trocaram de posição, assim como o fizeram 

universalismo e benevolência. 

Estudo 2. Foi realizado com universitários da Inglaterra, com idade média de 20 anos, 

tendo sido aplicado o SVS no início do primeiro (T1) e segundo (T2) anos da universidade. 

Benevolência [t (128) = 2,25; p < 0,05] diminuiu no nível médio de importância e poder 

aumentou [t (128) = 2,39; p <0,05]. Apesar de mais limitadas, estas mudanças são 

semelhantes ao que ocorreu no primeiro estudo; tanto no modelo T1 quanto no T2 houve dois 

desvios no MDS confirmatório, isto é, universalismo e benevolência, que trocaram de lugar, e 

realização que se localizou próximo ao centro da distribuição espacial. 

Estudo 3. Como no estudo anterior, este foi realizado com estudantes universitários 

ingleses, com a mesma média de idade, porém o intervalo entre a primeira e segunda 

aplicação do questionário foi de três meses. Os valores universalismo [t (118) = 2,24; p < 

0,05] e poder [t (118) = 1,99; p < 0,05) aumentaram em média. O MDS confirmatório das 

duas fases da pesquisa apresentou os mesmos desvios encontrados no primeiro estudo, além 

de um desvio do valor estimulação, que ficou alocado próximo aos valores tradição e 

conformidade. 

Estudo 4. Este foi realizado na Austrália, contando com 135 pessoas da população 

geral, que responderam ao Schwartz Value Best Worst Survey (SVBWS; Lee, Soutar & 

Louviere, 2008), num intervalo de dois anos entre as aplicações. Observou-se mudança no 

nível médio apenas do valor hedonismo [t (134) = 2,17; p < 0,05]. Novamente ocorreram 

desvios no MDS confirmatório, independentemente do momento da aplicação: hedonismo 
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trocou de lugar com poder e realização; e universalismo (social) ficou localizado perto de 

segurança. Adicionalmente, os autores verificaram a correlação entre as circunstâncias de vida 

dos participantes com a idade e a mudança de valores. A pontuação dos eventos da vida 

correlacionou-se positivamente com a mudança global dos valores (r = 0,25, p < 0,01) e 

negativamente com a idade (r = -0,15, p < 0,05). Por outro lado, a idade não se correlacionou 

com a pontuação dos eventos da vida. Estes autores concluíram que os eventos que ocorrem 

na vida das pessoas são mais determinantes na mudança de seus valores do que a idade. Não 

obstante, ressalta-se que este estudo contou com apenas duas medidas num intervalo de dois 

anos, tempo provavelmente insuficiente para verificar a influência da idade na mudança de 

valores. 

Pode-se concluir a partir destes quatro estudos que as mudanças nos valores seguem 

um padrão de compatibilidade e congruência. Contudo, tais estudos possuem algumas 

limitações, principalmente no que diz respeito ao intervalo de tempo entre uma aplicação e 

outra, bem como o fato de contar com apenas dois momentos de mensuração em cada estudo. 

Destaca-se, ainda, que as amostras não foram equiparadas quanto ao sexo, contando com a 

maioria dos participantes do sexo feminino e, excetuando o último estudo, nos três primeiros 

foram considerados apenas estudantes universitários, com experiências muito parecidas, 

fazendo menos evidente o efeito da idade. Finalmente, ressalta-se que o modelo de Schwartz 

(1992) também se mostrou problemático, pois em todos os estudos ocorreram desvios do 

modelo teórico original. 

Apesar de os estudos relatados não terem o foco na influência direta da idade nos 

valores humanos, é possível pensar que esta variável possui um efeito a longo prazo sobre as 

mudanças nas prioridades axiológicas das pessoas. Contudo, é impossível analisar o efeito da 

idade isolada, pois com o passar dos anos, ocorrem mudanças físicas, biológicas, psicológicas 
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e sociais, que não podem ser separadas da idade. É exatamente este conjunto de fatores do 

desenvolvimento que precisa ser levado em conta para compreender as mudanças nos valores. 

À medida em que as necessidades e os papéis mudam, presumivelmente os valores tenderão a 

acompanhar tais mudanças, que só se tornam evidentes quando se têm em conta faixas-etárias 

mais amplas. 

 

3.2.3. A personalidade 

A relação entre a personalidade e os valores já foi comprovada por meio de diversos 

estudos (Furnham, 1984; Roccas et al., 2002; Yik & Tang, 1996). Certos traços estão mais 

relacionados a alguns valores, pois estes últimos devem ser compreendidos em sua relação às 

necessidades humanas e, por sua vez, relacionados a atitudes e comportamentos. Furnham 

(1984) observou, por exemplo, que pessoas extrovertidas endossam valores como 

estimulação, em função de suas necessidades de excitação; já pessoas consideradas 

neuroticistas, valorizam mais a harmonia, o autorrespeito e a amizade. A abertura à mudança 

relaciona-se, de forma positiva, com o hedonismo e, negativamente, com benevolência e 

segurança (Yik & Tang, 1996). Roccas et al. (2002) observaram em 246 estudantes que a 

dimensão agradabilidade se correlacionou positivamente com os valores benevolência e 

tradição; a abertura à mudança o fez diretamente com autodireção e universalismo; 

extroversão se correlacionou com realização e estimulação e, por fim, conscienciosidade o fez 

com os valores realização e conformidade. 

Segundo Roccas et al. (2002), três princípios podem delinear a associação entre 

valores e traços de personalidade: (1) temperamentos inatos podem originar traços e valores 

paralelos; (2) as pessoas podem modificar seus valores para ajustarem e justificarem os traços 
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que as caracterizam; e (3) as prioridades valorativas podem induzir a comportamentos 

consistentes, que são percebidos como traços. Diante desta relação, conclui-se que alguns 

traços de personalidade são mais facilitadores da mudança valorativa, enquanto outros a 

inibem. Por exemplo, níveis mais altos de abertura e extroversão favorecem a mudança, 

enquanto neuroticismo tende a inibi-la. Ademais, se a própria personalidade sofre mudanças 

(Srivastava et al., 2003), é esperado que sejam acompanhadas daquelas em outras estruturas 

cognitivas, como os valores. 

A propósito, uma das concepções mais duradouras nas ciências sociais, a respeito da 

personalidade, é a de que esta tende se cristalizar quando o indivíduo alcança a idade adulta, 

sofrendo mudanças relativamente pequenas após certa idade (Inglehart, 1991). Deste modo, a 

socialização primária teria mais peso que a socialização tardia. Entretanto, isso não implica 

que não ocorra qualquer tipo de mudança na vida adulta; em alguns casos individuais ocorrem 

mudanças drásticas de conduta e o processo de desenvolvimento humano nunca pára 

completamente. Entretanto, o desenvolvimento parece ser muito mais rápido na idade pré-

adulta. A questão da estabilidade da personalidade e dos valores pode suscitar polêmicas, 

gerando correntes de pensamento diferentes. Esta recebe destaque especial aqui, pois toca o 

foco principal desta dissertação, a saber: as hipóteses de rigidez e plasticidade. Portanto, 

demandam ser tratadas mais detalhadamente a seguir. 

 

3.3. Hipóteses de rigidez e plasticidade 

A personalidade tem sido um tema debatido há muito tempo, seja para determinar qual 

o número mais adequado de dimensões ou determinar a sua estabilidade no decorrer da vida 

(Pervin, 1978). Destaca-se aqui a questão referente à sua estabilidade, isto é, em que momento 

a personalidade deixa de mudar? Embora pareça simples para um leigo, indicando-se a fase 
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adulta, esta não é uma pergunta com resposta contundente no plano científico. De fato, os 

estudos sobre o desenvolvimento na fase adulta ainda diferem quanto aos construtos que 

enfatizam, podendo ser estágios de desenvolvimento, períodos da vida, estruturas da vida, 

período dos eventos sociais, seletividade sócio-emocional, estratégias de seleção, 

compensação ou otimização (Helson, Kwan, John, & Jones, 2002). Todavia, todos convergem 

para uma ideia, a de que no decorrer da vida adulta o indivíduo passa por mudanças nos seus 

objetivos, recursos e estilos de enfrentamento, afetando e sendo afetado pelo ambiente. 

O debate sobre a estabilidade da personalidade, isto é, se a personalidade é rígida e 

imutável ou se é admitida sua plasticidade, é liderado por duas perspectivas distintas. 

Teóricos de abordagens biológicas e contextualistas discutem sobre estas questões, realizando 

estudos que buscam corroborar suas hipóteses, seja para a estabilidade ou a mudança da 

personalidade. A seguir, procura-se fazer a distinção destas duas perspectivas, apresentando 

estudos sobre o desenvolvimento da personalidade na fase adulta, que, presumivelmente, seria 

o momento no qual as mudanças se cessariam. 

 

3.3.1. Perspectivas biológicas e contextualistas: Mudança da personalidade? 

Para compreender ou explicar a estabilidade da personalidade, primeiro é preciso 

posicionar-se sobre a natureza dos traços: se são biológicos, herdados geneticamente, e não 

sofrem qualquer influência do ambiente; ou se possuem base tanto biológica quanto 

contextual. A perspectiva biológica apóia a primeira concepção, isto é, os traços são 

essencialmente herdados e não sofrem influências contextuais, e a perspectiva contextualista 

considera influências genéticas e ambientais. Ambas discordam fortemente sobre o 
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momento de mudanças no curso da vida e se há diferenças no desenvolvimento e mudança da 

personalidade entre homens e mulheres. 

Pesquisadores que têm em conta a teoria dos cinco grandes fatores, por exemplo, 

defendem que os traços de personalidade se originam exclusivamente de causas biológicas, 

como os genes, e atingem sua maturidade completa no início da vida adulta (McCrae & 

Costa, 1996). Portanto, tais autores são mais resistentes a admitirem qualquer mudança na 

personalidade quando a maturidade cognitiva e biológica é atingida. Admite-se que tais traços 

são isolados de efeitos diretos do ambiente, desenvolvendo-se na infância e atingindo uma 

forma madura quando adulto; após isso eles são estáveis em indivíduos cognitivamente 

intactos ou saudáveis (McCrae & Costa, 1999). Mais especificamente, estima-se que os traços 

amadurecem completamente por volta dos trinta anos. Não obstante, assume-se que na velhice 

eles podem mudar devido ao declínio de capacidades físico-cognitivas (Erikson, 1982). 

A propósito desta questão, o pensamento de James (1890 / 1950) parece ter sido 

fundamental para consolidar tal concepção, pois em sua obra defendeu que não ocorre 

qualquer mudança significativa na personalidade na vida adulta, ou seja, a partir dos 30 anos, 

conforme a expressão citada de sua obra: “It is well for the world that in most of us, by the 

age of thirty, the character has set like plaster, and will never soften again” (p. 75). Isso 

implica dizer que a hipótese original é que não há qualquer mudança nos traços de 

personalidade após os 30 anos, ou essas mudanças são triviais, quando ocorrem sendo 

atribuídas a predisposições genéticas (McCrae et al., 2000) 

Em oposição a alguns dos autores do big five, que prevêem pouca ou nenhuma 

mudança em qualquer dimensão da personalidade após o início da idade adulta, as 

perspectivas contextualistas defendem que os traços são multideterminados e influenciados 
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pelo ambiente social (Haan, Millsap & Hartka, 1986; Helson, Jones & Kwan, 2002). Portanto, 

pode-se dizer, acerca destas perspectivas, que elas predizem uma plasticidade, ou seja, uma 

mudança complexa e contínua, devido aos muitos fatores que podem afetar os traços de 

personalidade. 

 Provavelmente, os três domínios ou fatores mais importantes que podem afetar os 

traços de personalidade se relacionam com o papel social a ser desempenhado pelo indivíduo 

que, na idade adulta, corresponde ao trabalho, ao casamento e à paternidade. Segundo Erikson 

(1963), o trabalho diz respeito à tarefa de consolidar uma identidade, o casamento consolida a 

capacidade para relações de intimidade e a paternidade concretiza a generatividade. Se o 

papel social pode afetar os traços de personalidade, estima-se que devem existir mudanças 

importantes em traços como conscienciosidade e agradabilidade por volta dos 30 anos. 

Entretanto, é possível que a direção das mudanças varie em diferentes períodos da idade 

adulta, resultando em efeitos lineares, quadráticos e mesmo cúbicos. Além do efeito da idade 

durante os diferentes períodos do desenvolvimento, pode-se pensar sobre a diferença entre 

homens e mulheres para cada um desses períodos. 

 Helson et al. (2002) realizaram uma revisão de pesquisas que utilizaram inventários de 

personalidade, procurando demonstrar evidências de sua mudançaua. Foram levadas em 

consideração diferentes abordagens metodológicas, como estudos transversais, longitudinais e 

meta-análise. Primeiramente, os autores constataram que a maioria dos estudos do 

desenvolvimento ou da mudança da personalidade utilizou um delineamento transversal. Uma 

das principais preocupações em relação a estes estudos se refere a como diferenças de coorte 

afetam o modo como a personalidade e o funcionamento intelectual mudam com a idade. 

Destaca-se, igualmente, que os pesquisadores dedicados a este tema não estão comumente 

familiarizados com o âmbito do desenvolvimento ou o ignoram. Estas pesquisas, portanto, 
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visam provar que a personalidade de um adulto é estável e mostra pouca mudança. Estes 

autores pretendiam com tais críticas argumentar que, por mais importante que seja a 

consistência da personalidade, o foco exclusivo em seus componentes estáveis limita o 

entendimento da mudança presumível da personalidade. Considerando a pertinência da 

revisão oferecida por estes autores, procura-se a seguir descrever os principais estudos 

incluídos. 

 O primeiro foi realizado por Johnson, Nagoshi, Wilson, McClearn e Vanderberg 

(1983), no Havaí, reportando a relação entre a idade e as pontuações de uma lista de adjetivos 

em 3.402 indivíduos, da fase da adolescência até os 51 anos. Os resultados mostraram que 

com o aumento da idade homens e mulheres aumentavam também em suas características 

relacionadas à agradabilidade, organização do ego (por exemplo, indústria e eficiência) e 

intracepção; enquanto características como abrasividade, neuroticismo, extroversão e 

atratividade social percebida, diminuíram com a idade. Estes pesquisadores também 

compararam os padrões de correlações entre pais e filhos que compuseram sua amostra, 

concluindo que ocorrem mudanças na personalidade em toda vida adulta. 

 O segundo foi levado a cabo por Costa e McCrae (1986), considerando amostra de 

10.000 adultos com idades entre 35 e 85 anos, usando as escalas abreviadas de extroversão, 

abertura e neuroticismo. Estes autores reportaram pouca relação entre a personalidade e a 

idade. Porém, em outra amostra, coletada alguns anos depois, eles encontraram diferenças 

entre estudantes universitários e adultos: os adultos apresentaram pontuações maiores em 

conscienciosidade e agradabilidade, enquanto os universitários o fizeram em extroversão, 

abertura e neuroticismo (Costa & McCrae, 1992). Apesar destes achados, tais autores 

afirmaram que podem ocorrer mudanças durante a fase dos vinte anos, mas após os trinta elas 

são insignificantes.  
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 O terceiro estudo considerou amostras de nove países, provenientes de diferentes 

estudos, totalizando de 12.000 participantes a partir dos 14 anos (McCrae et al., 1999; 

McCrae et al., 2000). Os resultados indicaram haver diferenças da idade na maioria das 

escalas dos big Five, independente das amostras. Verificou-se correlação positiva da idade 

com conscienciosidade e agradabilidade, e negativa com extroversão, abertura e neuroticismo. 

Novamente os autores justificaram que tais mudanças são possíveis apenas no início da idade 

adulta.  

O quarto estudo foi realizado por Henson, Jones et al. (2002), sendo empregado um 

delineamento longitudinal e Modelos Hierárquicos Lineares (HLM), procurando conhecer a 

trajetória de mudanças em duas amostras durante 40 anos da vida adulta, utilizando o CPI 

(California Psychological Inventory). A primeira amostra consistiu de pessoas nascidas na 

década de 1920, com idades variando entre 21 e 61 anos, e a segunda aquelas nascidas na 

década de 1930, com idades variando entre 33 a 65 anos. Segundo os autores, foram 

encontradas mudanças ou variabilidades nas vinte escalas do CPI, que podem ser sintetizadas 

da seguinte forma: oito escalas mostraram mudança linear (comunalidade, realização por 

independência, status, inflexibilidade, presença social, sociabilidade, auto-aceitação e 

empatia) e em doze se observou mudança quadrática (responsabilidade, socialização, 

autocontrole, realização por conformidade, boa impressão, tolerância, pensamento 

psicológico, dominância, independência, feminilidade/masculinidade, eficiência intelectual e 

bem-estar); os participantes de ambas as amostras aumentaram nas três medidas de aderência 

às normas e diminuíram nas três medidas de vitalidade social. 

Srivastava et al. (2003) testaram hipóteses sobre diferentes efeitos da idade durante 

períodos do desenvolvimento, considerando separadamente homens e mulheres. Para tanto, 

utilizaram modelos de regressão com efeitos lineares, curvilineares e de interação para testar 
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os padrões de mudanças durante diferentes períodos de vida, bem como a diferença entre 

sexos. Contaram com amostra de 132.515 participantes com idades entre 21 e 60 anos, e idade 

média de 31 anos. Seus resultados podem ser divididos em duas sessões. Na primeira, os 

autores testaram a hipótese de rigidez, verificando se os slopes da idade depois dos 30 anos 

são diferentes de 0 (hard plaster) e comparando tais slopes antes e depois dos 30 anos (soft 

plaster). Na segunda, testaram modelos que permitiam verificar efeitos curvilineares da idade 

e diferenças de gênero na magnitude destes efeitos, usando para isso regressões da idade e 

termos de interação com o sexo. Os seguintes padrões foram observados: (a) 

conscienciosidade: apesar de desacelerarem, as mudanças não param após os 30 anos; (b) 

agradabilidade: aumentou após os 30 anos; (c) neuroticismo: não houve efeito da idade para 

homens após os 30 anos, enquanto que para as mulheres se observou declínio após esta faixa 

etária; (d) abertura: aumentou até os 30 anos e diminui a partir de então; e, finalmente, (e) 

extroversão: diminui a partir dos 30 anos para as mulheres, tendo aumentado de forma pouco 

expressiva para homens a partir deste ponto. 

Em resumo, apesar das posições divergentes no que diz respeito à mudança de 

personalidade, confia-se que existam evidências suficientes que suportam a hipótese de 

plasticidade. Embora as mudanças mais drásticas possam ocorrer até o início da vida adulta, é 

possível que a personalidade mude ao longo de toda vida, sem que isso implique em uma 

patologia; provavelmente indica o impacto de variáveis sociais e contextuais nas estruturas 

cognitivas dos indivíduos. Coerente com esta possibilidade, considerando que os valores têm 

correlação substancial com os traços de personalidade (Roccas et al., 2002), sendo, entretanto, 

menos resistentes à mudança (Rokeach, 1973), provavelmente também modificarão ao longo 

do tempo. Este aspecto orientou o estudo empírico desta dissertação, que é descrito a seguir. 
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4. Mudanças em prioridades valorativas em função da idade 

4.1. Introdução 

 Previamente foi comentado sobre os tipos prováveis de mudanças de valores, 

descrevendo rotas e etapas (Bardi & Goodwin, 2011), assim como foram descritos modelos 

diferentes em valores que lidam com mudanças culturais de padrões axiológicos (Hofstede, 

1984; Inglehart, 1991). O foco principal nesta dissertação não é em mudanças que ocorrem de 

uma forma específica, seja inconsciente ou consciente; é, de fato, um produto de ambas, 

provocadas por pistas ambientais específicas e repetidas, que se apresentam em estágios 

determinados de desenvolvimento. Neste sentido, isolar o efeito da idade de quaisquer outros 

é pouco provável; isso exige admiti-lo em razão de supostos teóricos, avaliando a congruência 

dos padrões empíricos estimados nas diversas fases de desenvolvimento, que apresentam 

características típicas (Erikson, 1963, 1982). 

 Diante do exposto, o objetivo é conhecer se os valores mudam ao longo da vida, 

testando as hipóteses de rigidez e plasticidade, bem como conhecer o padrão de modificação, 

isto é, se linear ou curvilinear. Levando em conta que os valores são menos resistentes à 

mudança do que os traços de personalidade, decidiu-se fixar como ponto de corte não a idade 

de 30 anos, como sugerida por James (1890 / 1950; Srivastava et al., 2003), mas a de 35 anos, 

sendo mais complacente ao testar a hipótese inicial de rigidez. Contudo, esta não foi uma 

decisão arbitrária; teve-se em conta o modelo eriksoniano que define tal idade como de 

passagem do estágio de adulto jovem (18 a 35 anos) para adulto maduro (35 a 55 ou 65 anos), 

quando se supõe um padrão definido de orientação, essencial para assegurar a continuidade 

social (Erikson, 1963). Interessa saber se as pessoas mudam seus valores e em que direção o 

fazem. 
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4.2. Método 

4.2.1. Delineamento e hipóteses 

Partindo de um delineamento transversal, a amostra foi dividida em três grupos 

correspondendo aos seguintes estágios de desenvolvimento: adolescência (12 a 18 anos), 

jovem adulto (19 a 34 anos) e adulto maduro (35 a 65 anos). Objetiva-se conhecer se os 

slopes em cada subfunção diferem de zero, testando-se, então a hipótese de rigidez; em 

seguida, comparam-se os slopes de cada subfunção entre os três estágios de desenvolvimento, 

condição para testar a hipótese de plasticidade; e, finalmente, procura-se conhecer o tipo de 

relação da idade com as mudanças nos valores, testando modelos lineares e não-lineares de 

regressão, bem como visando conhecer a interação da idade e do sexo. Para tanto, toma-se 

como base a Teoria funcionalista dos valores humanos (Gouveia, 1998, 2003; Gouveia et al., 

2008) e os procedimentos adotados por Srivastava et al. (2003). Foram formuladas as 

seguintes hipóteses alternativas: 

H1: Os slopes para o grupo de 35 a 65 anos serão diferentes de zero em todas as subfunções.  

H2: Os slopes dos três grupos serão diferentes entre si em todas as subfunções. 

H3: A subfunção suprapessoal apresentará um padrão de mudança linear. 

H4: A subfunção experimentação apresentará um padrão de mudança quadrático. 

H5: A subfunção normativa apresentará um padrão de mudança quadrático. 

4.2.2. Participantes 

Participaram deste estudo 36.845 pessoas das 27 unidades federativas brasileiras, 

compreendendo 40 estudos realizados independentemente, sendo 6% provenientes da região 
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Norte, 57% do Nordeste, 8% do Sul, 22% do Sudeste e 7% do Centro-Oeste. Estes foram 

igualmente distribuídos quando a sexo e tinham idade média de 28 anos (dp = 12,62; 

amplitude de 12 a 65 anos). Tais participantes foram divididos em grupos correspondentes aos 

três estágios de desenvolvimento: 12 a 18 anos (n = 9.638; Feminino = 56%), 19 a 34 anos (n 

= 16.520; Feminino = 57%) e 35 a 65 anos (n  = 10.687; Masculino = 67%). Tratou-se de 

uma amostra não-probabilística, isto é, de conveniência, tendo participado as pessoas que, 

quando convidadas, aceitaram colaborar voluntariamente.  

 

4.2.3. Instrumentos 

Os participantes responderam o Questionário dos Valores Básicos (QVB; Gouveia, 

1998, 2003), medida composta por 18 itens (por exemplo, Afetividade. Ter uma relação de 

afeto profunda e duradoura; Tradição. Seguir as normas sociais do seu país), que avaliam o 

grau de importância que cada valor tem como um princípio-guia para a vida da pessoa, 

respondidos em escala de 7 pontos, variando de 1 (Nenhuma Importância) a 7 (Extremamente 

Importante) (Anexo 1). Tais itens foram divididos igualmente em seis subfunções valorativas, 

a saber: interativa, normativa, suprapessoal, existência, experimentação e realização. 

Adotando-se os mesmos procedimentos de Srivastava et al. (2003), as pontuações nestas 

subfunções foram transformadas em um percentual de máximo possível (POMP – Percentage 

of Maximum Possible). Uma pontuação POMP é uma transformação linear de qualquer 

métrica bruta em uma escala de 0 a 100, onde estes valores representam a menor e a maior 

pontuações possíveis, respectivamente (Cohen, Cohen, Aiken, & West, 1999). Considerando 

a escala de 7 pontos do QVB, efetuou-se tal transformação subtraindo da média uma unidade e 

multiplicando por 16,7. Além deste instrumento, os participantes responderam perguntas de 
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natureza demográfica, visando caracterizá-los, como a idade e o sexo, que são consideradas 

neste estudo. 

4.2.4. Procedimento 

 As pesquisas das quais foi retirada a amostra foram levadas a cabo no período entre 

2002 e 2010, abrangendo valores humanos e seus correlatos, incluindo outras medidas de 

interesse particular de cada estudo. As aplicações dos questionários eram feitas individual e 

coletivamente, em salas de aula, empresas, praças, shoppings. Todos os instrumentos foram 

auto-aplicáveis, contendo as instruções necessárias para proceder às respostas, porém sempre 

ao menos um pesquisador esteve presente para dirimir as dúvidas e esclarecer quanto à forma 

de proceder. Os participantes foram informados que suas respostas seriam tratadas no 

conjunto, de modo a garantir o anonimato de suas participação e a confidencialidade de suas 

respostas. Não obstante, os maiores de 18 anos tiveram que assinar um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, que, no caso dos menores de idade, foi substituído por 

Termo de Responsabilidade correspondente, assinado por pais e/ou cuidadores. A maioria dos 

estudos foi aprovada por Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, do Hospital 

Lauro Wanderley, da Universidade Federal da Paraíba (Anexo 2); porém, alguns, que se 

tratavam de replicações ou não se exigiam esta aprovação, não foram submetidos a este 

Comitê. A participação no estudo variou conforme a pesquisa, sendo, em média, de 20 a 30 

minutos.   

4.2.5. Análises de dados 

Foram utilizados os mesmos procedimentos adotados por Srivastava et al. (2003). Por 

meio do software Graphpad Prism (versão 5.0), calcularam-se testes t para checar se os 

slopes do estágio três diferem de zero (hipótese de rigidez), para homens e mulheres, e os 
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testes F para verificar se as mudanças entre os valores podem ser identificadas ao longo dos 

três períodos de desenvolvimento indicados, isto é, se os slopes dos grupos correspondentes 

são diferentes (hipótese de plasticidade).  

Utilizando o software PASW (versão 18) foram calculados modelos de regressão para 

mapear a relação das variáveis idade e sexo com os valores humanos. Tais modelos de 

regressão requerem uma amostra ampla para identificar efeitos curvilineares e de interação, 

razão que levou a considerar um grupo com mais de 30 mil participantes. Para cada subfunção 

foram considerados três modelos possíveis (linear, quadrático e cúbico). O modelo cúbico foi 

adotado como limite de complexidade para uma contribuição substancial; as equações são 

demonstradas abaixo, onde S representa a subfunção valorativa, IDADE representa a idade 

centrada pela média e SEXO é uma recodificação de contraste para o sexo dos participantes, 

que assume os valores -1 (masculino) e 1 (feminino): 

Linear: S = b0 + b1(IDADE)+ b2(SEXO) + b3(IDADE*SEXO). 

Quadrática: S = b0 + b1(IDADE)+ b2(SEXO) + b3(IDADE*SEXO) + b4(IDADE)
2 

 + 

b5(IDADE
2
*SEXO). 

Cúbica: S = b0 + b1(IDADE)+ b2(SEXO) + b3(IDADE*SEXO) + b4(IDADE)
2 

 + 

b5(IDADE
2
*SEXO) + b5(IDADE

2
*SEXO) + b6(IDADE)

3
 + b7(IDADE

3
*SEXO). 

 

 Para selecionar dentre os três modelos possíveis, adotou-se o critério de que um 

modelo mais complexo seria retido apenas se obtivesse uma melhora no ajuste de F > 25 (p < 

10
-5

) em relação a um modelo mais simples. Utilizou-se este ponto de corte rigoroso para 

selecionar modelos que possam realmente ser produzidos e analisados no futuro com amostras 

menores. Não obstante, a opção por um modelo não deve adicionar termos apenas pelo 
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critério de significância para não produzir modelos demasiadamente complexos, de difícil 

interpretação e replicabilidade. 

 

4.3. Resultados 

 Os resultados são reportados em duas seções. Primeiro, são examinadas duas versões 

acerca da hipótese de mudança: (1) se a partir dos 35 anos existe mudança nos valores, isto é, 

se os slopes para homens e mulheres diferem de zero (hipótese de rigidez); e (2) se as 

mudanças entre os valores podem ser identificadas ao longo dos três períodos de 

desenvolvimento indicados, isto é, se os slopes destes grupos são diferentes entre si (hipótese 

de plasticidade). Em seguida, por meio de análises de regressão múltipla, são testados 

modelos que permitem observar efeitos lineares e curvilineares da idade em cada subfunção 

valorativa, bem como o efeito de interação entre idade e sexo, o que permite conhecer 

diferenças quanto ao sexo na magnitude do efeito da idade.   

 

5.1. Os valores se estabilizam após os 35 anos? Hipóteses de rigidez e plasticidade 

 De acordo com a hipótese de rigidez, não deveria haver efeito da idade em qualquer 

subfunção após os 30 anos. Por outro lado, segundo a hipótese de plasticidade, o efeito da 

idade após, deve ser menor que antes dos 30 anos (Srivastava et al., 2003). Entretanto, na 

presente dissertação, conforme anteriormente justificado, o ponto de corte de 30 foi alterado 

para 35 anos. A fim de testar estas hipóteses foram computados os slopes ou as inclinações 

(coeficientes de regressão de cada subfunção para a idade) dentro de três estágios 

teoricamente importantes: dos 12 aos 18 anos, dos 19 aos 34 e dos 35 aos 65 anos. Os slopes 
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indicam o quanto da pontuação de cada subfunção predita aumenta ou diminui por ano. As 

hipóteses foram testadas separadamente para homens e mulheres. 

Como a hipótese de rigidez faz a mesma predição para homens e mulheres, os 

resultados deveriam ser idênticos. Assim, para esta hipótese ser confirmada, os slopes do 

grupo de 35 a 65 anos devem ser iguais a zero. No que diz respeito à hipótese de plasticidade, 

verifica-se por meio da comparação dos slopes dos três estágios de desenvolvimento, que 

devem diferir entre si. A Tabela 1 mostra tais slopes para os grupos de idade, bem como os 

testes estatísticos (razão F) para verificar as hipóteses de rigidez e plasticidade. Os resultados 

para cada subfunção são apresentados a seguir: 

Experimentação. Como pode ser observado na Tabela 1, os slopes para homens e mulheres 

foram estatisticamente diferentes de zero, o que leva à rejeição da hipótese de rigidez. A hipótese de 

plasticidade foi confirmada, considerando que os slopes dos três grupos diferem entre si, isto é, 

apontam que existe uma mudança de um estágio para o outro. Mais especificamente, para as 

mulheres começa positivo, desacelera dos 19 aos 34 anos e, a partir dos 35 anos, a inclinação passa 

a ser negativa. Para os homens, dos 12 aos 18 anos verifica-se uma inclinação positiva e após os 19 

anos esta é negativa. 

 Realização. A hipótese de rigidez foi refutada, pois o slope do terceiro grupo foi 

estatisticamente diferente de zero; a hipótese de plasticidade foi confirmada, visto que houve 

diferença significativa entre os slopes dos três grupos. Nas mulheres mais jovens, observa-se uma 

inclinação positiva, passando a ser negativa entre os 19 e 34 anos, voltando a ser positiva após os 35 

anos. Estes resultados apontam que esta subfunção valorativa persiste mudando com o passar dos 

anos. 

 Existência. A hipótese de rigidez não pôde ser rejeitada. No que se refere à hipótese de 

plasticidade, esta foi corroborada tanto para mulheres quanto para homens. Com base nos slopes 
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computados, pode-se concluir que, para as mulheres, na adolescência e no início da vida adulta esta 

subfunção tem uma aceleração positiva, desacelerando após os 35 anos; no caso dos homens, 

também é constatada uma inclinação positiva nos dois primeiros estágios, porém negativa no 

terceiro. 

 Suprapessoal. Comparando-se os slopes a partir dos 35 anos, estes foram significativamente 

diferentes de zero, refutando a hipótese de rigidez, o que era esperado. Coerentemente, os slopes 

dos estágios diferiram entre si, confirmando a hipótese de plasticidade. Verifica-se, tanto para 

homens quanto para mulheres, um aumento persistente na inclinação de um estágio para o outro. 

 Interativa. Nesta subfunção os slopes do terceiro estágio não diferiram significativamente de 

zero, assim como os slopes dos três grupos não diferiram entre si. Sendo assim, a hipótese de 

rigidez não foi refutada e a hipótese de plasticidade não foi confirmada, contrariando o que seria 

esperado. Estes resultados indicam não haver mudanças significativas na subfunção interativa em 

função da idade. 

 Normativa. Como mostra a Tabela 1, de acordo com o esperado, a hipótese de rigidez não 

foi confirmada em relação a homens e mulheres, enquanto a hipótese de plasticidade foi 

corroborada. Para as mulheres, dos 12 aos 34 anos é constatada uma inclinação negativa, que é 

maior a partir dos 18 anos, tornando-se positiva a partir dos 35 anos. Em se tratando dos homens, 

observou-se uma inclinação negativa no primeiro estágio, tornando-se positiva dos 18 aos 34 anos, 

acelerando levemente após os 35 anos. 

 Em resumo, em quatro das seis subfunções foi possível constatar que houve mudança nos 

valores a partir dos 35 anos de idade: experimentação, realização, suprapessoal e normativa. No 

caso da hipótese de plasticidade, não se confirmou unicamente com relação à subfunção interativa. 

Portanto, parece evidente falar em mudanças de valores ao longo do processo de desenvolvimento. 
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Tabela 1. Inclinações (slopes) lineares (IC95%) para o efeito da idade em cada subfunção, em 

relação aos estágios de desenvolvimento e ao sexo 

Subfunção 
Adolescência 

12-18 

Adulto 

jovem 

19-34 

Adulto 

maduro 

35-65 

Hipótese 

Rigidez 

Hipótese 

plasticidade 

Experimentação      

Mulher 0,16 (±0,02) 0,15 (±0,04) -0,65 (±0,12) 37,73*** 54,14*** 

Homem 0,13 (±0,02) -0,14 (±0,05) -0,28 (±0,09) 9,24** 9,02*** 

Realização      

Mulher 0,17 (±0,02) -0,22 (±0,04) 0,50 (±0,11) 22,00** 43,32*** 

Homem 0,22 (±0,02) -0,25 (±0,05) 0,24 (±0,09) 7,35** 18,34** 

Existência      

Mulher 0,32 (±0,03) 0,41 (±0,06) 0,01 (±0,17) 0,16 3,65* 

Homem 0,27 (±0,03) 0,49 (±0,07) -0,20 (±0,13) 2,49 14,61*** 

Suprapessoal      

Mulher 0,18 (±0,03) 0,43 (±0,05) 0,56 (±0,14) 15,21*** 7,40*** 

Homem 0,20 (±0,03) 0,55 (±0,07) 0,57 (±0,12) 22,31*** 6,64*** 

Interativa      

Mulher 0,20 (±0,02) 0,02 (±0,06) -0,01 (±0,15) 0,04 2,79 

Homem 0,13 (±0,03) 0,37 (±0,06) 0,11 (±0,11) 0,92 3,41 

Normativo      

Mulher -0,13 (±0,02) -0,23 (±0,04)  0,59 (±0,11) 30,84*** 32,77*** 

Homem -0,13 (±0,02) 0,40 (±0,05) 0,44 (±0,08) 28,48*** 22,94*** 

Nota. Amostra por grupo: 12-18: mulheres, n = 5.406; homens, n = 4.232; 19-34: mulheres, n = 9.345; homens, n = 

7.175; 35-65: mulheres, n = 3.549; homens, n =7.138. Os números entre parênteses correspondem ao intervalo de 

confiança (95%). A métrica dos slopes é a pontuação média por ano. 

* p < 0,05, ** p < 0,01, ***p < 0,001. 

 

 

5.2. Padrão de mudança dos valores humanos: Efeito da idade e do sexo 

 Realizaram-se análises de regressão para conhecer a relação da idade e do sexo com os 

valores humanos, mais especificamente, com as seis subfunções valorativas. Contudo, 

conforme mencionado anteriormente, adicionar termos polinomiais com base na significância 

pode produzir modelos complexos desnecessários e de difícil interpretação. Por não haver 
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qualquer estudo semelhante com valores humanos, adotaram-se os mesmos critérios de 

Srivastava et al. (2003), assumindo três modelos possíveis, dos quais o cúbico foi admitido 

como mais complexo. Os critérios de aceitação de um modelo superior em detrimento de um 

inferior foram os seguintes: F > 25, p < 10
-5

 e Rmudança > 15%. Este último não constava no 

artigo previamente citado, tendo sido incorporado no sentido de ponderar a contribuição 

explicativa dos múltiplos modelos. Na Tabela 2 a seguir são resumidos os resultados dos 

múltiplos modelos. 

Tabela 2. Testando modelos linear, quadrático e cúbico de mudança em valores 

Subfunção Modelos R Rmudança F Fmudança p 

Experimentação Linear 0,14  258,93  0,000330538 

 Quadrático 0,17 0,18 233,62 25,31 3,53772E-06 

 Cúbico 0,18 0,04 182,18 51,44 8,32638E-08 

Realização Linear 0,09  93,05  0,001524863 

 Quadrático 0,09 0,00 55,84 37,21 0,000123635 

 Cúbico 0,11 0,24 70,74 14,10 2,22942E-06 

Existência Linear 0,08  82,99  0,001808215 

 Quadrático 0,11 0,23 85,76  2,77 4,27632E-05 

 Cúbico 0,12 0,09 74,72 11,04 1,84424E-06 

Suprapessoal Linear 0,13  227,23  0,000401878 

 Quadrático 0,15 0,09 168,36 58,87 8E-06 

 Cúbico 0,16 0,07 137,63 30,73 2,2113E-07 

Interativa Linear 0,12  180,03  0,000569265 

 Quadrático 0,13 0,11 137,64 42,39 1,32081E-05 

 Cúbico 0,14 0,05 108,466 29,17 5,06145E-07 

Normativa Linear 0,06  50,08  0,003830423 

 Quadrático 0,10 0,34 70,69 20,6 6,90157E-05 

 Cúbico 0,10 0,08 58,92 11,78 4,19599E-06 

Nota. Graus de liberdade dos modelos: Linear (3, 36841), Quadrático (5, 36839) e Cúbico (7, 36837). 

 

 Tomando como referência os resultados listados na Tabela 2, foi possível decidir sobre 

o modelo mais adequado, isto é, linear ou curvilinear (quadrático ou cúbico). Desta forma, 
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apresentam-se na Tabela 3 os modelos de regressão resultantes, detalhando as informações 

por subfunção. 

Tabela 3. Modelos de regressão das relações entre idade e sexo com as subfunções.  

 Termo de regressão B SE β t p 

 Experimentação (R = 0,17)      

Q
u

a
d

rá
ti

ca
 Constante 67,901 0,135  501,51 0,000 

Idade 0,053 0,010   0,036 5,27 0,000 

Sexo    1,201 0,135   0,066 8,87 0,000 

Idade X Sexo  -0,139 0,010 -0,093 -13,89 0,000 

Idade²   -0,011 0,001 -0,124 -17,06 0,000 

Idade² X Sexo     0,009 0,001   0,128 14,07 0,000 

 Realização (R = 0,09)      

L
in

ea
r 

Constante 62,284 0,096  650,28 0,000 

Idade  -0,050 0,008   -0,035 -6,43 0,000 

Sexo   1,568 0,096    0,087 16,37 0,000 

Idade X Sexo   0,000 0,001    0,005 0,93 0,586 

 Existência (R = 0,11)      

Q
u

a
d

rá
ti

ca
 Constante 87,917 0,097  904,63 0,000 

Idade -0,138 0,007 0,134 19,24 0,000 

Sexo -0,789 0,097 -0,061 -8,12 0,000 

Idade X Sexo -0,013 0,007 -0,012 -1,83 0,067 

Idade² -0,006 0,000 -0,097 -13,20 0,000 

Idade² X Sexo 0,001 0,000 0,016 1,75 0,080 

 Suprapessoal (R = 0,13)      

L
in

ea
r 

Constante 78,468 0,077  1013,21 0,000 

Idade 0,152 0,006 0,132 24,01 0,000 

Sexo -0,922 0,077 -0,063 -11,90 0,000 

Idade X Sexo  0,012 0,006 0,010 1,83 0,067 

 Interativa (R = 0,12)      

L
in

ea
r 

Constante 80,024 0,077  1037,79 0,000 

Idade   0,070 0,006   0,061 11,14 0,000 

Sexo  -1,530 0,077 -0,106 -19,84 0,000 

Idade X Sexo   0,046 0,006   0,039 7,26 0,000 

 Normativa (R = 0,10)      

Q
u

a
d

rá
ti

ca
 Constante 72,470 0,139  521,74 0,000 

Idade   -0,050 0,010  -0,034 -4,84 0,000 

Sexo   -0,636 0,139  -0,034 -4,58 0,000 

Idade X Sexo    0,036 0,010   0,024 3,52 0,000 

Idade²    0,009 0,001   0,104 14,09 0,000 

Idade² X Sexo   -0,004 0,001  -0,504 -5,90 0,000 

Nota. N = 36.845. A idade está centralizada em torno da média (28 anos). Sexo está recodificado feminino = -1, 

masculino = 1. Todos os termos são dos modelos finais. 
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Experimentação. Pode-se dizer que esta subfunção compreende o princípio do prazer, 

isto é, representa a necessidade de gratificação e de sexo, além de contribuir para a inovação e 

mudanças da estrutura social. Tais valores são comumente mais endossados por jovens, 

esperando-se que diminuam com o amadurecimento.  Confirmando esta expectativa, 

encontrou-se um padrão quadrático para experimentação, havendo diferença quanto ao sexo, 

o que significa que homens e mulheres se desenvolvem de maneira diferente quanto a esta 

subfunção. O termo positivo linear da idade indica que as pessoas vão aumentando em 

experimentação até determinado ponto, enquanto que seu termo negativo indica que depois de 

uma determinada idade, o nível de experimentação começa a reduzir. A Figura 5 ilustra a 

relação encontrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5. Pontuações médias de experimentação em função da idade e do sexo 

Realização. Os valores desta subfunção são típicos de jovens adultos, em fase 

produtiva. A realização representa a necessidade de auto-estima e a importância conferida à 

hierarquia quando baseada em demonstração de competência social. Espera-se, portanto, que 

os valores de realização de adolescentes e adultos maduros não sejam tão altos quanto os de 
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um jovem adulto, em fase produtiva e de afirmação profissional, podendo ser ainda mais 

preponderante em adultos maduros. No geral, os resultados apóiam esta concepção, indicando 

um modelo linear. Porém, quando se observa a Figura 6 e se têm em conta os resultados, 

poder-se-ia conjeturar um modelo cúbico; há um aumento da importância desta subfunção até 

os 18 anos, um decréscimo dos 19 a 34, porém com pontuações superiores àquelas observadas 

na faixa inicial do estágio anterior, e volta a subir a partir dos 35 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Pontuações médias de realização em função da idade e do sexo 

 

Existência. Esta subfunção representa a necessidade mais básica de sobrevivência, seja 

psicológica ou biológica. No caso, o contexto de socialização tem influência decisiva, pois 

pessoas que cresceram em contexto de escassez darão mais importância a sua segurança e 

estabilidade. Porém, esta mudança também ocorre em razão do desenvolvimento ou 

propriamente com o aumento da idade; os mais jovens (adolescentes) dão mais importância à 

existência, porém entre os 19 e 34 anos esta mudança, apesar de seguir, é menos pronunciada, 
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começando a reduzir a partir dos 35 anos, sobretudo para a amostra masculina. Portanto, 

observa-se um modelo quadrático que explica a mudança nesta subfunção, como representado 

na Figura 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Pontuações médias de existência em função da idade e do sexo 

 

Suprapessoal. Nesta subfunção os valores representam necessidades estéticas, de 

cognição e de autorrealização, ajudando a categorizar o mundo de forma consistente. A ênfase 

é menor em coisas concretas e materiais, sendo acentuada a importância em ideias abstratas. 

Neste sentido, esperava-se que os valores desta subfunção fossem endossados por pessoas 

segundo se tornassem mais maduras. Coerentemente, observou-se um padrão de mudança 

linear e positiva. O aumento da idade acresce a importância desta subfunção para homens e 

mulheres, como se constata na Figura 8.  
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Figura 8. Pontuações médias de suprapessoal em função da idade e do sexo. 

 

Interativa. As pessoas que endossam esta subfunção dão importância às necessidades 

de pertença, amor e afiliação, com ênfase em manter as relações interpessoais. 

Frequentemente ela representa um princípio-guia importante na vida de jovens, orientado-os 

para relações íntimas estáveis e, posteriormente, para a constituição familiar. No geral, o 

modelo que mostrou melhor ajuste foi o linear, indicando que com o amadurecimento esta 

subfunção aumenta de importância. Observou-se, entretanto, um efeito de interação entre 

idade e sexo, mostrando que as mulheres, sobretudo as mais jovens, priorizam mais esta 

subfunção, de acordo com o que é possível observar na Figura 9 a seguir. 
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Figura 9. Pontuações médioa de interativa em função da idade e do sexo 

 

Normativo. Com uma orientação claramente social, esta subfunção se pauta no 

respeito às normas convencionais. Geralmente as pessoas mais velhas são guiadas por tais 

valores. Podem ser observados também em crianças, especialmente em relação à obediência 

aos mais velhos, diminuindo consideravelmente na adolescência. Verificou-se um padrão 

quadrático, com um termo linear negativo, indicando inicialmente um decréscimo nos valores 

normativos e com um segundo termo positivo, isto é, com um aumento da importância destes 

valores segundo o avanço da idade. O efeito de interação entre idade e sexo, tanto no primeiro 

termo quanto no segundo, informa que as mulheres dão mais importância a tais valores, 

segundo é possível verificar na Figura 10. 
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Figura 10. Pontuações médias de normativa em função da idade e do sexo 

 

 Em resumo, a hipótese de rigidez, que indicava não existir mudança nos valores a 

partir dos 35 anos, não foi confirmada em quatro subfunções (experimentação, realização, 

suprapessoal e normativa). Por outro lado, a hipótese de plasticidade, que previa mudança de 

valores em diferentes etapas do desenvolvimento, apenas não foi corroborada na subfunção 

interativa. A partir destas evidências, testou-se o padrão das mudanças para cada subfunção. 

O modelo linear foi mais adequado para as subfunções suprapessoal e interativa, enquanto 

experimentação, existência e normativa revelaram um padrão quadrático de modificação das 

prioridades axiológicas. Por fim, a subfunção realização, apesar de atender os critérios para 

um modelo linear, apresentou uma indicação de padrão mais complexo de mudança, 

identificado como cúbico. Conclui-se, portanto, que foram reunidas evidências de mudanças 

em prioridades valorativas em função do desenvolvimento dos indivíduos, isto é, suas faixas 

etárias. 
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6. Discussão  

 O objetivo da presente dissertação foi verificar a mudança nos valores em função do 

desenvolvimento, isto é, das idades dos participantes. Conforme mencionado, a hipótese de 

rigidez afirma que não ocorrem quaisquer mudanças na personalidade do indivíduo a partir 

dos 30 anos. Aqui se adaptou tal hipótese, assumindo que, caso ela fosse adequada, não 

ocorreriam mudanças nas subfunções valorativas após os 35 anos. Por outro lado, a hipótese 

de plasticidade assume que podem ocorrer mudanças ao longo de todo desenvolvimento. 

Contando com uma amostra ampla (mais de 30 mil participantes) e uma distribuição contínua 

da idade para testar tais hipóteses, confia-se que este objetivo tenha sido alcançado. 

Entretanto, antes de discutir os achados principais, parece oportuno indicar limitações 

potenciais da pesquisa, que permitam ao leitor avaliar com cautela os resultados apresentados. 

6.1. Limitações potenciais 

 Como qualquer outra pesquisa, esta não está isenta de limitações. Apesar de 

considerar amostras de todas as unidades federativas do Brasil, estas não foram 

probabilísticas; consideraram-se apenas aquelas de conveniência, não permitindo 

deliberadamente generalizar os resultados para além dos contextos específicos em que os 

estudos foram realizados. Ademais, estas foram coletadas ao longo de oito anos, período que 

pode introduzir um viés para pesquisa sobre desenvolvimento humano.  

 Outro aspecto que demanda atenção foi a utilização de um único instrumento de 

autorrelato, isto é, o Questionário dos Valores Básicos (Gouveia, 2003). É possível que a 

utilização deste recurso de pesquisa implique em algumas desvantagens, visto que o 

respondente pode falsear o conteúdo relatado, diferindo do que seriam, realmente, seus 

valores (Cozby, 2003; Kohlsdorf & Costa Junior, 2009). Salienta-se também a preocupação 
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com o possível viés resultante da desejabilidade social, característica que parece inerente aos 

valores humanos (Schwartz, Verkasalo, Antonovsky, & Sagiv, 1997), tendo impacto, 

sobretudo, em medidas de autorrelato, como a aqui empregada. 

 Não obstante o que foi anteriormente comentado, sobretudo em razão da congruência 

dos achados, confia-se que as mudanças verificadas nos valores foram resultado dos estágios 

de desenvolvimento dos participantes e não do tempo decorrido entre os estudos. A propósito, 

tenha-se em conta que a pesquisa teve corte transversal; os participantes foram incluídos uma 

única vez. Desta forma, estima-se que os resultados sirvam como referência adequada nesta 

temática escassamente considerada, permitindo pensar as mudanças de valores em razão dos 

estágios de vida em que as pessoas se encontram, endossando o modelo de Erikson (1963, 

1982). Acrescente-se, ainda, que, até onde se sabe, o contingente amostral incluído neste 

estudo foi considerável, talvez o maior tido em conta neste país, permitindo avaliar 

adequadamente efeitos principais e de interação, tanto linear quanto curvilinear. 

 Em suma, apesar de serem reconhecidas as limitações potenciais anteriormente 

listadas, confia-se que os resultados desta dissertação sejam sólidos, plausíveis e congruentes 

com aspectos teóricos considerados previamente no âmbito do desenvolvimento em valores. 

Neste sentido, procura-se a seguir discuti-los pormenorizadamente.  

6.2. Resultados principais 

 No que diz respeito às hipóteses formuladas, a primeira (H1) indicava que os slopes 

das subfunções a partir dos 35 anos de idade seriam diferentes de zero. Neste sentido, a 

hipótese de rigidez seria rejeitada, o que não ocorreu no caso das subfunções existência e 

interativa. No caso da segunda hipótese (H2), previa que os slopes dos três grupos etários 

difeririam entre si nas seis subfunções, correspondendo à hipótese de plasticidade. Porém, 
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esta não foi corroborada no caso da subfunção interativa. Assim, não foi possível concluir, 

com esta amostra, que os valores desta subfunção mudam ao longo de toda a vida. Contudo, a 

hipótese de plasticidade foi corroborada para a subfunção existência, o que pode indicar, 

juntamente com o observado acerca da hipótese prévia, que as mudanças nos valores desta 

subfunção existem, porém podem ser menos preponderantes do que ocorre com as demais 

subfunções. 

 É possível que a subfunção interativa seja importante em todas as fases da vida em 

razão da cultura em que a pesquisa foi realizada. O Brasil, reconhecidamente, é uma cultura 

coletivista (Hofstede, 1984), em que as relações interpessoais contam acima de qualquer coisa 

(Gouveia & Clemente, 2000). Deste modo, não parece descabido pensar que esta subfunção 

não mude, quer aumentando ou diminuindo sua importância para as pessoas deste contexto. 

Por outro lado, no caso da subfunção existência, ela também parece preponderante para todas 

as pessoas, nos múltiplos contextos, pois é condição básica para que as pessoas realizem 

outras metas em suas vidas. Porém, não há que perder de vista que tais valores, embora 

tenham relação com as necessidades, especificamente a escassez, esta não é de ajuste imediato 

(Inglehart, 1991); o contexto de socialização por que passaram as pessoas pode explicar que 

existência siga sendo importante em função de sua idade e seu sexo.  

 Apesar destes comentários gerais, que procuram explicar resultados um pouco  

diferentes dos esperados, porém não tanto, tratam-se a seguir das demais hipóteses, 

considerando o padrão de explicação de cada uma das subfunções em função da idade dos 

participantes, como se descrevem; posteriormente são consideradas especificamente as outras 

subfunções para as quais não foram elaboradas hipóteses (existência, realização e interativa). 
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 A terceira hipótese (H3) sugeria que subfunção suprapessoal apresentaria um padrão 

linear de mudança. Os resultados corroboraram esta hipótese, apontando que é necessário o 

amadurecimento para aumentar a importância de valores como beleza, conhecimento e 

maturidade. Lembrando, esta subfunção representa as necessidades estéticas, de cognição e 

de autorrealização, acentuando a importância de ideias abstratas, com menor ênfase em coisas 

concretas e materiais (Gouveia et al., 2011). Como o ego tem um papel positivo, integrador e 

busca o funcionamento pleno, é coerente com o padrão encontrado para esta subfunção. Em 

outras palavras, com o passar dos anos, as experiências vividas e os desafios superados levam 

a necessidades superiores, refletindo em alguém mais maduro, direcionado em favor da 

generatividade, o que o faz pensar não somente nos dias correntes, mas naqueles que virão, 

tendo em conta as gerações novas (Erikson, 1982). 

 A quarta hipótese (H4) previa que a relação entre os valores de experimentação e a 

idade dos participantes seria quadrática. Isso foi precisamente o que se observou, 

confirmando-a. Como indicado na literatura, a busca de sensações, estimulação e novidade é 

mais característica de jovens, tendendo a reduzir com o aumento da idade (Zuckerman, 1994). 

Coerentemente, os valores desta subfunção são tipicamente importantes na adolescência, fase 

que, segundo Erikson (1963), o indivíduo busca a coesão da sua identidade por meio da 

identificação com grupos e papéis. Desta forma, conforme esperado, tais valores têm uma 

aceleração positiva na fase da adolescência e, posteriormente, desaceleram na vida adulta, 

quando questões como a intimidade e o trabalho passam a ser mais importantes. Além disso, 

homens e mulheres priorizam de forma diferente esta subfunção, algo que parece bastante 

plausível (Santos, 2008; Zuckerman, 1994). 

 A quinta hipótese (H5) definia que a subfunção normativa apresentaria padrão de 

relação quadrático com a idade dos participantes, tendo sido corroborada. Deste modo, os 
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valores correspondentes são pouco endossados durante o período da adolescência, quando 

desfrutar da vida e obter prazer está acima das regras; porém, tende a aumentar sua 

importância à medida em que a pessoa amadurece (Medeiros, 2008; Pimentel, 2004; Santos, 

2008). É importante lembrar que esta subfunção foca em regras sociais e reflete a importância 

da preservação da cultura e das normas sociais, enfatizando a vida social e a estabilidade 

grupal, o que representa a necessidade de controle. Esta subfunção geralmente é mais 

endossada por pessoas mais velhas (Tamayo, 1988), que se distanciam de comportamentos 

socialmente desviantes (Santos, 2008), enquanto procuram seguir as normas convencionais. 

As normas se tornam mais importantes com o amadurecimento e o desempenho de papéis que 

requerem responsabilidade.  Também foi encontrado efeito de interação entre idade e sexo 

nesta subfunção, indicando que a obediência às regras é algo mais característico das mulheres. 

Como observado, na amostra feminina, o primeiro termo obteve uma aceleração negativa na 

fase da adolescência, tornando-se positiva naquele de adulto maduro. 

 Existência. Esta subfunção possui claramente um motivador materialista, tendo como 

propósito principal assegurar as condições básicas de sobrevivência biológica e psicológica, 

bem como a necessidade de segurança. A existência está intrínseca na teoria de Erikson 

(1963), que considera todo o desenvolvimento psicossocial em termos dos desafios que o ego 

precisa superar para ter uma vivência positiva de cada estágio. O padrão quadrático de 

mudança indica uma aceleração positiva nas fases da adolescência e início da vida adulta, 

alterando o sentido, isto é, tendo uma inclinação negativa nos adultos maduros. Na fase da 

adolescência, verifica-se que além da sobrevivência biológica, a psicológica se sobressai, pois 

há a necessidade de consolidar a identidade. Posteriormente, no início da vida adulta, torna-se 

necessário garantir a própria estabilidade e a da prole. Uma questão adicional é compreender a 

razão de esta subfunção ter prioridade maior para as mulheres adultas maduras; talvez possa 
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representar uma busca por recuperar anos dedicados à maternidade, quem sabe os sacrifícios 

da vida que a fez se deparar, algumas vezes, com a carência de recursos suficientes para se 

considerar independente, capaz de prover sua própria vida. Porém, esta é apenas uma 

conjetura, que demandará estudos futuros. 

 Realização.  Esta subfunção se caracteriza por ter motivador materialista e 

orientação individual, expressando a necessidade de poder e influência sobre outras pessoas 

(Gouveia, 1998, 2003). Pode ser considerada típica da fase de generatividade (Erikson, 1963), 

especialmente quando voltada para o trabalho produtivo. Os critérios adotados indicaram um 

padrão de mudança linear, contudo, observando-se o modelo cúbico, este também parece 

coerente. A Figura 6 mostrou uma aceleração positiva na adolescência, que decrescendo no 

estágio seguinte, mas que voltou a ter aceleração positiva a partir dos 35 anos. Possivelmente, 

a aceleração positiva entre os adolescentes decorra de período crítico em suas vidas, 

principalmente daqueles por volta dos 16 a 18 anos, quando enfrentam a decisão de escolha 

do curso, precisando mostrar competência em superar os exames para ingresso na 

universidade. Neste momento, tem sido observado seu empenho e sua dedicação aos estudos 

(Gouveia, 2009). Por outro lado, já na faculdade, durante a idade de adulto jovem, têm lugar 

outras prioridades, como aquelas referentes à intimidade, busca de parelha, fazendo menos 

importante a realização; contrariamente, já entre os adultos maduros, esta subfunção pode ser 

preponderante no sentido de ser o momento de consolidação dos êxitos, sobretudo por volta 

dos 35 a 45 anos. Nesta oportunidade a pessoa tende a assumir o papel que sempre desejou na 

vida, correspondendo àquela de tomada de decisões (Erikson, 1963, 1982). 

 Interativa. Os valores pertencentes a esta subfunção correspondem às necessidades 

de pertença, amor e afiliação (Maslow, 1954), enfatizando a manutenção das relações 

interpessoais. Tais valores são endossados mais frequentemente por jovens e pessoas 
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orientadas para relações íntimas estáveis, sobretudo na busca de um parceiro(a) e constituição 

familiar (Kenrick et al., 2010;  Milfont, 2001). Erikson (1963), não obstante, enfatiza a 

dimensão social no desenvolvimento psicossocial, que é acentuada, principalmente, após a 

adolescência, quando os jovens adultos estão em busca da intimidade. Portanto, corrobora o 

modelo linear de relação entre esta subfunção e a idade dos participantes. Previamente foi 

comentado sobre a característica de os brasileiros serem coletivistas, o que reforça a 

importância seguida desta subfunção em outras fases do desenvolvimento. 

 Coerentemente com o proposto pela teoria de Erikson (1950), que trata do 

desenvolvimento psicossocial, encontraram-se evidências de que as subfunções valorativas 

mudam ao longo da vida, de forma congruente com o desenvolvimento. Em outras palavras, 

em cada estágio do desenvolvimento algumas subfunções são mais importantes para o 

indivíduo do que outras, e estas prioridades seguem mudando na medida em que ele 

amadurece tanto biológica como psicologicamente. Neste sentido, confia-se com a presente 

dissertação oferecer informações mais claras acerca desta temática, algumas vezes 

mencionada, mas raramente tratada diretamente, sobretudo a partir de delineamento 

transversal, considerando número expressivo de participantes. 

6.3. Direções futuras 

 A presente dissertação teve como objetivo conhecer as mudanças nas prioridades 

valorativas ao longo da vida. Contudo, conforme apontado anteriormente, uma limitação do 

estudo foi não contar com amostra de crianças com menos de 12 anos. Neste sentido, estudos 

futuros poderiam ampliar o intervalo da variável idade, incluindo tanto crianças como idosos, 

a fim de compreender de forma mais ampla o desenvolvimento em valores. O que ocorre, por 

exemplo, quando a pessoa tem mais de 75 anos? Esta idade parece ser cada vez mais comum 
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no Brasil, demandando a atenção dos pesquisadores no sentido de conhecer os valores destas 

pessoas; afinal, não é apenas questão de se tornar mais idoso, mas, sobretudo, ter seus 

interesses e seus valores levados em conta no sentido de promover maior bem-estar subjetivo 

e integração social. 

 São necessárias também evidências transculturais acerca das mudanças e dos padrões 

de desenvolvimento dos valores humanos, testando se os resultados aqui encontrados refletem 

padrões culturais ou se tais mudanças podem ser transpostas para outras sociedades. 

Lembrando, ponderou-se previamente a não mudança substancial das pontuações na 

subfunção interativa ao longo da vida, argumentando-se que, talvez, devesse ao padrão de 

orientação social das pessoas no Brasil, tipicamente coletivistas (Gouveia & Clemente, 2000). 

Portanto, talvez outros padrões pudessem ser observados em outras cultuas, quer mais 

individualistas ou coletivistas, ou mesmo assumindo outro tipo de coletivismo, tipicamente 

vertical, orientando ao cumprimento com os demais, à obediência, tal como ocorre em 

culturas do Oriente (Triandis, 1995). 

 No que diz respeito à internalização e socialização dos valores na infância, seria 

importante conhecer melhor este processo, quiçá por meio do estudo da congruência de 

valores de pais e filhos. Poder-se-ia comparar os valores endossados pelos pais com os que 

eles confiam que transmitem aos filhos e os que, de fato, são priorizados pelas crianças. Além 

disso, poder-se-ia, como fizeram Bubeck e Bilsky (2004), considerar em que medida a 

evolução valorativa com a idade se reflete no padrão de estrutura dos valores. Estas questões 

precisarão ser tidas em conta no futuro. 

  Considerando o modelo de Bardi e Goodwin (2011), é importante pensar em estudos 

futuros que tenham em conta a mudança de valores por meio de sua provocação. Poderiam ser 
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considerados grupos distintos para testar experimentalmente a atuação das rotas automática e 

deliberada. No caso da rota automática, poderia ser utilizado o método priming, inculcando, 

de forma inconsciente, determinados valores, comparando-os, posteriormente, com aqueles de 

um grupo controle. Por outro lado, no caso da rota deliberada, esta demandaria uma 

provocação consciente dos valores, que poderia ocorrer por meio de palestras e intervenções 

diretas, que, talvez, tivessem lugar em contextos específicos de sala de aula. Além disso, 

dividindo grupos experimental e controle, tornaria possível testar as mudanças a longo prazo, 

expondo-os continuamente aos estímulos inconscientes ou conscientes. 

 Por fim, outra questão que demanda atenção são os estudos longitudinais. Contudo, 

estes demandam tempo e financiamento, questões que dificultam tal tipo de pesquisa no 

contexto brasileiro, sobretudo no escopo de uma dissertação. Não obstante, ainda assim 

poderia se pensar em um estudo sobre as mudanças valorativas de estudantes universitários no 

decorrer de seus cursos. Tal estudo permitiria conhecer como o curso ou a área de 

concentração molda as prioridades axiológicas dos estudantes, tornando mais explícita a 

formação em valores, mesmo quando o propósito é formar em matérias específicas de cada 

curso. 

6.4. Conclusão 

 Os resultados previamente relatados reúnem evidências da pertinência em adaptar as 

hipóteses de rigidez e plasticidade (Srivastava et al., 2003) para o desenvolvimento dos 

valores humanos. O modelo de desenvolvimento psicossocial, de Erikson (1963, 1982), 

mostrou-se adequado para compreender as mudanças axiológicas ao longo da vida. No que 

diz respeito às rotas que agem na mudança valorativa (Bardi & Goodwin, 2011), a presente 

dissertação não permite concluir se as alterações nas prioridades axiológicas ocorreram de 
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forma automática ou deliberada. É possível que, no decorrer do desenvolvimento, as 

demandas situacionais acabem por influenciar a mudança nos dois sentidos. Porém, esta é 

uma questão que, ao menos por agora, não será possível responder de forma contundente. 

 Finalmente, considera-se que a presente dissertação compreende um impulso para o 

estudo dos valores na perspectiva do desenvolvimento humano, inovando na testagem de 

hipóteses para as mudanças axiológicas e clareando as variações típicas de cada estágio da 

vida. Na ausência de evidências claras como se dariam tais padrões de modificação, recorreu-

se a um modelo que é mais característico de traços estáveis, como é o caso daqueles que 

descrevem os big five (Srivastava et al., 2003). Porém, realizando uma adaptação, isto é, 

aumentando a faixa etária de 30 para 35 anos, seguiu-se observando que o homem segue 

mudando suas prioridades, seus padrões de orientação comportamental. Portanto, parece útil 

pensar que o ser humano não é uma figura estática, que tem formação em momento específico 

da vida, mas que segue existindo e se moldando às variações ambientais e contextuais, 

recorrendo a padrões que fazem mais funcionais seu posicionamento e sua vida em contexto 

social. 
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ANEXO 1: QUESTIONÁRIO DOS VALORES BÁSICOS (QVB) 

Por favor, leia atentamente a lista de valores descritos a seguir, considerando seu conteúdo. 

Utilizando a escala de resposta abaixo, indique com um número ao lado de cada valor o grau de 

importância que este tem como um princípio que guia sua vida. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

não 

importante 

Não 

importante 
Pouco 

importante 

Mais ou 

menos 

importante 
Importante 

Muito 

importante 
Totalmente 

importante 

 

01.____SEXUALIDADE. Ter relações sexuais; obter prazer sexual. 

02.____ÊXITO. Obter o que se propõe; ser eficiente em tudo que faz. 

03.____APOIO SOCIAL. Obter ajuda quando a necessite; sentir que não está só no mundo. 

04.____CONHECIMENTO. Procurar notícias atualizadas sobre assuntos pouco conhecidos; 

tentar descobrir coisas novas sobre o mundo. 

05.____EMOÇÃO. Desfrutar desafiando o perigo; buscar aventuras. 

06.____PODER. Ter poder para influenciar os outros e controlar decisões; ser o chefe de uma 

equipe. 

07.____AFETIVIDADE. Ter uma relação de afeto profunda e duradoura; ter alguém para 

compartilhar seus êxitos e fracassos. 

08.____RELIGIOSIDADE. Crer em Deus como o salvador da humanidade; cumprir a vontade 

de Deus. 

09.____SAÚDE. Preocupar-se com sua saúde antes de ficar doente; não estar física ou 

mentalmente enfermo. 

10.____PRAZER. Desfrutar da vida; satisfazer todos os seus desejos. 

11.____PRESTÍGIO. Saber que muita gente lhe conhece e admira; quando velho receber uma 

homenagem por suas contribuições. 

12.____OBEDIÊNCIA. Cumprir seus deveres e obrigações do dia a dia; respeitar aos seus pais e 

aos mais velhos. 

13.____ESTABILIDADE PESSOAL. Ter certeza de que amanhã terá tudo o que tem hoje; ter 

uma vida organizada e planificada. 

14.____CONVIVÊNCIA. Conviver diariamente com os vizinhos; fazer parte de algum grupo, 

como: social, esportivo, entre outros. 

15.____BELEZA. Ser capaz de apreciar o melhor da arte, música e literatura; ir a museus ou 

exposições onde possa ver coisas belas. 

16.____TRADIÇÃO. Seguir as normas sociais do seu país; respeitar as tradições da sua 

sociedade. 

17.____SOBREVIVÊNCIA. Ter água, comida e poder dormir bem todos os dias; viver em um 

lugar com abundância de alimentos. 

18.____MATURIDADE. Sentir que conseguiu alcançar seus objetivos na vida; desenvolver 

todas as suas capacidades. 
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ANEXO 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIO 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES - CCHLA  

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

CEP 58.051-900 – João Pessoa - PB 

Tel.: 83 3216 7924 / Fax: 83 3216 7064 

 

 

Prezado (a) Participante, 

Estamos convidando-lhe para participar desta pesquisa sobre valores e alguns outros 

construtos psicossociais. Este mesmo instrumento está sendo aplicado em diversas cidades do 

país, o que nos permitirá comparar as amostras destes países em termos destas variáveis 

psicossociais.  

A resposta ao questionário levará entre dez e quinze minutos. Suas respostas são 

completamente anônimas e apenas os pesquisadores diretamente envolvidos no projeto 

terão acesso aos dados. Você nunca será pessoalmente identificado neste projeto de 

pesquisa ou em qualquer apresentação ou publicação decorrente do mesmo. A 

informação que você nos fornecer será codificada como um número.  

Por favor, não escreva seu nome ou qualquer outra identificação pessoal no questionário.  

Agradecemos o preenchimento atento ao questionário que se segue. Sua participação é 

totalmente voluntária. Você é livre para parar de respondê-lo em qualquer momento antes de 

finalizá-lo, e, mesmo assim, devolvê-lo para nós. Ao preencher e devolver o questionário você 

estará de acordo que os dados sejam utilizados e analisados.  

Por favor, responda estas questões o mais sinceramente possível, utilizando-se das escalas de 

resposta apresentadas em cada seção, por meio da escolha do número que melhor representa 

sua opinião. Por favor, lembre-se que não existem respostas certas ou erradas. Nós estamos 

apenas interessados em conhecer sua opinião sincera!  

Em caso de dúvida você pode entrar em contato com os responsáveis por esta pesquisa Prof. 

Dr. Valdiney V. Gouveia (vvgouveia@pesquisador.cnpq.br)  

Muito obrigado por sua ajuda e cooperação nesta pesquisa!  
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ANEXO 3 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA DA UFPB 

 

 

 

 


