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 “As convicções são inimigos da verdade bem mais perigosos que as 

mentiras.” 

 

Friedrich Nietzsche 
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MODELOS DE VALORES DE SCHWARTZ E GOUVEIA:  

COMPARANDO CONTEÚDO, ESTRUTURA E PODER PREDITIVO 

RESUMO – A presente dissertação tem por objetivo principal comparar as teorias de 

valores de Schwartz (Teoria Universal dos Valores Humanos) e Gouveia (Teoria 

Funcionalista dos Valores Humanos), considerando suas hipóteses de conteúdo e 

estrutura e seu poder preditivo. Realizaram-se dois estudos empíricos. O Estudo 1 teve 

por objetivo testar as hipóteses de conteúdo (adequação do número de tipos 

motivacionais e subfunções) e estrutura (organização espacial dos valores) dos dois 

modelos. Participaram 1.173 pessoas com idade média de 25,1 anos (dp = 8,5), os quais 

responderam os seguintes instrumentos: Questionário dos Valores Básicos (QVB), 

Questionário de Valores de Schwartz (SVS) e perguntas demográficas. As hipóteses de 

conteúdo e estrutura foram corroboradas em ambos os modelos; unicamente no caso do 

modelo de Schwartz a configuração (estrutura) diferiu quando empregado o estimador 

Torgerson no escalonamento multidimensional confirmatório. Além disso, a estrutura 

circumplex que este modelo pressupõe não foi confirmada. O Estudo 2 avaliou a relação 

entre valores e comportamentos, buscando avaliar o poder preditivo das duas teorias. 

Participaram 836 pessoas com idade média de 22,4 anos (dp = 7,31), que responderam 

os seguintes instrumentos: QVB, Portraits Values Questionnaire (PVQ-21) e perguntas 

demográficas, ademais de duas medidas comportamentais, sendo uma para representar 

os tipos motivacionais de Schwartz e outro que cobria as subfunções de Gouveia. De 

modo geral, os dois modelos resultaram em correlações moderadas com os indicadores 

comportamentais, com o modelo de Gouveia apresentando correlação média (0,47, dp = 

0,14) superior ao de Schwartz (0,33, dp = 0,08) [t = -2,59, p < 0,01]. Concluindo, ambas 

as teorias apresentaram resultados satisfatórios, justificando que sejam empregadas no 

contexto de estudos sobre os correlatos dos valores humanos. Entretanto, ressalta-se que 

o modelo de Gouveia se mostrado algo mais adequado, sobretudo quando se tem em 

conta ser este mais parcimonioso. Discutem-se as limitações dos estudos, indicando 

pesquisas futuras que poderão contribuir para conhecer em que medida tais modelos são 

específicos e/ou se complementam. 

Palavras-chave: Valores humanos; Teoria; Conteúdo; Estrutura; Schwartz; Gouveia. 

  



 

 

MODELS OF VALUES OF SCHWARTZ AND GOUVEIA: COMPARING 

CONTENT, STRUCTURE AND PREDICTIVE POWER 

ABSTRACT – The main objective of the present dissertation was comparing the 

theories of Schwartz (Universal Theory of Human Values) and Gouveia (Functionalist 

Theory of Human Values), in function of their hypotheses of content and structure and 

predictive power. Two empirical studies were designed. The first study aimed to test the 

hypotheses of content (adequacy of the number of motivational types and subfunctions) 

and structure (spatial organization of values) of the two models. Participants were 1173 

peoples with an average age of 25.1 years (sd = 8.5), they responded the following 

measures: Basic Values Questionnaire (BVQ), Schwartz Values Survey (SVS) and 

demographic questions. The hypotheses of content and structure were supported in both 

models; only in the case of Schwartz model the configuration (structure) differed when 

the estimator Torgerson was employed in confirmatory multidimensional scaling. 

Futhermore, the postulated circumplex structure of Schwartz’s model was not 

confirmed. Study 2 assessed the relationship between values and behavior, trying to 

gauge the predictive power of the two theories. Participants were 836 peoples with an 

average age of 22.4 years (sd = 7.31), they responded the following measures: BVQ, 

Portraits Values Questionary (PVQ – 21), demographic questions, and two measures of 

behavior, one for to represent the motivational types of Schwartz and another covering 

the subfunctions of Gouveia. In general, the two models offered a moderate correlation 

between values and behavioral indicators. The model of Gouveia (0.47, sd = 0.14) 

presented average correlations higher than Schwartz’s model (0.33, dp = 0.08) [t = -

2.59, p < 0.01]. In conclusion, both theories presented satisfactory results, justifying that 

are employed in the context of studies on the correlates of human values. However, the 

model of Gouveia showed something more appropriate, especially when you consider 

this to be more parsimonious. The limitations of the studies were discussed, indicating 

that future research may help to know to what extent these models are specific and / or 

complementary. 

Keywords: Human values; Theory; Content; Structure; Schwartz; Gouveia.  
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A presente dissertação busca reunir evidências sobre a adequação de duas teorias 

sobre os valores humanos, isto é, a Teoria Universal dos Valores, de Schwartz (1992), 

que conta com considerável suporte empírico, sendo a teoria predominante 

mundialmente, e a emergente Teoria Funcionalista dos Valores Humanos, de Gouveia 

(1998), que vêm reunindo evidências empíricas que dão suporte aos seus fundamentos. 

Mais especificamente, busca-se comparar tais teorias em termos de três aspectos 

principais: conteúdo, estrutura e poder preditivo.  

O interesse em conhecer o conteúdo e estrutura dos valores humanos tem sido 

levado a cabo por diversos estudiosos nas últimas três décadas (Braithwaite & Law, 

1985; Gouveia et al., 2010; Kohn, 1977; Rokeach, 1973; Schwartz, 1992; Schwartz & 

Boehnke, 2004). Do mesmo modo, o interesse em estudar a relação entre valores e 

comportamentos, ou entre valores, atitudes e comportamentos, é um tema clássico e 

recorrente na literatura (Bardi & Schwartz, 2003; Kristiansen & Hotte, 1996; Roccas & 

Sagiv, 2010; Rokeach, 1973; Schwartz, 1996, 2007).  

Referências sobre os valores humanos podem ser encontradas em campos 

distintos, como filosofia (Rickert, 1922; Scheler, 1973) antropologia (Kluckhohn, 1951) 

sociologia (Merton, 1949; Parsons & Shils, 1951; Tomas & Znaniecki, 1918) e 

psicologia (Gouveia, 1998; Maslow, 1954; Rokeach, 1973; Schwartz, 1992). Na 

Psicologia, os estudos sobre valores humanos ganharam lugar de destaque 

possivelmente por este construto exercer papel importante no processo seletivo das 

ações humanas (Rokeach, 1973).  

Na Psicologia Social, os valores humanos se definem como princípios-guia 

gerais, que transcendem objetos ou situações específicas. De acordo com Gouveia, 

Fonseca, Milfont e Fischer (2011), esta tradição teve lugar já no início do século XX, 

tendo sido consolidada a partir de sua segunda metade, sobretudo a partir dos estudos 
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relativos à teoria da ação social (Parsons & Shils, 1951) e das contribuições de 

Rokeach (1973). Este, por sua vez, proclama a centralidade do conceito de valor, 

afirmando que este tema ocupa uma posição central através das ciências sociais, sendo 

capaz de unificar os diversos interesses aparentes nas ciências sociais concernentes ao 

comportamento humano. Colocações similares foram feitas nos âmbitos da Sociologia 

(Williams, 1968) e Antropologia (Kluckhohn, 1951). 

Mediante o apresentado, o leitor pode se perguntar acerca da necessidade de 

mais um estudo sobre esta temática, já que há na literatura considerável aporte à teoria 

de Schwartz, além de questionar a apresentação de uma nova teoria sobre valores, pois 

existem diversas teorias consolidadas sobre tal tema, a exemplo das que propõem 

Rokeach (1973) e Inglehart (1977). Não obstante, confia-se que o objetivo ao qual essa 

dissertação se propõe representa uma contribuição ao estudo dos valores, ao se testar e 

comparar duas teorias, uma já consolidada e outra emergente, em função de suas 

suposições básicas de conteúdo e estrutura e de seu poder preditivo. Ademais, confia-se 

que as dúvidas acerca da escolha da teoria funcionalista dos valores humanos, sejam 

dirimidas ao término da apresentação dos elementos que a justificam. 

Para alcançar o objetivo geral proposto, esta dissertação foi estruturada em duas 

partes principais. A primeira corresponde ao marco teórico, reunindo três capítulos. O 

capítulo I, denominado Teoria Universal dos Valores, apresenta os principais elementos 

e justificativas da teoria proposta por Schwartz (1992), como também suas hipóteses de 

conteúdo e estrutura. No capítulo II, Teoria Funcionalista dos Valores Humanos, 

detalha-se os principais elementos e pressuposições da teoria proposta por Gouveia 

(1998; 2003), além de suas hipóteses de conteúdo e estrutura. Por fim, no capítulo III, 

intitulado Valores e Comportamentos, discorre-se acerca da relação entre esses dois 

construtos, magnitude e das possíveis variáveis que estão implicadas. 
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A segunda parte dessa dissertação corresponde aos estudos empíricos, tendo sido 

levados a cabo dois estudos. O primeiro estudo objetiva testar as hipóteses de conteúdo 

e estrutura dos dois modelos. O segundo se propõem a avaliar a correlação entre valores 

e indicadores comportamentais, tendo em conta os dois modelos e escalas 

comportamentais elaboradas em função de cada um. Por fim, os resultados obtidos 

serão discutidos focando na comparação das duas teorias. Serão apresentadas as 

limitações potenciais e contribuições das pesquisas, como também possibilidades de 

estudos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I – MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO 1. TEORIA UNIVERSAL DOS VALORES 
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 Desde as contribuições de Thomas e Znaniecki (1918), passando por Parsons e 

Shils (1951), Kluckhohn (1951), Maslow (1954) e Rokeach (1973), o estudo dos valores 

humanos acumulou conhecimentos e avanços teóricos. Embora o campo teórico tenha 

avançado, foram escassos os estudos empíricos levados a cabo por estes pesquisadores, 

principalmente em testar a validade transcultural dos modelos apresentados. Entretanto, 

essa lacuna viria a ser preenchida pelos estudos desenvolvidos por Schwartz e seus 

colaboradores. 

O modelo desenvolvido por Schwartz (1992) é, na atualidade, a principal 

referência no campo dos valores humanos. Foi Rokeach (1973) quem sedimentou o 

terreno para o estudo dos valores, sendo referência obrigatória para qualquer 

pesquisador que venha a se aventurar por esse campo. Contudo, foi a partir dos esforços 

empreendidos por Schwartz e seus colaboradores que os valores passaram a ter um 

papel de destaque na Psicologia Social e Transcultural. Embora Schwartz tenha 

elaborado duas teorias sobre os valores, sendo uma no âmbito cultural (Schwartz, 2006) 

e outra individual, pessoal (Schwartz, 1992, 2005; Schwartz & Bilsky, 1987), 

unicamente esta última será abordada no presente capítulo. 

É com base nos desenvolvimentos teóricos de Rokeach que Schwartz (1992) 

fundamenta inicialmente sua teoria. As similaridades entre as abordagens de Rokeach e 

Schwartz não são casuais, como este último reconhece (Schwartz, 1994). Com algumas 

modificações, a teoria de Schwartz adota o conceito de valores empregado por Rokeach 

(1973) e utiliza sua metodologia como base para a mensuração dos valores, derivando 

grande parte dos valores de seu primeiro instrumento de medida (Schwartz Value 

Survey) daqueles adotados por Rokeach no Rokeach Value Survey e adotando a 

diferenciação entre valores terminais e instrumentais. Particularmente, Schwartz dá um 

passo à frente de Rokeach à medida que elabora uma teoria mais consistente, provendo 
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um conjunto integrado sobre o conteúdo dos valores e especificando a estrutura 

dinâmica das relações entre eles. Tais contribuições serão tratadas separadamente mais 

adiante. 

1. A Natureza dos valores humanos 

De acordo com Schwartz (1994), quando nós pensamos sobre nossos valores, 

pensamos no que é importante para nós na vida. Cada pessoa possui numerosos valores 

(p. ex. realização, segurança, benevolência) em variados graus de importância, podendo 

um valor em particular ser muito importante para uma pessoa e não ser para outra. A 

teoria dos valores de Schwartz adota uma concepção de valores que especifica seis 

características principais: 

(1) Valores são crenças que estão intimamente ligadas ao afeto, ou seja, evocando 

sentimentos quando ativados. Pessoas que dão importância a valores de 

independência ficam incitadas se sua independência for ameaçada, se 

desesperam se não podem protegê-la e se sentem felizes quando podem desfrutá-

la. 

(2) Valores se referem a metas desejáveis que motivam a ação. Pessoas que dão 

importância à ordem social e justiça, por exemplo, se sentem motivadas a seguir 

tais valores.  

(3) Valores transcendem ações e situações específicas. Obediência ou 

honestidade, por exemplo, são valores que podem ser relevantes em diversos 

contextos, como no trabalho ou na escola, nos esportes, com a família, amigos 

ou com estranhos. Schwartz (1992) afirma que esta característica distingue 

valores de conceitos próximos como as normas e atitudes, que usualmente se 

referem a ações, objetos ou situações específicas. 
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(4) Os valores servem como padrões ou critérios, guiando a seleção ou avaliação 

das ações, políticas, pessoas e eventos. Pessoas decidem o que é bom ou ruim, 

justificado ou ilegítimo, o que vale a pena fazer ou evitar, levando em conta as 

possíveis consequências para os valores que elas priorizam, embora o impacto 

dos valores nas decisões cotidianas raramente é consciente. Segundo Schwartz 

(1992), os valores se tornam conscientes quando as ações ou decisões que 

consideramos praticar entram em conflito com outros valores que prezamos. 

(5) Valores são ordenados por sua importância em relação aos outros valores, 

formando uma hierarquia. Desta forma, os valores das pessoas formam um 

sistema ordenado de prioridades característico de cada indivíduo. Podemos dar 

mais importância a valores de realização de que a valores de justiça, enquanto 

outras pessoas podem priorizar valores interacionais a valores de caráter mais 

individuais. Schwartz afirma que esta característica hierárquica é outro ponto 

que distingue valores de normas e atitudes. 

(6) As ações são guiadas por múltiplos valores. Qualquer atitude ou 

comportamento tem implicações para mais de um valor. Por exemplo, se 

envolver em um trabalho em equipe, pode expressar valores interacionais, como 

também valores de realização. De acordo com Schwartz, esta permuta entre 

valores concorrentes é o que guia atitudes e comportamentos, contribuindo para 

a ação à medida que são relevantes no contexto (daí sendo ativados) e 

importantes para o ator. 

Tendo em conta esses pressupostos, Schwartz (1994, p. 21) define valores como 

“metas desejáveis e transituacionais, que variam em importância e servem como 

princípios na vida de uma pessoa ou de outra entidade social”. Schwartz ainda afirma 

que fica implícito nessa definição de valores como metas que (1) eles servem ao 
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interesse de uma entidade social; (2) podem motivar a ação – dando-lhe direção e 

intensidade emocional; (3) funcionam como critérios para julgar e justificar a ação; e (4) 

são adquiridos por meio da socialização dos valores do grupo dominante e mediante a 

experiência pessoal da aprendizagem. 

Tais características não indicam o conteúdo substantivo dos valores. No entanto, 

implícita na visão dos valores como metas está a ideia de que o aspecto fundamental 

que diferencia os valores é o tipo de meta motivacional por eles expressada. Um 

segundo aspecto importante na teoria de Schwartz consiste em especificar como estes 

valores se estruturam, ou seja, o conjunto de relações dinâmicas entre os tipos 

motivacionais de valor. Estes dois aspectos serão tratados a seguir. 

2. O Conteúdo dos valores humanos 

Um dos postulados fundamentais da teoria de Schwartz é o da tipologia dos 

diferentes conteúdos dos valores, com base nas metas motivacionais que os subjazem. 

Schwartz (1994) parte do seguinte raciocínio: para adaptarem-se à realidade de um 

contexto social, os grupos e indivíduos transformam as necessidades inerentes à 

existência humana e as expressam na linguagem de valores específicos, por meio dos 

quais podem então se comunicar. Mais especificamente, os valores representam, na 

forma de metas conscientes, as respostas que todos os indivíduos e sociedades devem 

dar a três requisitos universais: 

(1) As necessidades do indivíduo na sua qualidade de organismo biológico 

(Organismo); 

(2) Os requisitos da interação social coordenada (Grupo); 

(3) Os requisitos para o correto funcionamento e sobrevivência dos grupos 

(Interação). 
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Destes três requisitos universais Schwartz e Bilsky (1987), derivaram sete tipos 

motivacionais na primeira versão da teoria. Posteriormente a teoria foi remodelada e 

foram propostos 11 e 10 tipos (Schwartz, 1992), estabilizando-se, atualmente, em 10 

tipos (Schwartz, 1992, 1994), embora estudos recentes (Schwartz & Boehnke, 2004) 

tenham provido evidências para mais de uma dúzia e meia de tipos motivacionais. Tal 

flutuação pode ser fruto da falta de uma teoria que especifique de maneira mais precisa 

a origem dos tipos motivacionais, que têm sido derivados a partir de uma orientação 

mais empiricista. 

Como dito anteriormente, a primeira formulação da teoria feita por Schwartz e 

Bilsky (1987) propôs que o aspecto principal do conteúdo dos valores é o tipo de meta 

ou preocupação motivacional que eles expressam. A partir da literatura sobre as 

necessidades, motivações sociais, demandas institucionais e requerimentos funcionais 

dos grupos sociais, tais autores afirmam ter derivado oito universais e distintos 

domínios motivacionais dos valores. Contudo, os estudos empíricos realizados com 

amostras de Israel e Alemanha, nos quais se empregou o questionário de Rokeach (RVS-

36), forneceram subsidio apenas para sete domínios motivacionais, a saber: prazer, 

realização, conformidade restritiva, segurança, pró-social, maturidade e autodireção. 

O domínio motivacional poder social, não obteve suporte empírico. Outros estudos 

(Schwartz & Bilsky, 1990) com amostras de mais cinco países (Austrália, Finlândia, 

Hong Kong, Espanha e Estados Unidos), oferecem suporte ao conteúdo dos sete 

domínios, embora os resultados de uma amostra de Hong Kong apontem para a 

distinção entre os oito domínios incialmente postulados. 

Posteriormente, no que diz respeito ao conteúdo dos valores, Schwartz (1992) 

modificou a versão anterior da teoria de diferentes formas. Primeiro, foram definidos 

mais três potenciais tipos motivacionais (a denominação passar a ser tipo, ao invés de 
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domínio) motivacionais de valores. Tradição e estimulação são propostos em Schwartz 

e Bilsky (1990) como outros possíveis tipos a serem derivados das necessidades 

humanas universais. Reexaminaram o tipo pode social¸ passando a se chamar apenas 

poder. Cogitaram ainda a possibilidade de incluir espiritualidade como outro tipo 

universal, embora não se tenha comprovado sua universalidade. Por fim, com base em 

estudos empíricos e considerações conceituais, os autores modificaram a definição e 

conteúdo dos tipos prazer, maturidade, pró-social e segurança. Tais modificações 

foram feitas com o propósito de clarificar seus significados, origens, requisitos 

universais e relações com outros valores (Schwartz, 1992). 

O modelo mais conhecido e com maior evidência empírica reúne dez tipos 

motivacionais (Schwartz, 1992), sendo o que se toma como referência principal aqui. 

Os dez tipos de valor estão na lista da primeira coluna da Tabela 1, juntamente com os 

valores específicos representativos e sua fonte, isto é, a origem em termos das 

necessidades humanas. 

Schwartz (1994) afirma que é possível classificar virtualmente todos os itens 

presentes em listas de valores procedentes de diferentes culturas em um desses dez tipos 

motivacionais. Embora os valores que representem a meta de encontrar sentido para a 

vida (p. ex., sentido na vida, uma vida espiritual, harmonia interior) preencham os 

requisitos de definição para serem classificados como o 11º tipo de valor, não há 

suporte empírico que sustente sua universalidade, podendo não ser implicitamente 

reconhecido entre as culturas. 
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Tabela 1. Tipos motivacionais de Schwartz (1994) 

Tipo motivacional Exemplos de valores Fontes 

Autodireção  
Criatividade; Curiosidade; 

Liberdade 

Organismo; 

Interação 

Estimulação 
Ousadia; Vida variada; Vida 

excitante 
Organismo 

Hedonismo Prazer; Apreciar a vida Organismo 

Realização  
Bem sucedido; Capaz; 

Ambicioso  
Interação; Grupo 

Poder  
Poder social; Autoridade; 

Riqueza 
Interação; Grupo 

Segurança  
Segurança nacional; Ordem 

social; Limpo 

Organismo; 

Interação; Grupo 

Conformidade  

Bons modos; Obediente; 

Honra os pais e os mais 

velhos 

Interação 

Tradição  Humilde; Devoto Grupo 

Benevolência  
Prestativo; Honesto; Não 

rancoroso 

Organismo; 

Interação; Grupo 

Universalismo 

Tolerância; Justiça social; 

Igualdade; Proteção do meio 

ambiente 

Grupo; 

Organismo 

1. Autodireção. Compreende a busca de independência do pensamento e ação, 

envolvendo escolhas, criatividade e exploração (por exemplo: criatividade, 

independente, liberdade). 

2. Estimulação. Diz respeito à busca de excitação, novidades e mudanças na vida (por 

exemplo: ser atrevido, uma vida excitante, uma vida variada), 

3. Hedonismo. Este tipo motivacional indica a busca de prazer e gratificação sexual por 

parte do indivíduo (por exemplo: desfrutar da vida, prazer). 

4. Realização. Evidencia a demonstração de sucesso pessoal e competência de acordo 

com padrões sociais aceitáveis (por exemplo: ambicioso, capaz, obter êxito), 
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5. Poder. Com este tipo motivacional é sugerida a busca de status social e prestígio, 

além de controle e/ou domínio sobre pessoas e recursos (por exemplo: autoridade, poder 

social, riqueza). 

6. Segurança. Compreende a busca de segurança, harmonia e estabilidade da sociedade, 

dos relacionamentos e de si mesmo (por exemplo: ordem social, segurança familiar, 

segurança nacional). 

7. Conformidade. Refere-se a restrições de ações, impulsos e inclinações que violam as 

expectativas e normas sociais vigentes (por exemplo: autodisciplina, bons modos, 

obediência). 

8. Tradição. Este tipo se traduz pela busca de respeito, compromisso e aceitação de 

costumes e ideias impostas pela cultura ou religião (por exemplo: devoto, honra aos pais 

e mais velhos, respeito pela tradição, vida espiritual). 

9. Benevolência. É representado pela busca e preservação do bem-estar das pessoas 

com quem se mantém relações de intimidade (por exemplo: honesto, não rancoroso, ter 

sentido na vida). 

10. Universalismo. Indica a busca da compreensão, tolerância, aceitação e bem-estar de 

todos, além da proteção e preservação dos recursos naturais (por exemplo: aberto, 

amizade verdadeira, igualdade, justiça social, protetor do meio ambiente, sabedoria, um 

mundo em paz, um mundo de beleza). 

 Deste modo, é importante frisar que a adequação dos valores específicos para 

representar cada um dos tipos motivacionais de valores compreende a hipótese de 

conteúdo do modelo de Schwartz. Neste sentido, checa-se em diversas culturas em que 

medida cada um destes valores emergem de forma diferenciada (Schwartz & Sagiv, 
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1995). Em resumo, o conteúdo dos valores faz referência à adequação da representação 

dos tipos motivacionais por meio dos indicadores ou valores específicos, admitindo a 

existência de dez tipos motivacionais universais. Embora se possa ter em conta o tipo 

motivacional espiritualidade, este não apresentou evidências de universalidade. 

Evidências empíricas sobre os achados podem ser encontradas em Schwartz (1992, 

1994; Schwartz & Sagiv, 1995). Em seguida, vamos discorrer acerca de outro 

importante aspecto da teoria, a hipótese de estrutura. 

3. A Estrutura dos valores humanos 

 Além da identificação dos dez tipos motivacionais, a teoria de Schwartz busca 

explicar a estrutura dinâmica de relações entre estes tipos de valores que possibilite 

relacionar os valores com outras variáveis de forma integrada. De acordo com Schwartz 

(2006) a chave para identificar a estrutura das relações entre os valores é a 

pressuposição de que as ações empreendidas para realizar cada tipo de valor têm 

consequências psicológicas, práticas e sociais, que podem entrar em conflito ou ser 

compatíveis com a realização de outros tipos valorativos. Ainda segundo o autor, avaliar 

os conflitos e compatibilidades prováveis de ocorrer quando as pessoas procuram 

realizar dois ou mais valores de forma simultânea, pode prover evidências sobre as 

prioridades valorativas do indivíduo. Por exemplo, se envolver em comportamentos que 

expressem valores de realização pode levar a conflito com a busca dos valores de 

benevolência: ir atrás do sucesso pessoal pode obstruir as ações voltadas para melhorar 

o bem-estar daqueles que precisam de nossa ajuda (Schwartz, 2006). 

Do mesmo modo que ocorreu com o conteúdo, a estrutura dos valores na teoria 

de Schwartz passou por alterações desde a publicação original (Schwartz & Bilsky, 

1987). Inicialmente, o parâmetro empregado para derivar a hipótese de estrutura era a 

faceta de interesse. Nessa, os valores eram vistos como metas, sendo a sua realização do 
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interesse do indivíduo ou do coletivo, portanto, os valores como metas individuais eram 

opostos àqueles quer servem ao interesse coletivo. Na versão inicial da teoria os três 

valores postulados como de interesse individual (prazer, realização e autodireção) 

formaram uma região contígua em um espaço bidimensional, tendo como opositor outra 

região formada por três valores de interesse coletivistas (pró-social, conformidade 

restritiva e segurança). Além desses, o valor maturidade se localizou em uma região 

fronteiriça aos dois conjuntos, já que maturidade é tido como  um valor misto, tanto de 

interesse individual como coletivista. 

 Posteriormente, Schwartz (1992), adotando como conteúdo dos valores dez tipos 

motivacionais, empregou a mesma divisão (individual vs coletivistas), caracterizando os 

valores poder, realização, hedonismo, estimulação e autodireção como de interesse 

individual, e opostos a esses os valores benevolência, tradição e conformidade, de 

interesse coletivista. Os valores universalismo e segurança são concebidos como 

servindo a ambos os tipos de interesse, denominados de mistos. 

Atualmente, a hipótese de estrutura do modelo de Schwartz, apresenta um 

postulado mais elaborado, baseado nas relações dinâmicas de compatibilidade e 

conflitos entre os valores. A premissa adotada é que os comportamentos que os 

indivíduos levam a cabo são expressões, em parte, dos seus valores, e têm 

consequências práticas, psicológicas e sociais que podem entrar em conflito ou ser 

compatíveis com a busca por outros valores. 

O padrão total de relações de conflito e compatibilidade entre os tipos 

motivacionais estruturam o sistema de valores como está representado na Figura 1. O 

arranjo circular representa um continuo motivacional. Deste modo, Schwartz (2006) 

afirma que embora a teoria faça distinção entre os tipos motivacionais, ela pretende que 
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os valorem formem uma continuidade de motivações inter-relacionadas. A natureza 

dessa continuidade fica clara quando se percebe a ênfase motivacional compartilhada 

dos tipos de valores adjacentes, por exemplo, estimulação e hedonismo apresentam 

motivações parecidas, como a busca de excitação, novidades e prazer. 

Quanto mais próximos estiverem dois valores em ambas as direções do círculo 

mais semelhantes e compatíveis são as suas motivações, do mesmo modo, quanto mais 

distantes estiverem mais antagônicas serão as suas motivações subjacentes, ou seja, 

maior será o conflito entre elas. Tipos valorativos próximos poderão ter suas definições 

operacionais sobrepostas, porém a definição de um valor diferirá acentuadamente de 

outro que esteja distante no círculo. Essa estrutura pode ser denominada de (quasi) 

circumplex, exceto pela localização do tipo tradição e conformidade no mesmo raio do 

círculo (Schwartz & Boehnke, 2004).  

Schwartz (2006, p. 63) afirma que a “divisão dos valores em tipos representam 

decisões ‘conceitualmente convenientes’ sobre onde termina um conjunto impreciso e 

começa o outro na estrutura circular, sendo as diferenças motivacionais sobre os tipos 

de valor, mais que discretas, contínuas, com um solapamento no significado dos tipos 

de valores adjacentes”. Portanto, segundo o autor, pode-se esperar que em estudos 

empíricos alguns valores adjacentes viessem a emergir em uma mesma região, contudo, 

espera-se que os valores que expressam motivações opostas fiquem claramente 

diferenciados. Os autores ressaltam que o arranjo circular é válido apenas para os 10 

tipos motivacionais, não sendo possível obtê-lo através dos itens constituintes de cada 

tipo, pois, o número de itens para operacionalizar os tipos motivacionais é variável, por 

exemplo, universalismo possui oito itens e hedonismo apenas dois. 
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 De acordo com Schwartz e Boehnke (2004), a afirmação de que este arranjo 

circumplex dos valores forma um contínuo motivacional é especialmente importante 

quando se pretende relacionar as prioridades valorativas com outras variáveis. É 

esperado que determinada variável que apresente uma correlação de alta magnitude com 

um tipo motivacional apresente correlações de magnitude próximas com os tipos 

motivacionais subjacentes, e que esta magnitude decresça, ou se torne negativa, a 

medida que se correlacione a variável com tipos motivacionais conflitantes ou opostos 

ao primeiro. Portanto, essas correlações devem seguir o padrão de uma curva sinusoidal 

que segue a ordem dos valores ao redor do círculo, como esperado em um modelo 

circumplex. Mais informações sobre modelos circumplex podem ser obtidas em 

Fabrigar, Visser e Browne (1997). 

 
Figura 1. Estrutura dos tipos motivacionais (Adaptado de Schwartz, 2006, p. 142). 
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 Como se pode observar na Figura 1, os seguintes pares de tipos motivacionais 

são considerados compatíveis: poder / realização, realização / hedonismo, hedonismo / 

estimulação, estimulação / autodireção, autodireção / universalismo, universalismo / 

benevolência, benevolência / conformidade, conformidade / tradição, tradição / 

segurança, segurança / poder e segurança / conformidade. Já priorizar simultaneamente 

os seguintes pares de valores pode levar a um conflito: autodireção e estimulação contra 

conformidade, tradição e segurança; universalismo e benevolência contra realização e 

poder; hedonismo contra conformidade e tradição. 

 Estas oposições entre os valores podem ser resumidas concebendo-se os valores 

como organizados em duas dimensões bipolares (Schwartz, 1994). Tal como se pode 

observar na Figura 1, a primeira dimensão é formada pelos polos abertura à mudança e 

conservação. Segundo o autor, essa dimensão opõe os tipos que enfatizam a 

independência de julgamento e ação e favorecem a mudança (autodireção e 

estimulação) com aqueles que enfatizam a autorepressão submissa, na preservação de 

práticas tradicionais e na proteção da estabilidade (segurança, conformidade e tradição). 

Uma segunda dimensão é formada pelos valores de autotranscendência e 

autopromoção, opondo, respectivamente, os tipos motivacionais que enfatizam a 

aceitação dos outros como iguais, assim como a preocupação com seu bem estar 

(universalismo e benevolência) com aqueles que destacam a busca de sucesso pessoal e 

do domínio sobre os outros (poder e realização). O tipo Hedonismo está relacionado 

tanto com abertura a mudança quanto com autopromoção.  

  Em resumo, as hipóteses de conteúdo e estrutura propostas por Schwartz são um 

avanço nos estudos dos valores humanos, culminando em uma forma mais elaborada de 

descrevê-los comparada a tipologia de valores instrumentais e terminais empregados 

por Rokeach (1973). O modelo de Schwartz sugere a existência de dez tipos 
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motivacionais distintos, além de indicar relações estruturais entre eles; propôs ainda a 

própria noção de tipos motivacionais, definindo-a como uma variável latente, com 

múltiplos indicadores (valores específicos), amenizando o aspecto técnico do erro de 

medida quando um único indicador é tido em conta. Portanto, trataremos a seguir das 

medidas empregadas por Schwartz para mensurar os valores. 

4. Mensuração dos valores 

 Na primeira publicação sobre o modelo dos tipos motivacionais, Schwartz & 

Bilsky (1987) empregaram a medida de valores proposta por Rokeach (RVS – 36) 

constituída de 36 valores, sendo 18 instrumentais e 18 terminais, para mensurar oito 

domínios motivacionais propostos. Embora o RVS – 36 tenha servido ao propósito no 

primeiro estudo, Schwartz (1992) optou por desenvolver um instrumento próprio, mais 

amplo, tendo como base o questionário de Rokeach, que compreendesse os novos tipos 

motivacionais propostos. 

 Para representar cada tipo motivacional pretendido, Schwartz (1992) fez uma 

amostragem de valores específicos entre aqueles que ele acreditava que expressassem 

cada uma das metas motivacionais ou tipos valorativos. Schwartz afirma que o número 

de marcadores valorativos escolhidos para cada tipo dependia da amplitude desse e da 

variedade dos diferentes valores que a expressavam. Por exemplo, alguns tipos como 

universalismo e benevolência, foram representados, respectivamente, por oito e cinco 

itens, e outros tipos como hedonismo e estimulação representados por três. Foram 

utilizados como fonte, além dos valores do RVS, valores de outros instrumentos 

(Braithwaite & Law, 1985; Chinese Culture Connection, 1987; Hofstede, 1984) além de 

terem sido consultados textos comparativos de religiões e estudiosos de diversas 

religiões, como mulçumanos e drusos (Schwartz, 1992). 
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Ao total o Schwartz Value Survey (SVS) foi composto por 56 valores, sendo 52 

valores representativos dos dez tipos de valor postulados como universais, e quatro 

representando os valores de espiritualidade. Contudo, Schwartz (1992) estimulou os 

colaboradores das pesquisas a acrescentarem outros valores percebidos como 

importantes na cultura onde se fosse validar/aplicar o instrumento. No Brasil, por 

exemplo, Tamayo e Schwartz (1993) adicionaram quatro valores (sonhador, esperto, 

vaidade e trabalho) tido pelos autores como tipicamente brasileiros, a adaptação do 

instrumento. Os valores são apresentados em duas listas distintas, sendo os primeiros 30 

redigidos como valores terminais (substantivos) e os 26 restantes como valores 

instrumentais (adjetivos). Tal classificação foi herdada da escala de Rokeach, e 

representando um anacronismo, já que o próprio Schwartz (1994) afirma não haver 

prova empírica que sustente a distinção entre valores terminais e instrumentais. 

 Schwartz (1992) optou pelo nível de medida escalar, tanto por razões 

metodológicas como conceituais, diferente da medida empregada por Rokeach (1973) 

que consistia em ordenar os valores (ranking). Segundo Schwartz (2006) optou-se pela 

medida escalar por apresentar melhores propriedades estatísticas, além de permitir ao 

pesquisador usar listas de valores mais longas como também alterar o número de 

valores sem que isso afete as avaliações dos valores centrais. Os participantes avaliam 

cada valor “como um princípio-guia em minha vida”, em uma escala de nove pontos, 

que varia de 7 (extrema importância) a -1 (oposto a meus valores). Antes de avaliar os 

valores em cada lista, os participantes escolhem os valores mais importantes (atribuindo 

7) e os contrários a seus valores (atribuindo -1). 

 A validação do instrumento foi realizada, progressivamente, com 212 amostras 

provenientes de 67 países, com um total de 64.271 sujeitos, tendo sido mais comumente 

empregada a técnica de análise Smallest Space Analysis (SSA). Os resultados revelaram 
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que cada um dos tipos motivacionais propostos formou na quase totalidade das 

amostras, uma região distinta (Schwartz, 2005). Os índices de consistência interna dos 

10 tipos de valores apresentam média de 0,68, variando de 0,61 para tradição a 0,75 

para universalismo. Estudos empíricos (Schwartz, 1992, 1994; Schwartz & Bardi, 1997) 

apontam que dos 56 valores do SVS, 44 itens apresentam validade transcultural, ou seja, 

apresentam uma considerável consistência do significado motivacional entre as culturas. 

Deste modo, tais valores podem ser empregados para comparar prioridades valorativas 

de diferentes nações ou grupos culturais. 

 Embora o SVS venha sendo o instrumento mais comumente empregado por 

Schwartz e colaboradores (Schwartz, 1992, 1994; Schwartz & Sagiv, 1995), um número 

considerável de autores têm questionado as suas propriedades psicométricas, apontando 

problemas de erros na medida e de multicolinearidade (por exemplo, Cable & Edwards, 

2004; Burroughs & Rindfleisch, 2002; Oliver & Mooradian, 2003; Perrinjaquet, Furrer, 

Marguerat, Usunier & Cestre, 2007; Thøgersen & Ölander, 2002). 

Outras críticas dizem respeito, primeiro, a divisão dos valores em terminais e 

instrumentais representando um anacronismo desnecessário, já que o próprio autor 

afirma não ter encontrado prova empírica que sustente tal divisão (Schwartz, 1994). 

Segundo, não são claras as fontes que foram utilizadas nem os procedimentos 

empregados para derivar os itens do SVS, e mesmo a fonte principal, a escala de 

Rokeach (1973), foi, como este autor afirma, “construída de maneira intuitiva, sem 

procedimentos claros e objetivos que permitisse a qualquer outro pesquisador chegar à 

mesma lista de valores de forma independente” (p. 30).  

Outra crítica é direcionada à escala empregada, que varia de -1 a 7. De acordo 

com Tamayo (2007), a utilização do número 7 para identificar os valores supremos tem 

sido falha, já que por definição os valores supremos são um ou dois, o que não tem se 
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constatado empiricamente. Os valores supremos são tão numerosos que Schwartz 

(1994) estabeleceu como critério que os questionários nos quais o número 7 é utilizado 

em mais de 21 itens devem ser eliminados. Desta forma o número 7 da escala 

certamente não avalia os valores supremos. Além disso, o SVS é um instrumento que 

demanda alto nível de pensamento abstrato e apresenta os conceitos de valor fora de 

qualquer contexto específico, e é bastante extenso (56 itens), o que pode dificultar a 

aplicação em determinados contextos.  

Tendo em conta algumas dessas dificuldades, Schwartz et al. (2001) propuseram 

uma nova medida, o Portrait Values Questionnaire (PVQ). Ao construir o PVQ os 

autores tinham como objetivo superar o caráter abstrato dos itens do SVS, contando uma 

medida que pudesse ser utilizada com pessoas de baixo nível de escolaridade e com 

crianças e adolescentes. O PVQ inclui 40 verbalizações, descrevendo metas pessoais, 

aspirações ou desejo que apontam implicitamente para a importância de um valor. Por 

exemplo, “Pensar em novas ideias e ser criativa é importante para ela. Ela gosta de fazer 

coisas de maneira própria e original” (autodireção). A tarefa do respondente é avaliar o 

quanto a pessoa descrita é parecida consigo, utilizando uma escala de resposta com as 

seguintes alternativas: Se parece muito comigo; Se parece comigo; Se parece mais ou 

menos comigo; Se parece pouco comigo; Não se parece comigo; Não se parece nada 

comigo. Além desta versão, com 40 itens, há uma versão reduzida com 21 itens (PVQ-

21). 

Estudos empíricos reportados por Schwartz et al. (2001) com 14 amostras de 

sete países apresentaram alfas aceitáveis para os 10 tipos de valores, com média de 0,68 

e variando de 0,47 para tradição a 0,80 para realização. No Brasil, o PVQ foi adaptado 

por Pasquali e Alves (2004), Tamayo e Porto (2009) e Almeida e Sobral (2009). Estes 

autores reportam que o PVQ apresentou evidências de parâmetros psicométricos de 
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validade e precisão adequados, embora alguns tipos motivacionais tenham se solapado 

(Tamayo & Porto, 2009), ou se tenha derivado uma estrutura distinta da estrutura dos 10 

tipos motivacionais preconizados pela teoria (Pasquali & Alves, 2004). Além disso, 

outros estudos apontam problemas com o PVQ-21, como Verkasalo, Lonnqvist, 

Lipsanen e Helkama (2009), que encontraram valores baixos de alfas de cronbach para 

os dez tipos motivacionais, variando de 0,20 a 0,41 (m = 0,30, dp = 0,06), embora tenha 

encontrado suporte empírico para as duas dimensões de segunda ordem. Knoppen e 

Saris (2009), analisando os dados do European Social Survey, apontando problemas de 

validade de construto e discriminante no PVQ sugerindo mudanças para uma medida 

mais acurada. 

Em resumo, o SVS continua sendo o instrumento preferido para mensurar 

valores (Schwartz et al., 2001), pois apresenta extensa evidência de validade 

transcultural e por sua empregabilidade para relacionar prioridades valorativas e outras 

variáveis, apesar dos problemas anteriormente citados. Contudo, o PVQ tem um papel 

específico a desempenhar, pois é fácil e rápido de administrar, além de ser adequado 

para estudar valores em populações com menor nível educacional. A seguir serão 

apresentados e discutidos alguns estudos empíricos empregando a teoria de Schwartz. 

5. Testando o conteúdo e a estrutura dos tipos motivacionais 

 Desde a primeira publicação sobre sua teoria de valores no fim da década de 80 

(Schwartz & Bilsky, 1987), Schwartz e seus colaboradores vêm desenvolvendo diversas 

pesquisas buscando comprovar a universalidade do seu modelo (Schwartz, 1992; 

Schwartz & Bardi, 2001; Schwartz & Bilsky, 1990; Schwartz & Sagiv, 1995; Schwartz 

et al., 2001). Sua teoria foi testada em cerca de 230 amostras em mais de 68 países 

(Schwartz, 2009), incluindo uma grande diversidade cultural, linguística, religiosa, de 

idade, sexo e ocupações. 
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 A técnica comumente empregada para análise de dados por Schwartz (1992, 

1994, 2009) é a Smallest Space Analisys (SSA). A ideia subjacente à SSA é avaliar as 

interrelações entre os valores. Valores com significados semelhantes estarão fortemente 

correlacionados e próximos na projeção da SSA, já valores com significados distintos, 

ou seja, com correlações baixas ou até negativas, se situarão a uma ampla distância na 

projeção. Na SSA, o critério geral comumente empregado por Schwartz para aceitar que 

um tipo motivacional emergiu em determinada região é que ao menos 70% dos valores 

ali aglomerados tenham sido julgados a priori como expressando um determinado tipo 

motivacional. Caso não seja atendido esse primeiro requisito, a exigência cai para 60% 

dos itens pertencerem a um tipo motivacional e que os itens restantes nessa região 

pertençam a tipos diversos. Se tais critérios ainda não forem atendidos, há a 

possibilidade de se emergir dois tipos motivacionais em uma mesma região do espaço, 

desde que ao menos 50% dos itens de cada tipo estiverem presentes, e ao menos 70% 

destes valores expressem uma meta motivacional próxima ou parecida (Schwartz, 1992, 

p. 22). 

Portanto, para avaliar a hipótese de conteúdo é levado em conta se os dez tipos 

motivacionais puderam ser classificados em regiões distintas, com base nos critérios 

anteriormente expostos. Já o critério para avaliar a hipótese de estrutura consiste em 

examinar se as regiões obtidas formam um padrão de oposições e adjacências 

correspondentes às relações pressupostas entre os valores. 

 Schwartz (1994), com o objetivo de avaliar o conteúdo e a estrutura dos valores 

analisou 97 amostras de 44 países totalizando 25.863 respondentes. Quanto à hipótese 

de conteúdo, o autor relata que mais frequentemente surgiram nas amostras oito regiões 

distintas e que os dois tipos restantes apareceram misturados (39% das amostras). A 

seguir, o mais frequente foi que os dez tipos emergissem separados (29% das amostras). 
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Nas amostras restantes, o autor descreve que emergiram uma mistura de valores 

presumidos, assim como de regiões adjacentes, corroborando a conceituação de 

continuum motivacional. Os tipos de valores que mais emergiram separadamente foram 

realização (94%) e poder (92%), já o que menos emergiram em regiões distintas foram 

benevolência (63%) e conformidade (60%). Computando também as vezes que os tipos 

de valores emergiram em uma região conjunta e esperada com outros tipos de valor, 

temos que o tipo poder apareceu em 94% das amostras e que outros tipos como 

universalismo e tradição apareceram em 100% das amostras.  

Com base nestes resultados Schwartz (1994) conclui que, na maioria das 

amostras, os dez tipos motivacionais são discriminados, contudo é frequente que os 

tipos de valor que compartilham preocupações motivacionais parecidas não sejam 

diferenciados. Quanto à hipótese de estrutura, Schwartz afirma que as duas dimensões 

de ordem superior obtiveram suporte empírico considerável. A primeira dimensão 

(abertura a mudança – conservação) emergiu em 96 das 97 amostras, e a segunda 

(autopromoção – autotranscendência) apareceu em 94 das 97 amostras. Em relação a 

estrutura, Schwartz desenvolveu um índice quantitativo para medir o ajuste mais 

específico da ordem estrutural. O índice refere-se ao número de movimentos necessários 

para organizar a ordem dos valores de acordo com a ordem proposta pela teoria. Por 

exemplo, se o tipo hedonismo estivesse situado entre as regiões de estimulação e poder 

e todos os outros tipos estivessem nas regiões preconizadas pela teoria, seria necessário 

apenas 1 (um) movimento para alcançar a ordem estabelecida pela teoria. Para a troca 

entre tradição e conformidade é dado o valor de 0,5. Do total de 97 amostras, dez se 

encaixaram perfeitamente na estrutura ideal; o número modal de movimentos requeridos 

foi de 0,5 (dezenove amostras) e a média foi de 1,7 movimentos.  
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Schwartz (1994) conclui que a maior parte das amostras apresentou algum 

desvio em relação à estrutura teorizada, assim a ordem preconizada pela teoria para os 

dez tipos não pode ser encarada como universal. Embora o grau de encaixe estrutural 

não tenha variado em função do tipo de amostra – professor, estudando, adultos, 

população geral, por exemplo – o encaixe foi um pouco melhor nas amostras de países 

ocidentais, sobretudo europeus, do que em amostras de países do oriente. 

Além dos estudos acimas descritos, outros estudos foram levados a cabo com o 

fim de avaliar a estrutura e conteúdo dos valores. Schwartz e Sagiv (1995) ao analisar 

cerca de 80 amostras de 40 países evidenciaram razoavelmente a presença dos 10 tipos 

de valores descritos na teoria. Além de se confirmar a consistência transcultural de 44 

dos 56 itens do SVS, que emergiram em ao menos 75% das amostras. Schwartz e 

Boehnke (2004) empregaram análise fatorial confirmatória para testar o conteúdo e 

estrutura dos valores, os resultados demonstraram que os dez tipos motivacionais 

apresentaram invariância configuracional em amostras de 23 países usando o SVS. 

Schwartz (2009), utilizando o PVQ-21 analisou 71 amostras obtidas no European Social 

Survey, obteve resultados positivos em 42 das 71 amostras, nas quais a ordenação 

circular teorizada foi perfeitamente reproduzida.  

Em relação a outras variáveis, por exemplo, Schwartz e Huismans (1995) 

comprovam que os tipos motivacionais apresentam um padrão de correlações coerentes e 

teoricamente esperadas com a variável religião, com relativa independência do país ou 

tipo de culto religioso (Israel – Judeus; Irlanda – protestantes; Espanha – católicos; e 

Grécia – Ortodoxos). Especificamente, os valores poder, hedonismo, estimulação, 

autodireção e universalismo se correlacionaram de forma negativa; já os valores 

benevolência, tradição, conformidade e segurança se correlacionaram positivamente. Já 

Schwartz e Sagie (2000) ao estudar o impacto do desenvolvimento socioeconômico e da 
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democratização politica sobre os valores, encontraram correlações positivas entre as 

variáveis supracitadas com as dimensões de segunda ordem abertura a mudança e 

autotranscendência, e correlação negativa com conservadorismo e autopromoção. 

Schwartz, Verkasalo, Antonovsky e Sagiv (1997), em duas amostras de adultos, uma de 

Israel e outra da Finlândia, demonstraram a correlação positiva entre o construto 

desejabilidade social e os valores que enfatizam a harmonia social (conformidade, 

segurança, benevolência e tradição) e negativamente com tipos valorativos mais de 

autorrealização e abertura a mudança (hedonismo, estimulação, auto-direção, realização e 

poder). 

 Embora apresente considerável suporte empírico, a teoria proposta por Schwartz 

não está isenta de criticas por parte de diversos autores (Gouveia, 1998; Molpeceres, 

1994; Perrinjaquet et al., 2007). Uma das criticas recai sobre o método comumente 

utilizado para testar a teoria, a SSA. Tal técnica se caracteriza como exploratória e 

carece de objetividade, ficando a solução final a mercê da imparcialidade do 

pesquisador. Os indicadores de bondade de ajuste desta técnica, o RSQ (R-squared 

correlation) e o S-Stress, referem-se à dimensionalidade do espaço onde serão 

representadas as distâncias entre os itens. Neste sentido, definida a representação 

espacial, o pesquisador pode traçar uma linha ou desenhar uma figura que reúna os itens 

que supostamente pertencem ao “fator” que teorizou, existindo pouca possibilidade de 

que se refute seu modelo (Gouveia, 2003).  

A teoria de Schwartz poucas vezes foi testada através de uma abordagem 

confirmatória (AFC), Schwartz e Boehnke (2004) são uma exceção, embora os achados 

empíricos deste estudo sejam ambíguos e não forneçam uma confirmação plenamente 

convincente da estrutura circumplex dos valores. Outras limitações são apontadas por 

Perrinjaquet et al. (2007): (1) apesar da AFC confirmar a existência dos 10 tipos de 
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valores, alguns índices (χ
2
/df, RMSEA) indicaram ajuste pobre para a maioria dos 

modelos testados; (2) índices importantes para chegar a conclusões sobre o ajuste dos 

modelos como o CFI, GFI e AGFI não foram reportados, dificultando tirar conclusões 

sobre o ajuste do modelo; (3) as saturações de alguns itens estão abaixo do 

recomendado na literatura, indicando possível falta de precisão do construto; (4) itens 

com carga baixa foram convenientemente deletados e itens com cargas cruzadas 

significativas não foram discutidos; por fim (5) correlações elevadas entre valores 

adjacentes são reportadas, sugerindo problemas de multicolinearidade. 

Quanto à estrutura do modelo, estudos realizados por outros pesquisadores 

(Hinz, Brähler, Schmidt & Albani, 2005; Perrinjaquet et al., 2007) nos quais foi 

empregada uma abordagem confirmatória (CIRCUM e Análise Fatorial Confirmatória 

com restrições), apontam que a estrutura circumplex ou quasi-circumplex pressuposta 

pelo modelo de Schwartz não obteve suporte empírico.  

6. Conclusões 

Desde a apresentação inicial de sua teoria, Schwartz buscou propor uma teoria 

universal do conteúdo e estrutura dos valores humanos. Atualmente, a teoria dos tipos 

motivacionais é a de maior impacto na área, servindo como referência principal nos 

estudos dos valores, contribuindo para Psicologia Social, Transcultural e áreas afins. 

Certamente ela representou uma contribuição importante para a temática, 

operacionalizando e testando algumas das ideias de Rokeach (1973), a exemplo das 

hipóteses de conteúdo e estrutura, que este autor tratou superficialmente, indicando 

existirem dois tipos de valores (instrumentais e terminais).  

Schwartz (2006) apresentou uma proposta elegante, indicando dez tipos 

motivacionais, além de sugerir relações estruturais entre eles; propôs ainda a própria 
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noção de tipos motivacionais, definindo-a como uma variável latente, com múltiplos 

indicadores (valores específicos), amenizando o aspecto técnico do erro de medida 

quando um único indicador é tido em conta (Medeiros, 2011). Some-se a estas 

contribuições seu esforço em reunir pesquisadores dos cinco continentes, os quais têm 

ajudado com evidências que parecem sugerir a qualidade de seu modelo. 

Ainda que apresente considerável suporte empírico, a teoria proposta por 

Schwartz não está isenta de criticas. Estas têm apontado a falta de base teórica 

subjacente à origem dos valores, a indeterminação do número de tipos motivacionais, o 

modo como valores específicos foram selecionados para representa-los e a ausência de 

explicação consistente acerca das compatibilidades e conflitos dos valores. Por fim, 

pesquisadores independentes têm encontrado alguma dificuldade em corroborar sua 

estrutura valorativa, sugerindo por vezes um modelo mais reduzido, contendo seis a oito 

tipos motivacionais de valores (Hinz et al., 2005; Perrinjaquet et al., 2007;). 

Um dos críticos do trabalho de Schwartz é Gouveia (1998, 2003). Gouveia 

critica a ideia de conflitos dos valores presente na teoria de Schwartz, pois esta não é 

compatível com a concepção do desejável, própria dos valores, e que talvez tenha se 

originado como resultado deste autor não contar com um modelo explícito acerca da 

natureza humana. Ressalta-se, ainda, a não inclusão de dimensões valorativas que 

parecem essenciais quando os valores são pensados como representações cognitivas das 

necessidades; este é o caso, por exemplo, da subfunção existência (Gouveia et al., 

2011).  

Tendo como base as críticas anteriormente comentadas e procurando construir 

um modelo teórico axiomatizado, Gouveia e seus colaboradores propuseram a Teoria 

Funcionalista dos Valores Humanos (Gouveia, 1998, 2003; Gouveia et al., 2011). Esta 
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teoria não deve ser considerada como contraposta a outros modelos na literatura que 

considera a natureza motivacional dos valores humanos, mas sim, trata-se de um 

modelo integrador, que pretende contribuir ao desenvolvimento teórico desta temática. 

Neste sentido, demanda-se considerá-la mais detidamente no capítulo posterior. 
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CAPÍTULO 2. TEORIA FUNCIONALISTA DOS VALORES HUMANOS 
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A Teoria Funcionalista dos Valores Humanos começou a ser desenvolvida por 

Gouveia e colaboradores no final da década de 90 e tem evoluído desde então (Gouveia, 

1998, 2003, 2005; Gouveia, Milfont, Fischer & Santos, 2008; Gouveia et al., 2010, 

2011). Embora menos reconhecida internacionalmente que o modelo proposto por 

Schwartz (1992), já foram realizados estudos que abrangem próximo a 50.000 pessoas 

do Brasil e de mais onze países (Medeiros, 2011). 

Gouveia (1998), em revisão dos principais referenciais teóricos acerca dos 

valores, afirma que, em geral, os modelos sobre valores falham em apresentar critérios 

objetivos na hora de identificar a fonte e a natureza desses. Outro aspecto relevante é a 

falta de uma concepção acerca da natureza humana, o que, favorece a ambiguidade de 

admitir os valores como desejáveis e, ao mesmo tempo, falar em valores negativos ou 

contra valores. Mais especificamente, ele destaca que autores como Schwartz (1992) 

incluíram valores em seu instrumento, majoritariamente derivados da lista 

admitidamente intuitiva de Rokeach (1973), que não apresentavam conteúdo claro, 

como, por exemplo, limpo e criativo, ou eram pouco específicos, como, protetor do 

meio ambiente, união com a natureza. Além disso, deixou de incluir outros valores que 

parecem ser essenciais para a orientação de comportamentos, sobretudo em contextos de 

escassez (por exemplo, sobrevivência, estabilidade pessoal). 

Portanto, partindo destas críticas, mas tendo em conta as contribuições 

importantes dos modelos já existentes, Gouveia (1998, 2003; Gouveia et al., 2008, 

2009, 2010, 2011) propõem um modelo teórico alternativo, mais parcimonioso e que, 

apesar de ainda pouco difundido no contexto internacional, tem apresentado padrões 

satisfatórios de adequação (Medeiros, 2011). 



47 

 

1. A natureza dos valores humanos 

 Como visto, o autor afirma que a teoria surgiu inicialmente de inquietações 

produzidas a partir da compreensão de teorias prévias. De acordo com Gouveia (2003), 

os valores podem ser formalmente definidos como (1) critérios de orientação que guiam 

as ações humanas e (2) expressam cognitivamente suas necessidades básicas. Esta teoria 

admite quatro suposições teóricas principais: 

(1) Natureza humana. Assume a natureza benevolente ou positiva dos seres 

humanos. O homem é concebido como naturalmente bom, como já apontava 

Maslow (1954), se orientando por aspectos positivos da vida, justificando-se 

que apenas faça sentido falar em valores como atributos positivos. Ainda que 

haja valores dentro do modelo que possam apresentar um caráter negativo 

para alguns indivíduos (por exemplo, poder, religiosidade), sua essência é 

positiva, sendo possível interligá-los em um sistema de valores (Gouveia et 

al., 2010). 

Mas, aqui o leitor poderá se perguntar, se os valores são essencialmente 

positivos, o que explica que algumas pessoas tenham comportamentos desviantes? 

Gouveia et al. (2011) justificam que, embora todos os valores sejam positivos, priorizar 

excessivamente alguns valores em detrimento de outros pode resultar em condutas 

antissociais ou posicionamentos radicais. Um exemplo é o que possivelmente ocorre 

com aqueles que priorizam o poder acima de tudo, dando escassa importância a valores 

como convivência, apoio social e tradição. 

(2) Base motivacional. Embora alguns autores tenham definido os valores como 

transformações das necessidades humanas (Rokeach, 1973; Schwartz & 

Bilsky, 1987), este processo de transformação não é obvio e carece de 

operacionalização. Portanto, a presente teoria admite a ideia mais consensual 
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dos valores como representações cognitivas das necessidades humanas 

individuais, mas também das demandas institucionais e societais 

(Kluckhohn, 1951; Maslow, 1954; Schwartz, 1992). Tais demandas, de 

acordo com Gouveia et al. (2011), 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; Ronen, 1994). 

(3) Caráter terminal. A divisão entre os valores instrumentais e terminais foi 

usada por Kluckhohn (1951), embora tenha se popularizado com os trabalhos 

de Rokeach (1973) e posteriormente tenha sido adotado por Schwartz 

(1992), ainda que este último autor tenham afirmado não haver constatação 

empírica que sustente tal divisão. Apesar da ampla utilização, não fica claro 

se esta diferenciação é conceitualmente relevante ou se apenas indica uma 

distinção formal, posto que os valores instrumentais podem ser convertidos 

em valores terminais (por exemplo, o valor instrumental amoroso pode ser 

convertido em amor maduro, de acordo com Rokeach, 1973). Gouveia et al. 

(2010) sugerem que esta classificação se reduz a um problema de linguagem: 

os valores terminais são substantivos, e os valores instrumentais são 

adjetivos. Na presente teoria, foram tidos em conta apenas os valores 

terminais, por serem 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. Além disso, como afirmava Rokeach (1973), estes 

podem ser representados por cerca de uma dúzia e meia de valores 
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específicos, diferentemente dos instrumentais que demandariam milhares de 

valores. 

(4)  Princípios-guia individuais. Para esta teoria, os valores servem como 

padrões gerais de orientação para os comportamentos dos indivíduos, 

contextualizados em determinada cultura, não se restringindo a determinadas 

situações ou objetos (Gouveia et al., 2008). A cultura pode incorporar os 

valores úteis para a sobrevivência do grupo, tornando-os desejáveis e 

assegurando a continuidade da sociedade e a convivência harmoniosa de seus 

membros (Merton, 1949; Rokeach, 1973), mas são os indivíduos que 

sustentam determinados valores como mais prioritários do que outros. Neste 

sentido, parece controvertido falar em valores culturais, pois, na realidade, os 

valores são tidos como prioridades específicas dos indivíduos, sendo 

somadas e atribuídas a cada cultura. Portanto, esta teoria foi propriamente 

elaborada no nível individual de análise, embora seus autores sugiram que 

possa ser útil também para explicar as pontuações atribuídas às culturas 

(Gouveia et al., 2011). 

Com base nas suposições teóricas descritas acima, Gouveia et al. (2010) 

admitem as seguintes características consensuais para a definição dos valores: (a) são 

conceitos ou categorias, (b) sobre estados desejáveis de existência, (c) que transcendem 

situações específicas, (d) assumem diferentes graus de importância, (e) guiam a seleção 

ou avaliação de comportamentos e eventos e (f) representam cognitivamente as 

necessidades humanas (Inglehart, 1977; Kluckhohn, 1951; Rokeach, 1973; Schwartz, 

1992). Contudo, como o foco desta teoria são as funções dos valores, procura-se 

conceituá-los em termos de suas funções.  
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As funções dos valores são escassamente tratadas na literatura (Allen, Ng & 

Wilson, 2002). Embora Rokeach (1973) tenha proposto cinco funções, a teoria 

funcionalista é mais acurada, enfocando não o uso quotidiano dos valores ou o sentido 

máximo do conceito, mas as funções essenciais enquanto um construto.  Gouveia 

(2003) propõe duas funções consensuais na literatura, a saber: (1) guiam as ações do 

homem (tipo de orientação; Rokeach, 1973; Schwartz, 1992) e (2) expressam suas 

necessidades (tipo de motivador; Inglehart, 1977; Maslow, 1954). Portanto, Gouveia el 

al. (2009) definem as funções dos valores como os aspectos psicológicos que os valores 

cumprem ao guiar comportamentos e representar cognitivamente as necessidades 

humanas. Descreve-se a seguir cada uma destas funções. 

1.1. Primeira função dos valores: guiar os comportamentos humanos 

 De acordo com Rokeach (1973), existem dois tipos principais de valores 

terminais, os sociais (por exemplo, amizade verdadeira, um mundo de paz) e os 

pessoais (por exemplo, harmonia interior, uma vida excitante). Logo, esta distinção 

entre social-pessoal é um dimensão importante de orientação humana (Hofstede, 1984; 

Triandis, 1995). Em geral, as pessoas guiadas por valores pessoais tendem a ser mais 

egocêntricas, possuindo um foco intrapessoal, enquanto que as guiadas por valores 

sociais são centradas na sociedade ou possuem um foco interpessoal (Gouveia e et al. 

2011). Coerente com esta perspectiva, a presente teoria concebe que as pessoas 

enfatizam elas mesmas ou o grupo como a unidade principal de sobrevivência (Gouveia, 

Andrade, Milfont, Queiroga & Santos, 2003), sendo, deste modo, seus comportamentos 

guiados, respectivamente, por uma orientação pessoal ou social.  

Não obstante, estudos empíricos também dão conta de um terceiro grupo de 

valores, que não são completamente sociais nem pessoais, embora congruentes com 

ambos (Gouveia, 1998, 2003; Schwartz, 1992). Schwartz (1992) os denomina como 
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valores mistos ou tipos motivacionais mistos, embora não ofereça uma explicação 

teórica que explique como tais valores se situam entre os sociais e pessoais. Segundo 

Gouveia et al. (2010), a presente teoria propõe que os valores que se situam entre os 

sociais e pessoais o fazem por serem relevantes para explicá-los ou por formarem uma 

base estruturante para ambos. Ainda segundo o autor, os valores sociais e pessoais têm 

como referência este terceiro grupo de valores, o que explica sua localização entre 

ambos e a congruência com eles. Tais valores foram denominados como centrais. A 

centralidade destes valores não é situacional, isto é, não se deve ao juízo que as pessoas 

fazem acerca de sua importância (Verplaken & Holland, 2002); é, por outro lado, uma 

qualidade inerente de um conjunto de valores, uma característica ou propriedade que 

eles têm (Medeiros, 2011). 

Os valores centrais da teoria de Gouveia diferem dos valores mistos da teoria de 

Schwartz, pois, o que Schwartz denomina como valores ou, mais adequadamente, tipos 

motivacionais mistos, representam dois conjuntos específicos: segurança e 

universalismo. Gouveia, Chaves, Dias, Gouveia e Andrade (2003) já alertavam para 

abrangência destes tipos motivacionais, que incluíam mais de uma ideia, o que justifica 

a nomenclatura de valores mistos. De fato, recentemente esta hipótese foi testada pelo 

próprio Schwartz (Schwartz & Bohenke, 2004) que, embora tenha indicado que 

poderiam ser considerados tipos específicos, os resultados parecem corroborar a 

possibilidade de tratar diferentes valores dentro destas categorias mais amplas. Por 

exemplo, segurança envolve um elemento pessoal (por exemplo, limpo, saudável) e 

outro mais grupal (por exemplo, ordem social, segurança nacional). 

Medeiros (2011) aponta que os valores centrais contam com fundamentação 

teórica e suporte empírico. Quanto à fundamentação teórica, destaca-se que estes 

valores são a base a partir da qual são definidos os demais valores, representando 
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cognitivamente a polarização de necessidades mais básicas (por exemplo, comer, 

dormir, beber) e aquelas de ordem mais elevada (por exemplo, cognitivas, estéticas, 

autorrealização). No plano empírico, comumente tem sido observado que tais valores se 

apresentam entre aqueles pessoais e sociais (Gouveia et al., 2011), assim como podem 

ser um reflexo da variação de indicadores sociais e econômicos (Fischer, Milfont & 

Gouveia, 2011). 

Deste modo, a função dos valores como guia das condutas humanas se define de 

acordo com a dimensão funcional, denominada de tipo de orientação, existindo três 

possibilidades de orientação: social, central e pessoal. Estes abarcam a tipologia de 

valores terminais, como proposta por Rokeach (1973), incluindo uma dimensão então 

não considerada (valores centrais), que difere da proposta de valores mistos (Schwartz, 

2006). 

1.2. Segunda função dos valores: expressar as necessidades humanas 

 Segundo Gouveia et al. (2009), embora não se observe uma correspondência 

perfeita entre as necessidades e os valores humanos, é possível identificar ou classificar 

valores de acordo com as necessidades por eles expressas (Inglehart, 1977; Maslow, 

1954).  O fato dos valores serem representações das necessidades não significa que estes 

são construtos isomorfos (Kluckhohn, 1951). Embora o número de valores seja 

limitado, devido à natureza claramente social e cultural que têm, eles superam o número 

de necessidades, sendo os valores uma consequência mais do processo de socialização 

do que um resultado estrito das condições de escassez vividas pelo homem (Gouveia, 

2003; Inglehart, 1989). A Teoria das Necessidades de Maslow (1954) é considerada na 

presente teoria para identificar o conjunto de valores básicos. Embora, exista uma 

controvérsia acerca da adequação dos postulados da hierarquia proposta, existe um 

consenso sobre a existência e extensão destas (Ronen, 1994). De forma análoga a teoria 
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funcionalista, esta perspectiva das necessidades admite a natureza humana como 

benévola. 

Deste modo, Gouveia e colaboradores (Gouveia, 2003; Gouveia et al., 2010, 

2011) afirmam que todos os valores podem ser classificados, de acordo com as 

necessidades que representam cognitivamente, como materialistas (pragmáticos) ou 

humanitários (idealistas). Outros autores também tiveram em conta esta possibilidade, 

mas sem uma base teórica sólida em termos do modelo de necessidades que 

pressupunha, admitindo tanto necessidades positivas como negativas e concebendo os 

valores como transformações delas (Rokeach, 1973; Schwartz & Bilsky, 1990). 

Os valores materialistas estão relacionados com ideias práticas, um pensamento 

mais voltado para estes valores evidenciam uma orientação para metas específicas, 

visando um interesse imediato e a observância de regras normativas, tendem a pensar 

em condições de sobrevivência mais biológicas, dando importância à sua própria 

existência e às condições que podem assegurá-la (Gouveia et al., 2010). Por outro lado, 

os valores humanitários expressam uma orientação universal, baseada em ideias e 

princípios mais abstratos. Comparados com os valores materialistas, os humanitários 

não são necessariamente dirigidos a metas concretas e, em geral, são não específicos. 

Dar importância a valores humanitários é coerente com um espírito inovador e uma 

mente aberta, indicando depender menos de bens materiais e considerar as pessoas 

iguais entre si, apreciando suas relações interpessoais como um fim em si mesmas 

(Gouveia et al., 2009).  

Por fim, a segunda função dos valores é dar expressão cognitiva às necessidades 

humanas, representada pela dimensão funcional tipo de motivador, sendo materialista 

(pragmático) ou humanitário (idealista). 
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1.3. Combinando as duas dimensões: as seis subfunções valorativas. 

 Conforme foi abordado previamente, os valores humanos apresentam duas 

dimensões principais: tipo de orientação e tipo de motivador, formando dois eixos 

principais na representação espacial da estrutura dos valores, conforme pode ser 

observado na Figura 1. A primeira dimensão, eixo horizontal, corresponde à função dos 

valores para guiar ações humanas, sendo formada por três tipos de orientação (pessoal, 

central e social) enquanto que o eixo vertical corresponde à função dos valores para dar 

expressão às necessidades humanas, abarcando dois tipos de motivador (materialista e 

idealista). O cruzamento destas duas funções permite identificar um modelo 3x2 dos 

valores. 

 Como se pode observar, da combinação dos dois eixos tem-se que, os três tipos 

de orientação são representados por duas subfunções cada: social (normativa e 

interativa), central (existência e suprapessoal) e pessoal (realização e experimentação). 

De forma semelhante, três subfunções representam cada um dos dois tipos de 

motivador: materialista (existência, normativa e realização) e idealista (suprapessoal, 

interativa e experimentação). Deste modo, obtemos as seguintes combinações: social-

materialista (subfunção normativo), social-idealista (subfunção interativa), central-

materialista (subfunção existência), central-idealista (subfunção suprapessoal), pessoal-

materialista (subfunção realização) e pessoal-idealista (subfunção experimentação). 
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Figura 2. Dimensões e subfunções dos valores básicos (Gouveia et al., 2011) 

 Portanto, percebe-se que as subfunções podem ser mapeadas em um 

delineamento 3 (tipos de orientações: social, central e pessoal) x 2 (tipos de 

motivadores: materialistas e idealistas). Além disso, sugere-se que as setas que partem 

da orientação central (subfunções existência e suprapessoal) indicam que os valores 

que a representam apresentam-se como a "espinha dorsal", sendo a fonte principal ou a 

referência a partir da qual tem lugar os outros valores (Gouveia et al., 2011). 

 Em resumo, a teoria funcionalista dos valores humanos considera unicamente os 

valores terminais coerentes com a natureza benévola do ser humano, centrando-se nas 

funções e subfunções derivadas da combinação dessas (Gouveia et al., 2011). Concebe-

se ainda que os valores não possam ser atribuídos a objetos ou instituições específicas 

(por exemplo, dinheiro, casa, família), mas têm como funções serem princípios-guia de 

orientação e representarem as necessidades humanas. A seguir continuaremos 

abordando esta teoria em função de dois tópicos: (1) o conteúdo e estrutura dos valores; 

e (2) congruência e compatibilidade entre as subfunções valorativas. 
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2. A Estrutura e o Conteúdo dos valores 

 Como abordado anteriormente, as funções valorativas servem como marco de 

referência que permitem derivar as seis subfunções. Neste sentido, tanto as funções 

como subfunções valorativas são consideradas estruturas latentes, que precisam de uma 

representação através de indicadores ou valores específicos (Gouveia et al., 2011). 

Portanto, a hipótese de conteúdo dos valores faz referência à adequação da 

representação das subfunções valorativas por meio de indicadores ou valores 

específicos, admitindo a existência de seis subfunções. Para elaborar sua lista de 

valores, o autor considera alguns dos valores mais comumente empregados em outras 

medidas (Braithwaite & Scott, 1991). É possível que outros investigadores considerem, 

de acordo com sua cultura ou contexto de pesquisa, um conjunto diferente de valores. A 

seguir são descritas as seis subfunções e os valores selecionados para representá-las 

(1). Subfunção existência. Representa as necessidades fisiológicas básicas, como 

comer, beber e dormir, e a necessidade de segurança (Maslow, 1954; Ronen, 1994). É 

compatível com orientações sociais e pessoais do motivador materialista, pois seu 

propósito principal é assegurar as condições básicas para a sobrevivência biológica e 

psicológica do indivíduo; deste modo, esta subfunção é a mais importante do motivador 

materialista, sendo a fonte das outras duas subfunções, normativa e realização, que 

também representam este motivador (Gouveia et al., 2009). A subfunção existência 

representa uma orientação central com motivador materialista, cujos valores são 

endossados por indivíduos em contextos de escassez econômica ou por aqueles que 

foram socializados em tais ambientes (Inglehart, 1977). Os valores que constituem esta 

subfunção são: estabilidade pessoal, saúde e sobrevivência. 
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(2). Subfunção realização. Esta subfunção representa as necessidades de autoestima 

(Maslow, 1954; Ronen, 1994), corresponde a um motivador materialista com orientação 

pessoal. Os valores desta se originam de um princípio pessoal para guiar a vida dos 

indivíduos, a busca por realização material; podem ser uma exigência para interações 

sociais prósperas, como também para o funcionamento institucional (Schwartz, 1992). 

Pessoas orientadas por tais valores focam realizações materiais e pessoais, sendo 

imediatistas. Tendem a dar importância à hierarquia quando baseada em demonstração 

de competência pessoal, apreciando uma sociedade organizada e estruturada, e 

comumente são pragmáticos nas suas decisões e comportamentos. Estes valores são 

mais tipicamente endossados por jovens adultos, em fase produtiva, ou indivíduos 

educados em contextos disciplinares e formais (Kohn, 1977; Rokeach, 1973). Os 

valores indicadores desta subfunção são êxito, poder e prestígio. 

(3). Subfunção normativa. Apresenta uma motivação materialista com orientação 

claramente social, focada na observância de normas sociais. Os valores desta subfunção 

representam a necessidade de controle e as pré-condições para alcançar todas as 

necessidades, de acordo com Maslow (1954), ou demandas institucionais e sociais, 

segundo Schwartz (1992). Além disso, reflete a importância de preservar a cultura e as 

normas convencionais. As pessoas que priorizam valores normativos evidenciam uma 

orientação vertical, ou seja, a obediência à autoridade é importante. Geralmente as 

pessoas mais velhas são guiadas por tais valores (Rokeach, 1973; Tamayo, 1988), 

seguindo normas convencionais e expressando em menor medida comportamentos 

anticonvencionais (Santos, 2008). Os valores representativos de tal subfunção são: 

obediência, religiosidade e tradição. 

(4). Subfunção suprapessoal. Esta subfunção apresenta uma orientação central com 

motivador idealista. Seus valores representam as necessidades estéticas e de cognição, 
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bem como a necessidade superior de autorrealização (Maslow, 1954; Ronen, 1994). 

Estes valores ajudam a organizar o mundo de uma forma consistente, fornecendo 

claridade e estabilidade na organização cognitiva da pessoa. Tais valores podem ser 

concebidos como idealistas, indicando a importância de ideias abstratas, com menor 

ênfase em coisas concretas e materiais (Inglehart, 1977). São compatíveis com valores 

sociais e pessoais de mesma motivação, por isso apresenta uma orientação central, 

sendo a fonte das subfunções experimentação e interativa. A pessoa que endossa uma 

orientação central e um motivador idealista costuma pensar de forma mais geral e 

ampla, tomando decisões e se comportando a partir de critérios universais (Schwartz, 

1992). Os marcadores desta subfunção são: beleza, conhecimento e maturidade. 

(5). Subfunção experimentação. Apresenta um motivador idealista com orientação 

pessoal. Seus valores representam a necessidade fisiológica de satisfação, em sentido 

amplo, ou o princípio do prazer (hedonismo; Maslow, 1954; Ronen, 1994). Esta 

subfunção é menos pragmática na busca de alcançar status social ou assegurar harmonia 

e segurança sociais; seus valores contribuem para a promoção de mudanças e inovações 

na estrutura das organizações sociais, sendo mais endossados por jovens. Os indivíduos 

que endossam estes valores tendem a não se conformarem com regras sociais (Santos, 

2008), não sendo orientados em longo prazo a buscarem metas fixas ou materiais. Esta 

subfunção é composta pelos valores emoção, prazer e sexualidade. 

(6). Subfunção interativa. Esta subfunção apresenta um motivador idealista com uma 

orientação social. Acentua o destino comum e a experiência afetiva entre os indivíduos. 

Representa as necessidades de pertencimento, amor e afiliação (Maslow, 1954). Seus 

valores são essenciais para estabelecer, regular e manter as relações interpessoais. As 

pessoas que adotam tais valores como princípios que guiam suas vidas são 

frequentemente mais jovens e orientadas para relações íntimas estáveis, sobretudo em 
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fase de busca e manutenção de parceiro(a), isto é, na constituição familiar (Milfont, 

Gouveia & Da Costa, 2006). Esta subfunção é formada pelos valores afetividade, apoio 

social e convivência. 

 Em resumo, a hipótese de conteúdo da teoria de Gouveia, admite a existência de 

seis subfunções, derivadas da combinação dos tipos de orientação (social, central e 

pessoal) com os tipos de motivador (humanitário e materialista), compostas por seus 

respectivos marcadores valorativos. Além de estabelecer esta hipótese de conteúdo, a 

teoria também estabelece uma hipótese de estrutura, que prevê a organização das 

funções e subfunções dos valores em consonância com o exposto na figura 2.  

Deste modo, a estrutura dos valores tem como referência principal a 

combinação de duas dimensões funcionais, sugerindo uma configuração duplex com 

duas facetas axiais. A primeira faceta representa o eixo horizontal, correspondendo ao 

tipo de orientação (social, central e pessoal); os valores centrais são localizados no 

centro do espaço bidimensional. Localizados em um lado estão os valores que 

competem a orientação pessoal, e no outro aqueles que competem a orientação social. A 

segunda faceta representa o eixo vertical, correspondendo aos tipos de motivadores 

(materialista ou idealista), que se localizam em regiões diferentes no espaço. Portanto, a 

estrutura dos valores se refere à representação espacial das seis subfunções valorativas 

resultantes do cruzamento (combinação) das duas dimensões funcionais anteriormente 

descritas. Outro aspecto relevante desta teoria são as hipóteses de congruência e 

compatibilidade entre as subfunções valorativas, tratadas a seguir. 

 Congruência e compatibilidade das subfunções valorativas 

 Além das hipóteses de conteúdo e estrutura tratadas anteriormente, Gouveia et 

al. (2009, 2011) propõem mais duas hipótese, um acerca de como as subfunções se 
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correlacionam uma com as outras (hipótese de congruência) e outra que avalia o padrão 

de associações dos valores com outros construtos (hipótese da compatibilidade). 

Embora alguns teóricos, como Schwartz (1992), trate os termos congruência e 

compatibilidade como sinônimos, na presente teoria os autores apontam vantagens 

conceituais e práticas em diferenciá-los. Segundo Gouveia et al. (2009), 

Compatibilidade demanda um critério externo correspondendo ao padrão de correlação 

que se estabelece entre os valores e determinadas variáveis antecedentes (VIs) e 

consequentes (VDs), ou seja, refere-se à validade discriminante ou capacidade preditiva 

das subfunções valorativas. Já a Congruência indica a consistência do sistema de 

valores ou subfunções, isto é, quão forte são as correlações entre estas.  

Coerente com os postulados teóricos anteriormente listados, a presente teoria 

não admite o conflito interno entre os valores, postulando que as correlações entre os 

valores são predominantemente positivas. Deste modo, a presente teoria difere da teoria 

proposta por Schwartz (1992), pois este autor admite em seu modelo que pode haver 

conflito entre os tipos motivacionais. Gouveia et al. afirmam que, embora alguns 

valores possam ser tidos como mais desejáveis do que outros, em razão da natureza 

benevolente do ser humanos, todos os valores são em alguma medida desejáveis e 

positivos. Os autores asseguram que é possível que pessoas que apresentem um maior 

grau de maturidade e sejam mais autorrealizadas desenvolvam um sistema harmonioso 

de valores, no qual é dada igual importância a todas as subfunções, apresentando maior 

grau de congruência. Do contrário, pessoas que ainda não atingiram a maturidade, 

principalmente as mais jovens, que ainda estão definindo seu sistema de valores, 

apresentam menor congruência. Portanto, a presente teoria estima que as correlações 

entre as seis subfunções sejam predominantemente positivas, sendo que a correlação 
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média pode ser mais elevada e consistente entre pessoas mais maduras e 

autorrealizadas. 

O padrão de congruência entre as subfunções pode ser calculado levando em 

conta os tipos de orientação e motivador que formam cada uma das subfunções. Para 

representar tais padrões, pode-se tomar como referência a figura de um hexágono. 

Gouveia et al. (2009) afirmam ser mais vantajoso empregar um hexágono ao invés de 

um circulo para representar o padrão de congruência entre as subfunções por esse ter 

seis lados, que podem ser ordenados para representar graus diferentes de congruência. A 

figura 3 abaixo apresenta como as funções e subfunções são organizadas como um 

hexágono e os graus de congruência entre as subfunções valorativas. 

 

Figura 3. Congruência das subfunções dos valores básicos (Gouveia et al., 2011) 

Considerando a proximidade entre cada par de subfunção, os autores sugerem 

que o nível de congruência pode ser baixo, moderado e alto, detalhados a seguir. 

Congruência baixa. Corresponde às subfunções que apresentam orientação e 

motivadores distintos. Neste caso, as subfunções se encontram em lados opostos no 
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hexágono. Sendo os pares realização/interativa e normativa/experimentação, 

caracterizados como de baixa congruência, mas sem expressarem incompatibilidades. 

Congruência moderada. É caracterizada por valores que apresentam o mesmo 

motivador, porém tipos diferentes de orientações; os pares de subfunções 

realização/normativa e experimentação/interativa expressam este nível de congruência. 

Congruência alta. Incorpora as subfunções que possuem a mesma orientação, 

mas com motivadores diferentes. Estes pares expressam o padrão máximo de 

congruência, representado pelas subfunções que aparecem em lados adjacentes do 

hexágono, correspondendo aos pares realização/experimentação e normativa/interativa. 

Como o leitor pode constatar duas subfunções não foram incluídas, 

especificamente, existência e suprapessoal. Gouveia et al. (2011) explica que esta 

exclusão se fundamenta em duas razões teóricas. Primeiro que estas subfunções 

correspondem ao tipo de orientação central, sendo a fonte e também compatível com 

todas as outras subfunções. Assim, é esperado que ambas apresentem correlações 

positivas e fortes com todas as outras subfunções de valores. Por último, os autores 

argumentam que é esperado que a distinção entre os valores sociais e pessoais seja 

considerada como teoricamente mais importante do que a distinção entre os valores 

materialistas e idealistas, posto que a dicotomia entre os valores pessoais e sociais seja a 

diferença essencial entre os valores terminais. 

3. Medida de valores 

O Questionário dos Valores Básicos foi elaborado inicialmente em Português e 

Espanhol, constando de 66 itens (Gouveia, 1998). Posteriormente, desenvolveu-se uma 

versão abreviada em Português, com 24 itens (Gouveia, 2003) e, mais recentemente, a 
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que tem sido mais amplamente empregada, formada por 18 itens (Gouveia et al., 2008). 

Os itens são apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2. Subfunções, motivadores e tipos de orientação e indicadores de valores 

SUBFUNÇÕES 

VALORATIVAS 

MOTIVADORES E 

ORIENTAÇÕES 
VALORES BÁSICOS E SUAS DESCRIÇÕES 

Experimentação 

Motivador 

humanitário 

e orientação 

pessoal 

EMOÇÃO. Desfrutar desafiando o perigo; buscar 

aventuras. 

PRAZER. Desfrutar a vida; satisfazer todos os seus 

desejos. 

SEXUALIDADE. Ter relações sexuais; obter prazer 

sexual. 

Realização 

Motivador 

materialista 

e orientação 

pessoal 

PODER. Ter poder para influenciar os outros e controlar 

decisões; ser o chefe de uma equipe. 

PRESTÍGIO. Saber que muita gente o conhece e admira; 

quando velho, receber uma homenagem por suas 

contribuições. 

ÊXITO. Obter o que se propõe; ser eficiente em tudo 

que faz. 

Existência 

Motivador 

materialista 

e orientação 

central 

SAÚDE. Preocupar-se com sua saúde antes mesmo de 

ficar doente; não estar enfermo. 

ESTABILIDADE PESSOAL. Ter certeza de que amanhã 

terá tudo o que tem hoje; ter uma vida organizada e 

planificada. 

SOBREVIVÊNCIA. Ter água e comida, e poder dormir 

bem todos os dias; viver em um lugar com abundância 

de alimentos. 

Suprapessoal 

Motivador 

humanitário 

e orientação 

central 

BELEZA. Ser capaz de apreciar o melhor da arte, música 

e literatura; ir a museus ou exposições onde possa ver 

coisas belas. 

CONHECIMENTO. Procurar notícias atualizadas sobre 

assuntos pouco conhecidos; tentar descobrir coisas 

novas sobre o mundo. 

MATURIDADE. Sentir que conseguiu alcançar seus 

objetivos na vida; desenvolver todas as suas 

capacidades. 

Interativa 

Motivador 

humanitário 

e orientação 

social 

AFETIVIDADE. Ter uma relação de afeto profunda e 

duradoura; ter alguém para compartilhar seus êxitos e 

fracassos. 

CONVIVÊNCIA. Conviver diariamente com os vizinhos; 

fazer parte de algum grupo, como: social, religioso, 

esportivo, entre outros. 

APOIO SOCIAL. Obter ajuda quando necessitar; sentir 

que não está só no mundo. 

Normativa 

Motivador 

materialista 

e orientação 

social 

OBEDIÊNCIA. Cumprir seus deveres e obrigações do dia 

a dia; respeitar seus pais, os superiores e os mais velhos. 

RELIGIOSIDADE. Crer em Deus como o salvador da 

humanidade; cumprir a vontade de Deus. 

TRADIÇÃO. Seguir as normas sociais de seu país; 

respeitar as tradições de sua sociedade. 

Nota: Adaptada de Gouveia et al. (2009). 

Para cada item são apresentados dois descritores, procurando representar o 

conteúdo inerente do valor. Por exemplo, saúde é descrito em termos de “preocupar-se 
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com sua saúde antes de ficar doente” e “não estar enfermo”, tradição sugere “seguir as 

normas sociais de seu país” e “respeitar as tradições de sua sociedade” e prazer reúne os 

descritores “desfrutar da vida” e “satisfazer todos os seus desejos”. Estes valores são 

distribuídos equitativamente em seis subfunções valorativas. A escala de resposta 

empregada varia de 1 (Totalmente não importante) a 7 (Totalmente importante), 

devendo o participante avaliar a importância de cada item como um princípio-guia na 

sua vida.  

Gouveia et al. (2010), em um estudo realizado na Espanha com 582 estudantes, 

avaliaram os índices de consistência interna alfa de Cronbach e índice de homogeneidade 

(correlação inter-item) das subfunções propostas pela teoria. Os valores de alfa de 

Cronbach mostraram-se aceitáveis para fins de pesquisa (Clark & Watson, 1995), 

variando de 0,52 (suprapessoal) a 0,66 (realização) (αmédio = 0,60). Ademais, as 

correlações corrigidas item-total variaram de 0,34 a 0,49 (r médio = 0,42, p ˂ 0,001) 

indicando homogeneidade das subfunções.  

Já Medeiros (2011) em um estudo que contou com amostras dos 27 estados 

brasileiros constatou que os valores de alfa de Cronbach variaram entre 0,63 (realização) 

a 0,74 (interativa) na região Norte, 0,66 (existência) a 0,72 (experimentação) na região 

Nordeste, 0,64 (suprapessoal) a 0,72 (interativa) na região Centro-Oeste, 0,64 

(suprapessoal) a 0,73 (interativa) na região Sudeste e 0,63 (existência) a 0,74 

(interativa), na região Sul. Medeiros (2011) ainda reuniu evidências da validade desta 

teoria em doze países, contanto com uma amostra de 4.991 pessoas. Os países e os 

respectivos alfas de Cronbach e demais índices de precisão são apresentados na Tabela 

3. 
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Tabela 3. Indicadores de precisão (Adaptado de Medeiros, 2011). 

País Alfa de Cronbach Homogeneidade Confiabilidade Composta 

Alemanha 0,54 0,28 0,67 

Argentina 0,52 0,26 0,69 

Brasil 0,54 0,29 0,69 

Colômbia 0,53 0,29 0,70 

Espanha 0,61 0,31 0,73 

Filipinas 0,63 0,37 0,72 

Honduras 0,44 0,21 0,65 

Inglaterra 0,57 0,33 0,70 

Israel 0,57 0,32 0,78 

México 0,57 0,31 0,71 

Nova Zelândia 0,53 0,31 0,71 

Peru 0,53 0,31 0,71 

 

Como pode ser observado acima, os alfas de Cronbach podem ser considerados 

satisfatórios para fins de pesquisa, além disso, eles se tornam ainda mais justificáveis 

quando se pondera que o construto valor geralmente não tem uma alta variabilidade de 

resposta devido à forma como as pessoas respondem ser muito parecida. 

Provavelmente, um dos fatores que podem levar a esse tipo de resposta é a 

desejabilidade social. Contudo, embora os valores dos alfas possam ser aceitáveis para 

fins de pesquisa, há uma necessidade de um instrumento com melhores parâmetros de 

confiabilidade para ser empregado em diagnóstico e triagem. Quanto às médias dos 

índices de homogeneidade e confiabilidade composta, estas se mostraram satisfatórias, 

com valores acima do que é recomendado pela literatura (Clark & Watson, 1995; 

Fornell & Larcker, 1981). 

4. Conclusões 

 Em resumo, a presente teoria comtempla hipóteses de conteúdo e estrutura, 

tratadas também pelo modelo de Schwartz (1992). Além disso, da um passo a frente e 

propõe hipóteses de congruência e compatibilidade, distinguindo entre as duas. Tal 



66 

 

distinção favorece uma explicação mais consistente da razão de alguns valores ou 

determinada subfunção apresentarem padrões de correlação diferentes em relação a 

determinados comportamentos, crenças e atitudes. De acordo com os autores este 

modelo apresenta vantagens por reunir características que são consideradas essenciais 

para um modelo teórico, a saber: (1) parcimônia, partindo unicamente de duas 

dimensões funcionais dos valores, produzindo seis subfunções representadas cada uma 

por três valores específicos; e (2) integração, contemplando dois dos principais modelos 

teóricos da literatura que acentuam os tipos de motivadores (Inglehart, 1989) e os tipos 

de orientação (Schwartz, 1992, 2005). 

De acordo com Gouveia et al. (2011), a teoria funcionalista dos valores foi 

proposta como uma alternativa aos demais modelos e não para suplantá-los. Trata-se de 

uma contribuição, uma forma sistemática, parcimoniosa e integradora de pensar acerca 

dos valores humanos, sendo construída na direção do estabelecido a partir da teoria da 

ação (Kluckhohn, 1951; Parsons & Shils, 1951), passando pela abordagem mais 

psicológica (Maslow, 1954; Rokeach, 1973) e encontrando respaldo em modelos mais 

recentes (Inglehart, 1977, 1989; Schwartz, 1992, 2005).  

A Teoria Funcionalista dos Valores Humanos pode ser encarada como um 

empreendimento heurístico, permitindo tratar aspectos diversos que têm atraído a 

atenção de pesquisadores, educadores e trabalhadores sociais, como, crise de valores, 

perfis ou sistemas valorativos, valores de pessoas desviantes, estabilidade e mudança da 

estrutura de valores, entre outros. Esta teoria tem sido largamente aplicada para explicar 

diversos construtos e/ou comportamentos sociais e individuais. Por exemplo, foi 

empregada para explicar condutas antissociais (Santos, 2008; Pimentel, 2004), uso de 

álcool (Coelho Júnior, 2001), religiosidade (Santos, 2008), uso de drogas (Pimentel, 

2004), prática de sexo pré-marital (Guerra, 2005), sexualidade (Santos, 2007), 
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comportamento pró-ambiental (Coelho, 2009), busca por um parceiro ideal (Gouveia et 

al., 2010) e metas de realização e desempenho acadêmico (Gouveia et al., 2011). Deste 

modo, podemos constatar que os valores humanos têm sido largamente empregados na 

explicação de comportamentos sociais diversos, sendo objetivo do capítulo a seguir 

abordar a relação entre valores e comportamentos.  
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CAPÍTULO 3. VALORES E COMPORTAMENTOS  
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Um dos temas recorrentes na Psicologia é a influência relativa de fatores 

externos e internos no comportamento (Lönnqvist, Leikas, Paunonen, Nissinen & 

Verkasalo, 2006). Particularmente, no domínio dos estudos sobre os valores humanos, 

permanece o debate acerca de como os valores pessoais podem influenciar o 

comportamento dos indivíduos (Bardi & Schwartz, 2003; Maio, Olson, Bernard & 

Luke, 2003; Roccas & Sagiv, 2010; Rokeach, 1973). 

 Como tratado nos capítulos anteriores, os valores são tidos como um construto 

motivacional, ou seja, são orientações que guiam as ações humanas. Eles representam 

objetivos gerais, metas desejáveis que se aplicam a vários contextos, transcendendo 

situações especificas (Gouveia, 2003; Rokeach, 1973; Schwartz, 1992). Portanto, é 

consenso entre os teóricos dos valores a sua função de guiar as percepções, atitudes e 

comportamento dos indivíduos, transcendendo ações e situações específicas. Tal 

característica distingue os valores de conceitos próximos, como normas e atitudes, que 

usualmente se referem a ações, objetos ou situações específicas. 

1. Valores, atitudes e comportamentos 

Os valores se diferenciam das atitudes por serem mais abstratos, ou seja, eles 

focam em ideais amplos, em estados finais de existência. Já as atitudes são consideradas 

como juízos favoráveis ou desfavoráveis em relação a um objeto, sendo mais aplicadas 

a objetos sociais concretos (Hitlin & Piliavin, 2004; Rokeach, 1973). É consenso que os 

valores ocupam uma posição mais elevada em uma hierarquia que as atitudes, como 

apontam Homer e Kahle (1988). Comparado com as atitudes, os valores são mais 

centrais para a definição do ser (Hitlin & Piliavin, 2004) e são menos diretamente 

implicados no comportamento (Schwartz, 1996). Além disso, Hitlin e Piliavin (2004) 

indicam que valores e atitudes mostram diferenças marcantes quanto à mutabilidade ao 

longo da vida, sendo os valores mais resistentes à mudança, enquanto que as atitudes 
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são menos estáveis. Os valores podem ser expressos por meio de atitudes, como assinala 

Katz (1960), que aponta quatro funções das atitudes, sendo uma delas a de expressar 

valores, ocupando um papel central para o autoconceito do indivíduo. 

A relação entre valores, atitudes e comportamentos são um dos tópicos mais 

extensamente estudados na Psicologia Social (Milfont, Duckitt & Wagner, 2010). 

Homer e Kahle (1988) propõem um modelo que procura integrar as interrelações entre 

estes construtos. Com base na teoria da adaptação social, estes autores argumentam que 

os valores são um tipo de cognição social que tem como função facilitar a adaptação ao 

ambiente. Já que os valores são mais abstratos, eles refletem as características mais 

básicas da adaptação, servindo como protótipos para fundamentar atitudes e 

comportamentos. Portanto, as cognições e os valores guiam os indivíduos nas situações. 

Dada uma determinada situação, a influência deveria teoricamente fluir dos valores 

abstratos para as atitudes de alcance mediano e daí para os comportamentos específicos. 

Este modelo hierárquico tem recebido considerável suporte empírico e tem sido 

aplicado em diversas áreas (Cavalcanti, 2009; Homer & Kahle, 1988; Medeiros, 2008; 

Milfont, Duckitt et al., 2010; Shim, Warrington, & Goldsberry, 1999; Vaske & 

Donnelly, 1999). 

 Logo, Homer e Kahle (1988) assumem uma organização hierárquica entre 

valores, atitudes e comportamentos, na qual a influência flui das cognições mais 

abstratas (valores) para aquelas intermediárias (atitudes) e, destas, para comportamentos 

específicos. Deste modo, o modelo implica um maior fluxo de causalidade a partir dos 

valores para atitudes e, posteriormente, comportamentos. Portanto, os efeitos mais 

fortes de causalidade se dão entre valores e atitudes e entre atitudes e comportamentos, 

podendo ser visualmente descrito na seguinte sequência: valores → atitudes → 

comportamento. Milfont, Duckitt et al. (2010) afirmam que o modelo assume que os 
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valores podem influenciar diretamente o comportamento ou indiretamente por meio das 

atitudes, embora enfatize o papel das atitudes como mediadoras da relação entre valores 

e comportamento. 

2. Valores e Comportamentos 

 Uma das características que tornam os valores tão importantes é o seu impacto, 

direto ou indireto, sobre o comportamento (Roccas & Sagiv, 2010). A forma natural das 

pessoas buscarem valores é se comportarem de maneira que os expressem ou os 

promova (Bardi & Schwartz, 2003). Por exemplo, as pessoas que priorizam valores 

normativos tendem a agir de forma a seguir as normas da sociedade ou a obediência à 

autoridade, não se envolvendo em comportamentos anticonvencionais. Diversos 

comportamentos também podem expressar mais de dois valores, como, por exemplo, o 

comportamento de fazer trilhas, que pode expressar valores de experimentação 

(estimulação), buscando aventura, ou suprapessoais (universalistas), como apreciar a 

beleza da natureza. 

Deste modo, os valores são empregados para explicar uma variedade de 

comportamentos, tais como: preocupação com o meio ambiente (Coelho, 2009; 

Groot & Steg, 2008; Milfont, Sibley & Duckitt, 2010), condutas antissociais (Pimentel, 

2004; Santos, 2008), uso de tatuagens e piercing (Cavalcanti, 2009; Medeiros, 2008), 

religiosidade (Santos, 2008; Schwartz & Huissman, 1995), escolha do parceiro ideal 

(Gomes, 2011; Gouveia et al., 2010), comportamento sexual de risco (Goodwin et al., 

2002; Tamayo, Lima, Marques & Martins, 2001), comprometimento organizacional 

(Tamayo, 2005), orientação política e voto (Barnea & Schwartz, 1998; Caprara, 

Schwartz, Capanna, Vecchione & Barbaranelli, 2006; Devos, Spini, & Schwartz, 2002). 
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Contudo, não há consenso entre os pesquisadores sobre como os valores regem o 

comportamento. As teorias recentes apontam tanto para uma influência direta como 

indireta (Roccas & Sagiv, 2010). Uma das prováveis razões é a necessidade de manter a 

consistência entre as crenças (valores) e ações (Rokeach, 1973). Deste modo, as pessoas 

tendem a agir de maneira a promover a realização dos valores que consideram 

importantes e evitar os comportamentos que são contrários aos seus valores. Lönnqvist 

et al. (2006) afirmam, com base na Decision Justification Theory (Connolly & 

Zeelenberg, 2002), que uma das possíveis motivações dos indivíduos para manter a 

consistência entre os seus valores e comportamentos é a proteção do self. Os indivíduos 

procuram se comportar de forma consistente com seus valores para se protegerem do 

remorso ou arrependimento decorrente de uma decisão contrária a eles. 

Como assinala Feather (1988, 1990, 1995), os valores também afetam a valência 

(se o comportamento é bom ou ruim) que é feita dos possíveis comportamentos 

alternativos que podem ser postos em prática frente a uma determinada demanda. Tal 

avaliação da valência dos possíveis cursos de ação é motivada pelos valores, tornando 

mais provável que o indivíduo se engaje ou não em determinado comportamento. 

 De acordo com Roccas e Sagiv (2010), os valores também podem afetar de 

forma indireta o comportamento, pois têm implicações no foco de atenção das pessoas 

(Dreu & Boles, 1998), na forma como elas interpretam as informações (Sattler & Kerr, 

1991) e com o que elas se preocupam (Schwartz, Sagiv & Boehnke, 2000), pois estas 

percepções e interpretações, em última análise, afetam a forma como as pessoas agem, 

as suas escolhas, decisões e comportamentos. Roccas e Sagiv (2010) afirmam ainda que 

os valores têm sido descritos como processos centrais, com uma rede de associações 

que os ligam às emoções, preferências, atitudes e crenças. 
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 Outro importante fator apontado como mediador da influência dos valores sobre 

o comportamento é a cultura, pois esta oferece um sistema de significados 

compartilhados que determina os processos de socialização, englobando comunicação 

de ideias, valores e expectativas de comportamento (Roccas & Sagiv, 2010). Portanto, a 

cultura define o contexto social em que os valores do individuo e o seu comportamento 

operam. Desta forma, o contexto social onde os indivíduos vão operar pode mediar o 

efeito dos atributos pessoais.  

Quando o contexto social provê expectativas uniformes sobre qual o 

comportamento apropriado para tal situação, esta é definida como forte (Snyder & 

Ickes, 1985), ou seja, há um elevado grau de estrutura e definição, fornecendo pistas 

importantes para o comportamento. Em tais situações, as pessoas tendem a seguir o 

mesmo curso de ação, apresentando uma variação pequena no comportamento (Roccas 

& Sagiv, 2010). Portanto, o comportamento é em grande parte guiado pelas restrições 

da situação, resultando em poucas diferenças pessoais nas respostas dos indivíduos 

(Kwaadsteniet, Dijk, Wit & Cremer, 2006).  

Já em situações sociais tidas como “fracas”, o contexto não provê 

direcionamento claro acerca de qual curso de ação seria o desejado, por serem situações 

relativamente não-estruturadas e ambíguas. Nestas situações, diferentemente das 

situações fortes, o comportamento é mais fortemente influenciado por fatores 

disposicionais, como, por exemplo, os valores, resultando em uma maior variação 

interpessoal (Hough & Schneider, 1996; Kwaadsteniet et al., 2006). Por exemplo, 

Kwaadsteniet et al. (2006) demonstram, por meio de experimentos sobre dilemas 

sociais, que em um dilema social tido como “forte”, pessoas com uma orientação 

valorativa mais individualista não diferiram em comportamento dos indivíduos com 

orientação mais social; já quando o dilema social era tido como “fraco”, diferenças em 
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valores resultaram em diferentes comportamentos. Do mesmo modo, Knafo, Daniel e 

Khoury-Kassabri (2008), ao estudarem o comportamento violento entre escolares 

judeus e árabes, reportaram que em escolas que têm uma norma forte contra a violência 

a ocorrência de comportamento violento é menor do que naquelas que não têm um 

direcionamento claro sobre a violência entre os grupos. 

Roccas e Sagiv (2010) apontam ainda que nas culturas que valorizam a 

autoexpressão dos indivíduos, os atributos internos, tais como valores, são mais 

propensos a influenciar o comportamento. Do mesmo modo, nas culturas em que as 

restrições impostas são fracas, ou seja, nas culturas onde os indivíduos têm maior 

liberdade de expressão e ação, os atributos pessoais, como os valores, apresentam um 

maior poder preditivo sobre o comportamento. Já em culturas que impõem maior 

restrição aos indivíduos, estes tendem a levar mais em conta o contexto social, e o 

comportamento tende a ser mais afetado pelas normas e expectativas sociais. Assim, do 

mesmo modo que contextos “fortes e fracos”, uma cultura que possibilita aos indivíduos 

uma menor ou maior liberdade de expressão e comportamento vai moderar a força da 

relação entre valores e comportamento. Na falta de normas claras e compartilhadas 

universalmente, o comportamento das pessoas vai ser predito mais fortemente por seus 

valores pessoais. 

Maio e Olson (1994, 1995) chamam a atenção para o papel mediador das 

atitudes na relação entre valores e comportamento; mais especificamente, estes autores 

afirmam que a função desempenhada pelas atitudes pode afetar a consistência entre os 

valores e o comportamento. Estes autores tomam como base a teoria de Katz (1960), 

que propôs quatro funções das atitudes: utilitária, ego-defensiva, de expressão dos 

valores e de conhecimento. A propósito, consideram que a função de expressão de 

valores existe em atitudes que dão expressão aos valores centrais e ao autoconceito do 
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indivíduo.  O estudo conduzido por Maio e Olson (1994) demonstra que relações fortes 

entre valores e atitudes são mais prováveis de ocorrer quando as atitudes têm como 

função a de expressão de valores do que se servissem a outra função. Portanto, os 

valores são mais consistentes com o comportamento quando estes são baseados em 

atitudes com função de expressar valores do que quando o comportamento é baseado 

em atitudes com outras funções, como a utilitária.  

Embora os valores ocupem um lugar central como princípios-guia na vida das 

pessoas, a relação entre valores e comportamentos é influenciada por aspectos 

situacionais, como anteriormente foi exposto, enfraquecendo assim o poder preditivo 

dos valores. Maio e Olson (1998) afirmam que uma das possíveis razões que contribui 

para a fraca relação entre valores e comportamentos é que as pessoas muitas vezes têm 

valores sem suporte cognitivo forte. Estes autores afirmam que é ambígua a afirmação 

de Rokeach (1973) de que as pessoas pesam extensivamente seus valores e que, por 

outro lado, ele tenha declarado que os valores podem ser aprendidos em um “tudo ou 

nada” com pouca reflexão consciente. Já Schwartz (1992) afirma que o impacto dos 

valores nas decisões cotidianas raramente é consciente, embora se torne consciente 

quando as ações ou decisões praticadas pelo indivíduo levam a um conflito entre seus 

valores. 

Para Maio, Olson, Allen e Bernard (2001) o processo “não contemplativo” é 

dominante na formação de valores, e isto faz com que os valores funcionem como 

truísmos. Eles afirmam que os valores são amplamente compartilhados e raramente 

questionados, consequentemente as pessoas falham em construir argumentos 

convincentes que suportem seus valores. Desta forma falham em ter um suporte 

cognitivo para seus valores. Logo, afirmam que esta falta de suporte cognitivo é uma 
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das razões pelas quais as pessoas frequentemente falham em exibir um comportamento 

consistente com seus valores.  

Deste modo, prover suporte cognitivo aos valores pode tornar mais forte a 

relação valores-comportamentos, já que aumenta a racionalidade do valor como guia do 

comportamento (Maio et al., 2001). Por exemplo, prover suporte cognitivo para os 

valores de igualdade pode reduzir a discriminação contra minorias (mulheres negras) 

em diversos contextos, como no trabalho. Tal assertiva pode ser exemplificada com 

base na afirmação de Schwartz (1992) de que os valores se tornam conscientes quando 

as ações empreendidas pelos indivíduos levam a um conflito entre seus valores; deste 

modo, o indivíduo seria levado a buscar argumentos que justificassem o seu 

comportamento de acordo com determinados valores, fortalecendo assim a consistência 

entre seus valores e suas ações. Outra questão levantada pelos autores é o quanto prover 

suporte cognitivo para um valor vai aumentar o comportamento coerente com aquele 

valor ou apenas tornar o valor saliente.  

3. Em que medida os valores se correlacionam com os comportamentos 

  Como se pode constatar até aqui, a relação entre valores e comportamentos é 

influenciada por uma série de aspectos situacionais, o que pode resultar no 

enfraquecimento da relação. Comportamentos individuais são influenciados por uma 

grande variedade de fatores específicos a situação em que eles ocorrem, por isso se 

torna difícil prever os comportamentos a partir de uma variável transituacional como os 

valores. Além disso, Schwartz (1996) afirma que atitudes e comportamentos são 

guiados não exatamente pela prioridade dada a um único valor, mas por compensações 

entre valores concorrentes que estão implicados simultaneamente em uma atitude ou um 

comportamento. Desta forma, os valores podem desempenhar um pequeno papel no 

comportamento, exceto quando há conflitos, ou seja, quando um comportamento tem 
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consequências que promovem um valor, mas que se opõem a outro que também é 

valorizado pela pessoa. Este autor afirma que é na presença de conflito que os valores 

tendem a ser ativados, se tornam conscientes e servem como princípio-guia.  

De acordo com Schwartz (1996), as pesquisas sobre valores e comportamentos 

geralmente adotam duas abordagens: algumas selecionam um determinado valor como 

alvo e avaliam como este está associado com determinadas atitudes e comportamentos. 

Já outras são de caráter mais exploratório, relacionando uma lista de valores com 

diversas variáveis e discutindo a posteriori as associações significativas que surgem.  

A seguir serão relatados estudos que procuraram relacionar prioridades 

valorativas com diversos comportamentos, com o intuito de avaliar em que direção e 

magnitude estas variáveis têm se correlacionado. Para selecionar os estudos a seguir 

relatados, procurou-se ter em conta aqueles mais recentes, sendo a maioria das 

publicações datadas da última década. Além disso, teve-se em conta estudos que 

abordassem diferentes valores, com o fim de cobrir os diversos tipos motivacionais e 

subfunções valorativas propostos pelas duas teorias aqui tidas em conta. Este último 

critério é relevante para se calcular uma correlação média que realmente seja 

representativa do universo dos valores, e não apenas reflita a correlação entre 

comportamentos e valores específicos. 

Romero, Sobral, Luengo e Marzoa (2001) estudaram os valores humanos como 

explicadores diretos de comportamentos antissociais, com base em uma amostra de 

adolescentes espanhóis. Coerente com o que se esperaria a partir da teoria funcionalista 

dos valores (Gouveia et al., 2011), seus resultados evidenciaram que as pontuações nos 

fatores religiosidade e convencionalismo, que podem representar os valores normativos, 
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correlacionaram-se negativamente com a pontuação total de sua medida de 

comportamentos antissociais (r = -0,20 e -0,30, respectivamente). 

Goff e Goddard (1999) avaliaram as relações entre valores terminais, uso de 

drogas, delinquência e comportamento sexual, em uma amostra de estudantes de ensino 

médio. Empregando o questionário de valores LOV (Kahle, 1983), os participantes 

foram classificados de acordo com suas prioridades valorativas, sendo comparados os 

grupos com relação aos indicadores de uso de substância, atividade sexual e 

delinquência. Nos grupos onde a prioridade se concentrou em valores relacionados com 

a diversão/prazer (valores de experimentação), observaram-se correlações elevadas 

com comportamentos delinquentes e uso de substâncias. 

Resultados semelhantes foram observados nos estudos efetivados no Brasil por 

diversos autores que procuraram correlacionar valores com comportamentos 

socialmente desviantes. Santos (2008), em estudo realizado com estudantes dos ensinos 

fundamental, médio e superior, procurou avaliar o quanto as prioridades valorativas 

estavam associadas com condutas antissociais e delitivas. Os resultados apontaram que 

pontuações elevadas em valores normativos estavam associadas a pontuações baixas em 

comportamentos antissociais (r = -0,33, p < 0,001). Pimentel (2004), em estudo com 

adolescentes de escolas públicas e privadas, procurou avaliar as correlações entre 

valores e atitudes frente ao uso de maconha. Verificou-se uma correlação positiva entre 

valores de experimentação e uso de maconha (r = 0,24, p < 0,001), e correlação 

negativa entre valores normativos e atitudes frente ao uso de maconha (r = -0,30, p < 

0,001).  

Congruente com o anteriormente descrito, Medeiros (2008) observou que 

pessoas que pontuaram alto em experimentação também o fizeram em atitudes 
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favoráveis frente à tatuagem (r = 0,09, p < 0,05) e identificação com grupos alternativos 

(r = 0,11, p < 0,05). Já aquelas cujas pontuações foram altas em valores normativos 

apresentaram menos atitudes favoráveis frente à tatuagem (r = -0,20, p < 0,01) e 

identificação com grupos alternativos (r = -0,15, p < 0,01). Na mesma linha, Cavalcanti 

(2009), em estudo com 230 estudantes universitários de instituições públicas e privadas, 

reporta que os valores de experimentação apresentam correlações positiva com atitudes 

frente à maconha (r = 0,14, p < 0,05) e ao álcool (r = 0,14, p < 0,05), já os valores 

normativos apresentam, respectivamente, correlações negativas, r = -0,31 e r = -0,35 (p 

< 0,001 para ambas).  

Chaves (2006), ao estudar o compromisso convencional como fator de proteção 

para condutas agressivas em uma amostra de 366 adolescentes, obteve resultados 

consoantes com a literatura. Os valores normativos explicaram 4% da variância total das 

condutas agressivas (R²Ajustado = 0,04; p < 0,001), apresentando um Beta significativo 

e negativo (β = -0,20, p < 0,001). Em relação às condutas antissociais, verificou-se que 

os valores normativos apresentaram um nível de explicação razoável (14%) para a 

explicação da variância total desta medida (R²Ajustado = 0,14, p < 0,001), sendo a 

direção observada negativa (β = - 0,37, p < 0,001).  

Tamayo et al. (2001) avaliaram a relação entre valores e uso de preservativo em 

mostra de 310 estudantes universitários. Os resultados apontaram que os valores 

autodireção (r = 0,14, p < 0,05), realização (r = 0,17, p < 0,05), estimulação (r = 0,20, 

p < 0,01) e hedonismo (r = 0,23, p < 0,001) se correlacionaram positivamente com o uso 

de preservativo, enquanto que o valor tradição o fez negativamente (r = -0,17, p < 

0,001). Knafo et al. (2008) realizaram um estudo sobre os valores como fatores de 

proteção contra comportamentos violentos em amostra de estudantes de ensino médio, 

compreendendo 907 adolescentes entre árabes (n = 453) e judeus (n = 454). Na amostra 
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de judeus os valores poder (r = 0,23, p < 0,01), hedonismo (r = 0,13, p < 0,01), 

estimulação (r = 0,12, p < 0,01) e autodireção (r = 0,13, p < 0,01) se correlacionaram 

positivamente com o comportamento violento, enquanto que os valores benevolência (r 

= -0,13, p < 0,01), universalismo (r = -0,16, p < 0,01), segurança (r = -0,14, p < 0,01) e 

conformidade (r = -0,22, p < 0,01) o fizeram negativamente. Já na amostra de árabes, os 

valores hedonismo (r = 0,29, p < 0,01), realização (r = 0,13, p < 0,01) e poder (r = 0,34, 

p < 0,01) apresentaram correlação positiva, enquanto que os valores benevolência (r = -

0,20, p < 0,01), universalismo (r = -0,31, p < 0,01) e conformidade (r = -0,11, p < 0,01) 

apresentaram correlações negativas. Tomando os resultados para as duas amostras, os 

valores benevolência, universalismo e conformidade se correlacionaram negativamente 

com o comportamento violento em ambas, e os valores estimulação e poder o fizeram 

positivamente. 

Schwartz e Huismans (1995), ao estudarem a correlação entre prioridades 

valorativas e religiosidade, em amostra composta por 1.716 participantes de diferentes 

países e religiões, demonstraram que os dez tipos de valores propostos por sua teoria 

apresentam um padrão de correlação coerente e teoricamente esperado em relação à 

religiosidade, independente do tipo de religião (ortodoxa, católica, protestante e 

judaica). Especificamente, os valores poder (r = -0,08, p < 0,01), realização (r = -0,13, 

p < 0,01), hedonismo (r = -0,39, p < 0,01), estimulação (r = -0,34, p < 0,01), 

autodireção (r = -0,33, p < 0,01) e universalismo (r = -0,24, p < 0,01) apresentaram 

correlações negativas, enquanto que os valores benevolência (r = 0,15, p < 0,01), 

tradição (r = 0,54, p < 0,01), conformidade (r = 0,30, p < 0,01) e segurança (r = 0,15, p 

< 0,01) apresentaram correlações positivas com religiosidade. 

Saraglou, Delpierre e Dernelle (2004) realizaram uma meta-análise revisando 

estudos com 21 amostras de 15 países (n = 8.551), todas empregando o modelo de 
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valores de Schwartz para investigar como a religiosidade está relacionada com as 

prioridades valorativas. Os resultados apontam que a religiosidade apresentou 

correlações mais fortes com os valores que promovem a conservação da ordem social e 

individual, como tradição (r = 0,45, p < 0,01), conformidade (r = 0,23, p < 0,01) e, 

menos fortemente, segurança (r = 0,08, p < 0,01), além de apresentar correlação 

positiva com benevolência (r = 0,14, p < 0,01). Em relação aos valores que promovem 

abertura à mudança e autonomia, como estimulação (r = -0,26, p < 0,01), autodireção (r 

= -0,24, p < 0,01) e hedonismo (r = -0,30, p < 0,01), as correlações foram negativas, 

como também foram com os valores de autopromoção [realização (r = -0,11, p < 0,01) 

e poder (r = -0,09, p < 0,01)], e o universalismo (r = -0,09, p < 0,01). 

Sagiv (2002) estudou a correlação entre valores e diferentes tipos de interesses 

vocacionais com base em amostra de 97 pessoas que fizeram aconselhamento de 

carreira. O tipo de interesse convencional se correlacionou positivamente 

com conformidade (r = 0,26, p < 0,05), segurança (r = 0,40, p < 0,05) e tradição (r = 

0,21, p < 0,05), e negativamente com autodireção (r = -0,35, p < 0,05), estimulação (r = 

-0,28, p < 0,05) e universalismo (r = -0,23, p < 0,05). O tipo de 

interesse empreendedor se correlacionou positivamente com os valores de poder (r = 

0,43, p < 0,05) e realização (r = 0,32, p < 0,05) e negativamente com universalismo (r = 

-0,30, p < 0,05). O tipo de interesse social se correlacionou positivamente com 

benevolência (r = 0,30, p < 0,05). O tipo artístico se correlacionou positivamente com 

autodireção (r = 0,28, p < 0,05) e universalismo (r = 0,27, p < 0,05), e negativamente 

com conformidade (r = -0,22, p < 0,05) e segurança (r = -0,32, p < 0,05). Finalmente, o 

tipo investigativo se correlacionou positivamente com universalismo (r = 0,26, p < 

0,05). 
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4. Conclusões 

Tomando como base as 67 correlações aqui apresentadas, provenientes de 12 

estudos independentes, nos quais foram utilizadas tanto a teoria funcionalista dos 

valores humanos (Gouveia, 2003; Gouveia et al., 2011) como a teoria universal dos 

valores (Schwartz, 1992), observou-se que a correlação média entre os valores e os 

diversos tipos de comportamento foi de 0,23 (dp = 0,10), variando entre 0,08 e 0,54. 

Portanto, pode-se considerar como uma correlação fraca (Levin, 1987).  

Embora os valores possam influenciar diretamente o comportamento, a relação 

entre valores e comportamentos é influenciada por aspectos situacionais, como 

anteriormente foi exposto, o que pode levar a um enfraquecimento do poder preditivo 

dos valores sobre o comportamento. Fatores situacionais como a cultura que o indivíduo 

está inserido (Roccas & Sagiv, 2010) e a norma social inerente à situação onde o 

comportamento vai ser desempenhado, se fraca ou forte (Hough & Schneider, 1996; 

Kwaadsteniet et al., 2006; Knafo et al., 2008; Snyder & Ickes, 1985) podem influenciar 

essa relação. Além disso, como apontam Maio e Olson (1998, 2001), outro fator 

preponderante para a falta de consistência entre valores e comportamentos é a falta de 

suporte cognitivo aos valores, já que, de acordo com estes autores, o processo “não 

contemplativo” é dominante na formação de valores, e isto faz com que os valores 

funcionem como truísmos. 

Outro fator mediador da relação entre valores e comportamento são as atitudes. 

Como apontam Homer e Kahle (1998), há uma organização hierárquica entre valores, 

atitudes e comportamentos, no qual a influência flui das variáveis mais abstratas, os 

valores, para as de meio-termo, as atitudes, e daí para o comportamento. Portanto, os 

valores se mostram mais fortemente correlacionados com as atitudes do que com o 

comportamento, dando suporte ao papel mediador das atitudes. Maio e Olson (1994, 
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1995) ainda chamam a atenção para a função das atitudes, argumentando que fortes 

relações entre valores e atitudes são mais prováveis de ocorrer quando estas têm como 

função a expressão de valores do que quando servem a outra função, como a utilitária 

(Katz, 1960). 

Portanto, tendo em conta os objetivos a que se propõe a presente dissertação e a 

revisão teórica empreendida até aqui, a seguir são reportados os estudos empíricos para 

avaliar o conteúdo, estrutura e poder preditivo dos modelos aqui comparados. 
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ESTUDO 1. TESTE DA ESTRUTURA E CONTEÚDO DAS TEORIAS 
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Introdução 

 Como foi exposto na revisão teórica, a tentativa de identificar os valores dos 

indivíduos não é recente, remetendo a áreas distintas do conhecimento, tais como a 

Filosofia, Antropologia, Sociologia e Psicologia Social. Atualmente, na Psicologia 

Social, a teoria de maior repercussão no meio acadêmico é a dos Tipos Motivacionais 

(Teoria Universal dos Valores; Schwartz, 1992). Não obstante, não está isenta de 

críticas como anteriormente foram apontadas. Gouveia (1998) propõe um novo modelo 

de valores, a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos, que é mais parcimoniosa e 

melhor fundamentada que o modelo de Schwartz. 

 Assim sendo, de um lado se contempla o modelo de Schwartz como maior 

referência no campo dos valores e, do outro, um modelo emergente que vem 

apresentando consideráveis evidências de validade e poder preditivo. O objetivo deste 

primeiro estudo é confrontar os dois modelos em função de suas hipóteses de estrutura e 

conteúdo. A hipótese de conteúdo procura avaliar a adequação dos itens que 

possibilitam representar os tipos motivacionais ou as subfunções dos valores, ou seja, 

quais itens pertencem a quais fatores. Já a hipótese de estrutura tem como referência 

principal a representação espacial dos fatores da teoria, ou seja, busca testar como os 

fatores se organizam em função das suas similaridades e dissimilaridades. 
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1. Método 

1.1. Delineamento e Hipóteses 

No presente estudo empregou-se um desenho correlacional ex post facto. 

Procurou-se reunir evidências acerca das hipóteses de conteúdo e estrutura dos modelos 

de valores de Schwartz e Gouveia, comparando-os em função do melhor ajuste aos 

dados, levando em conta os critérios de parcimônia e máxima variância explicada. 

Tomando como referência o marco teórico e levando em conta os objetivos 

anteriormente mencionados, foram formuladas quatro hipóteses, sendo apresentadas em 

tópicos, para melhor compreensão dos objetivos da dissertação. 

Hipóteses de conteúdo 

As hipóteses de conteúdo procuram avaliar a estrutura fatorial dos modelos, 

estimando em quais fatores os itens empregados para mensurar os valores apresentam 

maior saturação. 

Hipótese 1.Os valores humanos do modelo de Gouveia serão organizados mais 

adequadamente em seis subfunções valorativas. 

Hipótese 2.Os valores humanos do modelo de Schwartz serão organizados mais 

adequadamente em 10 tipos motivacionais. 

Hipóteses de estrutura 

As hipóteses de estrutura buscam testar como os fatores se arranjam em cada 

modelo, ou seja, busca avaliar se estes se organizam em algum tipo de estrutura como, 

por exemplo, uma circumplex. 

Hipótese 3. Estruturalmente, os valores humanos do modelo de Gouveia serão 

mais bem representados em um espaço bidimensional, considerando o tipo de 

orientação (pessoal, central e social) e o tipo de motivador (materialista e 
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humanitário), formando, em seu cruzamento, uma estrutura com seis 

subfunções. 

Hipótese 4. Estruturalmente, os valores humanos do modelo de Schwartz serão 

mais bem representados em um espaço bidimensional (autotranscendência – 

autopromoção e abertura à mudança – conservação), produzindo dez tipos 

motivacionais. 

1.2. Amostra 

Participaram deste estudo 1.173 estudantes universitários com idades variando 

entre 18 e 90 anos (m = 25,1; dp = 8,5), sendo a maioria do sexo feminino (65%) e 

solteira (75%). Quanto ao local de residência, 88% viviam em João Pessoa (PB). Esta 

amostra foi de conveniência (não probabilística), ou seja, responderam os participantes 

que, tendo sido solicitados a colaborar, concordaram em fazer parte da pesquisa. 

1.3. Instrumentos 

Os participantes foram requeridos a responder um livreto contendo os seguintes 

instrumentos: 

Questionário dos Valores Básicos (QVB). Este instrumento foi elaborado por 

Gouveia (1998, 2003), composto por 18 itens (valores básicos), contendo dois 

descritores para cada valor (por exemplo, Saúde. Preocupar-se com sua saúde antes de 

ficar doente; não estar enfermo; e Afetividade. Ter uma relação de afeto profunda e 

duradoura; ter alguém para compartilhar meus êxitos e fracasso) (Anexo I). Foi 

solicitado aos participantes que avaliassem cada item em uma escala de sete opções de 

respostas, com os seguintes extremos: 1 (Totalmente não importante) e 7 (Totalmente 

importante), considerando a importância, de cada valor, como princípio-guia para suas 

vidas. Os itens são distribuídos igualmente em seis subfunções: experimentação 
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(emoção, prazer e sexual), realização (êxito, poder e prestígio), existência (estabilidade 

pessoal, saúde e sobrevivência), suprapessoal (beleza, conhecimento e maturidade), 

interativa (afetividade, apoio social e convivência) e normativa (obediência, 

religiosidade e tradição). 

Questionário de Valores de Schwartz. Instrumento elaborado por Schwartz 

(1992), sendo composto por 57 itens-valores, seguidos de uma breve definição entre 

parênteses, como, por exemplo, prazer (satisfação de desejos), privacidade (o direito de 

ter um espaço pessoal). No entanto, foram utilizados apenas os 44 itens que, de acordo 

com Schwartz e Bardi (1997), apresentam validade transcultural (Anexo II). Os itens 

foram respondidos em escala de 8 pontos, com os seguintes extremos: 0 (Sem 

importância alguma) e 7 (De suprema importância), considerando a importância, de 

cada valor, como princípio-guia para suas vidas. Os 44 itens são computados para 

formar dez tipos motivacionais, a saber: Universalismo (8 itens), Autodireção, 

Benevolência, Tradição, Segurança (com 5 itens cada), Realização, Conformidade (com 

4 itens cada), Poder e Estimulação (3 itens) e Hedonismo (2 itens). 

Por fim, os participantes responderam perguntas de caráter demográfico, como 

idade, sexo, estado civil e local onde reside. 

1.4. Procedimento 

Os questionários foram aplicados coletivamente (por exemplo, em sala de aula), 

embora tenham sido respondidos individualmente. A coleta foi realizada por 

colaboradores devidamente treinados, utilizando-se um procedimento padrão de 

instruções aos participantes, garantindo o mínimo de viés. Na ocasião, os aplicadores 

foram instruídos a interferir o mínimo possível na aplicação, dando apenas explicações 

sobre o formato de resposta, quando solicitadas, evitando emitir comentários ou dar 
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respostas quanto aos conteúdos abordados. Enfatizou-se o caráter voluntário da 

participação na pesquisa, a garantia de anonimato das respostas dadas, bem como o 

respeito às diretrizes éticas que regem a pesquisa com seres humanos (Resoluções 

196/96 e 215/97 do Conselho Nacional de Saúde). Ressalta-se que o presente trabalho 

foi aprovado pelo comitê de ética do Hospital Universitário Lauro Vanderley 

(HU;UFPB; Protocolo 146/11; Anexo VII). Obteve-se o consentimento livre e 

esclarecido de todos os participantes através da assinatura de um termo de 

consentimento (Anexo VI). O tempo médio para resposta foi de 15 minutos.  

1.5. Análise dos Dados 

Foram utilizados os Softwares AMOS (Analysis of Moment Structures) e PASW 

(Predictive Analytics Software), em suas versões 18. Através do AMOS realizaram-se 

Análises Fatoriais Confirmatórias (AFC), procurando testar o ajuste e comparar a 

adequação de nove diferentes estruturas (cinco para o modelo de Gouveia e quatro para 

o modelo de Schwartz). O método de estimação empregado foi o ML (Maximum 

Likelihooh), sendo utilizada a matriz de covariâncias. Este tipo de análise oferece alguns 

indicadores de ajuste do modelo teórico aos dados empíricos, sendo os seguintes 

amplamente considerados (Byrne, 2010; Garson, 2003; Tabachnick & Fidell, 2006): 

 O Qui-quadrado (²), que comprova a probabilidade do modelo se ajustar aos 

dados, quanto maior este valor, pior o ajustamento. Um valor do ² 

estatisticamente significativo indica discrepâncias entre os dados e o modelo 

teórico que está sendo testado. É influenciado pelo tamanho da amostra e 

assume a multinormalidade do conjunto de variáveis. Este tem sido pouco 

empregado na literatura, sendo mais comum considerar sua razão em relação aos 

graus de liberdade (χ²/g.l.). Recomendam-se valores entre 2 e 3 como indicador 

de um ajustamento adequado, admitindo-se até 5 (Byrne, 2010). 
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 Índice de Qualidade do Ajuste Ponderado (Adjusted Goodness-of-Fit Index, 

AGFI), indica proporção de variância-covariância nos dados explicada pelo 

modelo, tendo em conta os graus de liberdade e número de variáveis 

consideradas. Varia de 0 a 1, com valores na casa de 0,90 (ou superior) 

indicando um ajustamento satisfatório. (Garson, 2003; Hu & Bentler, 1999). 

 O CFI (Comparative Fit Index) é um índice comparativo, adicional, de ajuste ao 

modelo, ele compara a matriz de convariância predita pelo modelo com aquela 

realmente observada. São admitidos como expressando um ajuste adequado 

valores de CFI iguais ou superiores a 0,90. 

 A Root-Mean-Square Error of Approximation (RMSEA), com seu intervalo de 

confiança de 90% (IC90%), é considerada um indicador de “maldade” de ajuste, 

isto é, valores altos indicam um modelo não ajustado. Assume-se como ideal 

que a RMSEA se situe entre 0,05 e 0,08, aceitando-se valores de até 0,10. 

 Consistent Akaike Information Criterion (CAIC) é um indicador geralmente 

empregado para avaliar a adequação de um modelo determinado em relação a 

outro; valores baixos de CAIC expressam o modelo com melhor ajuste. Nesta 

mesma linha de comparar modelos, pode-se empregar a diferença entre os qui-

quadrados (χ²) de dois modelos alternativos; um valor χ² com um p < 0,05 

sugere melhor ajuste do modelo com menor qui-quadrado. 

Por fim, reuniram-se evidências complementares de validade (validade de 

construto, convergente e discriminante), por meio da variância média extraída (VME), e 

consistência interna [alfas de Cronbach, índice de homogeneidade (correlação média 

inter-itens) e confiabilidade composta (CC)] dos modelos. Valores iguais ou superiores, 

respectivamente, a 0,50, 0,60, 0,20 e 0,70, asseguram a adequação da medida (Clark & 

Watson, 1995; Fornell & Larcker, 1981; Hair, Black, Babim, Anderson & Tatham, 
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2009). A VME reflete a porcentagem de variância dos itens que é capturada pelo 

respectivo fator, podendo ser considerada como indicador de validade convergente, isto 

é, o quanto o fator explica o conjunto de itens; no caso da validade discriminante, esta é 

assegurada quando o valor da raiz quadrada da VME é superior àquele da associação 

entre dois fatores (Ф). Por último, o valor da CC para cada fator pode contribuir para 

dirimir as dúvidas quanto ao alfa de Cronbach, que é influenciado pelo número de itens 

e pode não ser adequado quando se trata de uma medida com dois ou mais componentes 

interdependentes (Pasquali, 2003). 

O PASW 18 foi utilizado para calcular índices de consistência interna de fatores 

e realizar análises de escalonamento multidimensional confirmatório (MDS – algoritmo 

PROXSCAL). Foram ainda realizadas estatísticas descritivas para caracterização da 

amostra do estudo. 

A MDS confirmatória foi empregada para testar a adequação dos modelos 

propostos pelas teorias aqui trabalhadas. Esta abordagem confirmatória foi escolhida 

por possibilitar a utilização de uma configuração deduzida teoricamente, ao invés de 

deixar a decisão sobre a configuração inicial ao programa estatístico. Quando se aplica 

uma configuração inicial confirmatória, é menos provável que as divergências entre as 

estruturas prognosticadas e empíricas resultem de artefatos metodológicos (Borg & 

Groenen, 2005). Este procedimento vem sendo nomeado como uma abordagem 

confirmatória fraca. 

A organização espacial dos valores foi definida de acordo com a teoria em pauta. 

Para cada teoria foram estabelecidos bancos de restrições que tem por finalidade definir, 

no espaço bidimensional, as coordenadas que devem ser ocupadas por cada valor. Para 

o modelo de Gouveia os 18 itens foram distribuídos em termos das seis subfunções. As 
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coordenadas foram estabelecidas em função de duas dimensões (tipo de orientação e 

tipo de motivador), os valores foram obtidos em Gouveia et al. (2010). Todos os itens 

que indicam o mesmo tipo de subfunção valorativa foram definidos por coordenadas 

idênticas. Os valores podem ser observados na Tabela 4. 

Tabela 4. Restrições do modelo de Gouveia 

 

De modo similar, para o modelo de Schwartz as coordenadas para os 44 itens 

foram fixadas em função de duas dimensões, tendo os valores sido obtidos em Schwartz 

(2009) e apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5. Restrições do modelo de Schwartz 

Inicialmente, as variáveis foram transformadas em pontuações z. Consideraram-

se as distâncias euclidianas (algoritmo PROXSCAL) para estabelecer a matriz de 

distâncias entre as variáveis. Para a configuração inicial foram usados três métodos: o 

Simplex (default), assumindo que todos os objetos estão na mesma distância uns dos 

outros; Torgerson, que define o classical scaling como configuração inicial, ou seja, 

assume que as dissimilaridades são distâncias, procurando as coordenadas que melhor 

Subfunções Dimensão 1 (Tipo de orientação) Dimensão 2 (Tipo de motivador) 

Experimentação   1,0   0,5 

Realização   1,0 - 0,5 

Existência   0,0 - 1,0 

Suprapessoal   0,0   1,0 

Interativa - 1,0   0,5 

Normativa - 1,0 - 0,5 

Tipos Motivacionais Dimensão 1 Dimensão 2 

Universalismo   0,34   0,94 

Benevolência   0,87   0,50 

Tradição   0,98 - 0,17 

Conformidade   0,49 - 0,09 

Segurança   0,64 - 0,77 

Poder   0,00 - 1,00 

Realização - 0,64 - 0,77 

Hedonismo - 0,98 - 0,17 

Estimulação - 0,87   0,50 

Autodireção - 0,34   0,94 
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as explique; e Random, que computa uma solução a partir de n soluções iniciais 

randômicas e reporta a melhor. Destes, o Torgerson tende a fornecer uma solução de 

melhor qualidade. As MDS foram realizadas no nível ordinal, intervalar e de razão. 

Estas transformações foram empregadas para criar as distâncias entre os dados, já que a 

MDS se baseia não nos dados reais, mas sim nas distâncias entre eles. A transformação 

de razão é a mais restritiva, seguida da intervalar e ordinal (para uma discussão mais 

aprofundada sobre o tema, consultar Borg & Groenen, 2005; Groenen & Van De 

Velden, 2004). O Coeficiente Φ de Tucker e o Raw Stress foram empregados para 

avaliar o ajuste, sendo o primeiro aceitável com valores acima de 0,90 e o segundo é 

recomendável que se aproxime de zero (Borg & Groenen, 2005). 

 Por fim, empregou-se um teste extra da hipótese de estrutura do modelo de 

Schwartz através do programa CIRCUM (Browne, 1992), compreendendo uma rotina 

desenvolvida a partir de princípios de modelagem por equações estruturais (SEM) com o 

fim de testar a adequação de modelos que admitem a estrutura circumplex. Foi utilizada 

a matriz de correlações produto-momento. Utilizou-se o método de estimação ML 

(Máxima Verossimilhança), tendo sido designado o tipo motivacional Poder como a 

variável de referência (fixou-se sua localização na circunferência em 0°). Portanto, o 

posicionamento das demais variáveis foi estimado a partir desta decisão. Embora esta 

tenha sido arbitrária, sabe-se que não influencia os resultados da análise (Browne, 

1992). Com o fim de conhecer a adequação do modelo, empregou-se o RMSEA e o 

ECVI. Considerou-se ainda o minimum common score correlation (MCSC), que fornece 

o valor da correlação, quando as variáveis estão distantes 180° na circunferência, sendo 

valores mais próximos de 1,00, no caso de uma matriz unicamente composto por 

correlações positivas, indicativos de melhor adequação da representação circumplex 

(Fabrigar et al., 1997). 
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2. Resultados  

Modelo de Gouveia 

2.1. Hipótese de conteúdo 

A hipótese 1 prediz que os 18 itens do modelo de Gouveia saturariam em suas 

correspondentes subfunções teóricas. Para comprovar esta hipótese foi realizada uma 

análise fatorial confirmatória, como descrito na análise dos dados. Com o intuito de 

testar o ajuste relativo do modelo foram comparados alguns modelos alternativos ou 

aninhados (Gouveia et al., 2010).  

Primeiro, considerou-se a possibilidade de que os valores centrais formassem 

conjuntamente a base do núcleo da estrutura dos valores humanos. Desta maneira, seria 

possível que as subfunções existência e suprapessoal estivessem unificadas, resultando 

em um modelo com cinco subfunções. Em um segundo modelo alternativo, a principal 

diferença entre os valores foi representada pelo tipo de orientação, derivando três 

subfunções (social, central e pessoal), resultando assim uma estrutura trifatorial. Como 

uma terceira alternativa, pode-se levar em conta o tipo de motivador como mais 

parcimonioso para explicar o conteúdo dos valores, formando assim uma estrutura 

bifatorial (materialista e humanitária). Estes dois últimos modelos, de acordo com 

Gouveia et al. (2010), são próximos aos da teoria de Schwartz (1992), no caso do 

modelo com três fatores, e Inglehart (1989), com dois fatores. Por fim, propôs-se que 

todos os valores pudessem estar positivamente correlacionados, o que implicaria em 

uma estrutura unifatorial. 
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Figura 4. Modelo testado para comprovação da hipótese de conteúdo de Gouveia 

 

Todos estes modelos alternativos descritos foram testados para comparar seu 

ajuste em relação ao modelo proposto pela teoria de Gouveia, que postula a existência 

de seis fatores ou subfunções.  Foram considerados como indicadores de ajuste as 

diferenças de qui-quadrado e seus respectivos graus de liberdade (Δχ
2
). Os parâmetros 

adotados para estimar qual modelo apresentou melhor ajuste foram os seguintes: valores 

de Δχ
2
 significativos, sendo os modelos menos parcimonioso e com maior χ

2 

penalizados. Os índices de ajuste para todos os modelos são apresentados na Tabela 6. 
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Tabela 6. Indicadores de ajuste dos modelos - Gouveia 

Notas: * p < 0,01 

 

Como se pode observar na tabela acima, o modelo teoricamente proposto com 

seis fatores e o modelo alternativo com cinco fatores apresentaram os melhores 

indicadores de ajuste, os demais modelos apresentaram indicadores de ajuste não 

satisfatórios. Estes resultados sugerem que é possível que as subfunções existência e 

suprapessoal possam ser combinadas, formando a dimensão de valores centrais. 

Contudo, o modelo proposto por Gouveia apresenta suporte teórico e empírico, 

diferenciando estas duas subfunções. De fato, o modelo hexafatorial apresentou um CFI 

maior que o modelo com cinco, além da diferença entre seus qui-quadrados ter sido 

estatisticamente significativa, com menor valor de χ
2
 correspondendo ao modelo de seis 

fatores [Δχ
2 

(5) = 20,08, p < 0,01]. Ressalta-se que todos os lambdas para o modelo 

hexafatorial foram estatisticamente diferentes de zero (  0; z > 1,96, p < 0,05).  

Tabela 7. Indicadores de consistência interna e validade - Gouveia 

Nota: m = média, dp = desvio padrão, α = Alfa de Cronbach, rm.i = Índice de homogeneidade, CC = 

Confiabilidade Composta, VME = Variância Média Extraída. Os valores entre parênteses correspondem à 

ordem de importância das subfunções. 

Modelo 2 gl 2/gl AGFI CFI RMSEA CAIC Δχ2(df) 

Um 1706,63 135 12,64 0,788 0,659 
0,108 

(0,103 - 0,112) 
2262,4 782,31(15)* 

Dois 1694,85 134 12,65 0,785 0,662 
0,100 

0(,095 - 0,104) 
1993,3 770,53(14)* 

Três 1133,32 132 8,59 0,866 0,783 
0,080 

(0,076 - 0,085) 
1447,9 209(12)* 

Cinco 944,40 125 7,55 0,878 0,822 
0,075 

(0,070 - 0,079) 
1315,5 20,08(5)* 

Seis 924,32 120 7,70 0,875 0,826 
0,076  

(0,071 - 0,080) 
1335,7 - - - - 

Subfunções m  dp α rm.i CC VME 

Experimentação 4,67 (5) 1,28 0,60 0,34 0,77 0,60 

Realização 4,51 (6) 1,39 0,71 0,44 0,73 0,69 

Existência 5,97 (1) 0,96 0,48 0,24 0,71 0,49 

Suprapessoal 5,23 (3) 1,03 0,46 0,23 0,73 0,49 

Interativa 5,37 (2) 1.07 0,45 0,22 0,70 0,46 

Normativa 5,14 (4) 1,33 0,60 0,34 0,69 0,58 
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Complementando os resultados anteriormente descritos, a consistência interna 

média (alfa de Cronbach) das seis subfunções foi de 0,55 (dp = 0,10) variando entre 

0,45 (Interativa) e 0,71 (Realização). Calcularam-se também as correlações inter-itens 

(índices de Homogeneidade) para cada subfunção, a média foi de 0,30 (dp = 0,09) 

variando entre 0,22 (Interativa) e 0,44 (Realização). Já os valores de Confiabilidade 

Composta obtiveram média de 0,72 (dp = 0,03) variando entre 0,69 (Normativa) e 0,77 

(Experimentação), e a variância média extraída (VME) se situou, em média, em 0,55 

(dp = 0,09). Os resultados são descritos mais detalhadamente na Tabela 7. 

No que diz respeito à validade discriminante entre as subfunções, constata-se na 

Tabela 8 que as raízes quadradas das VMEs foram superiores às correlações entre as 

subfunções. 

Tabela 8. Raiz da variância média extraída e correlações entre as subfunções 

VME  Subfunções 1 2 3 4 5 6 

0,77 1.Experimentação - - - - - - 

0,83 2.Realização 0,47 - - - - - 

0,70 3.Existência 0,35 0,41 - - - - 

0,70 4.Suprapessoal 0,34 0,37 0,44 - - - 

0,68 5.Interativa 0,21 0,24 0,36 0,38 - - 

0,76 6.Normativa 0,11 0,24 0,35 0,26 0,47 - 

 

2.2. Hipótese de estrutura 

A hipótese de estrutura do modelo de Gouveia prediz que os valores centrais se 

situam entre os sociais e pessoais por serem coerentes com ambos, resultando na 

dimensão tipo de orientação; e que os valores materialistas e humanitários comporiam 

dois polos distintos da dimensão tipo de motivador. Para testar esta hipótese foi 

empregado escalonamento multidimensional confirmatório (MDS, algoritmo 

PROXSCAL), testando-se o modelo a partir de três diferentes estimadores e níveis de 

medida, como descritos no tópico análise dos dados.  
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Como se pode observar na Tabela 9, os índices de ajuste obtidos se mostraram 

adequados (Φ de Tucker acima de 0,90; valores de Raw Stress próximos de zero). Os 

resultados se mantêm constantes dentro de cada nível de medida, variando pouco entre 

os três estimadores. Como esperado, o modelo apresenta melhores índices de adequação 

de ajuste a partir da diminuição das restrições do nível de medida, tendo o modelo de 

medida ordinal apresentado coeficientes mais adequados. 

Tabela 9. Indicadores da MDS Confirmatória – Gouveia 

Modelos Escalas 
Índices de 

ajuste 
Simplex Torgerson Random 

Gouveia 

Ordinal 
Raw Stress 0,039 0,040 0,039 

Φ de Tucker 0,980 0,980 0,980 

Intervalar 
Raw Stress 0,070 0,069 0,069 

Φ de Tucker 0,964 0,965 0,965 

Razão 
Raw Stress 0,111 0,115 0,111 

Φ de Tucker 0,942 0,941 0,943 

As configurações gráficas para os três estimadores no nível de medida ordinal 

são apresentadas nas Figuras 5, 6 e 7, tendo em conta as seis subfunções: interativa 

(IN), suprapessoal (SU), experimentação (EP), realização (RE), existência (EX) e 

normativa (NO). 

 
Figura 5. MDS Confirmatória (Simplex) do Modelo de Gouveia 
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Figura 6. MDS Confirmatória (Torgerson) do Modelo de Gouveia 

 

 
Figura 7. MDS Confirmatória (Random) do Modelo de Gouveia 
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Modelo de Schwartz 

2.3. Hipótese de Conteúdo 

A hipótese 2 prediz que os itens do modelo de Schwartz são melhores 

compreendidos em termos de dez tipos valorativos com base no conteúdo motivacional 

subjacente, sendo este o direcionamento mais poderoso para organizar as prioridades 

valorativas das pessoas. O procedimento utilizado para testar esta hipótese foi 

semelhante ao utilizado para testar a hipótese 1, sendo realizadas análises fatoriais 

confirmatórias para testar o ajuste do modelo teórico de dez fatores (Figura 2), como 

também o ajuste de possíveis modelos alternativos aninhados. 

 Como primeiro modelo alternativo se considerou uma estrutura unifatorial. Um 

segundo modelo alternativo compreende três fatores com base no interesse 

presumidamente servido por sua realização (Schwartz, 1992). O primeiro fator é 

representado por um conjunto de valores cuja realização serve a interesses individuais 

(poder, realização, hedonismo, estimulação e autodireção), o segundo compreende 

valores de interesse coletivista (benevolência, tradição e conformidade) e, por último, 

um conjunto de valores que serve a interesses mistos, tanto coletivistas quanto 

individualistas (universalismo e segurança).  

Por fim, testou-se um modelo alternativo com base nas duas dimensões 

ortogonais subjacentes aos tipos motivacionais, esta estrutura é composta por quatro 

tipos de valores de primeira ordem. A primeira dimensão é denominada “abertura à 

mudança versus conservação”, dispondo os valores em termos do quanto motivam as 

pessoas a seguirem seus próprios interesses intelectuais e emocionais versus a 

motivação em preservar o status quo e a certeza que proporciona para os 

relacionamentos com pessoas próximas, instituições e tradições. Compreende os 

seguintes tipos motivacionais: autodireção, estimulação e hedonismo (abertura à 
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mudança), conformidade, tradição e segurança (conservação). A segunda dimensão é 

denominada “autopromoção versus autotranscendência”, arranjando os valores em 

termos do quanto eles motivam as pessoas a intensificar os seus interesses pessoais 

(mesmo que à custa dos outros) versus em que medida os valores motivam as pessoas a 

transcender as preocupações egoístas e promover o bem-estar dos outros e da natureza. 

Envolve os tipos motivacionais hedonismo, realização e poder (autopromoção) e 

universalismo e benevolência (autotranscendência).  

 

 

Figura 8. Modelo testado para comprovação da hipótese de conteúdo Schwartz 
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Os modelos com um, três e quatro fatores foram comparados em relação ao 

modelo principal, dos dez tipos motivacionais. Os indicadores de ajuste utilizados foram 

os mesmos empregados anteriormente. Os valores podem ser observados na Tabela 10. 

Tabela 10. Indicadores de ajuste dos modelos - Schwartz 

Modelo 
2
 gl 

2
/gl AGFI CFI RMSEA CAIC Δχ

2
(df) 

Um 7558,21 902 8,38 0,610 0,589 
0,079 

(0,078- 0,081) 
8268,1 3040,3(45)* 

Três 5594,21 899 6,22 0,762 0,710 
0,067 

(0,065 - 0,068) 
6328,3 1076,3(42)* 

Quatro 5471,71 894 6,12 0,768 0,717 
0,066 

(0,064 - 0,068) 
6246,2 953,8(37)* 

Dez 4517,91 857 5,272 0,803 0,774 
0,060 

(0,059 - 0,062) 
5590,9 - - - - 

Notas: * p < 0,001 

Como se pode constatar na tabela acima, o modelo teoricamente proposto com 

dez fatores apresenta os melhores índices de ajuste em relação aos demais. Claramente, 

este apresentou valores de CAIC e de qui-quadrado menores que os demais, tendo sido 

as diferenças entre os qui-quadrados dos modelos comparados todas significativas (p < 

0,001). Para o modelo com dez fatores todos os lambdas foram estatisticamente 

diferentes de zero (  0; z > 1,96, p < 0,05). 

Em relação à consistência interna dos fatores, os dez tipos motivacionais 

obtiveram alfa de Cronbach médio de 0,67 (dp = 0,07), com valores variando entre 0,55 

(Tradição) e 0,75 (Benevolência). Quanto aos índices de homogeneidade, a média foi de 

0,32 (dp = 0,07), variando entre 0,20 (Tradição) e 0,40 (Benevolência). Já os valores de 

Confiabilidade Composta obtiveram média de 0,70 (dp = 0,04), variando entre 0,60 

(Tradição) e 0,77 (Segurança), e os índices de VME apresentaram média de 0,56 (dp = 

0,06). Os resultados são descritos mais detalhadamente na tabela a seguir. 
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Tabela 11. Indicadores de consistência interna e validade - Schwartz 

Nota: m = média, dp = desvio padrão, α = alfa de Cronbach, rm.i = Índice de homogeneidade, CC = 

Confiabilidade Composta, VME = Variância Média Extraída. Os valores entre parênteses correspondem à 

ordem de importância das subfunções. 

 Quanto às evidências de validade discriminante entre os tipos motivacionais, 

apresentam-se na Tabela 12 as raízes quadradas das VMEs e a matriz de correlações 

entre as subfunções. 

Tabela 12. Raiz da variância média extraída e correlações entre tipos motivacionais 

 

2.4. Hipótese de Estrutura 

A hipótese de estrutura do modelo de Schwartz (hipótese 4) postula que os 

valores são mais bem representados em um espaço bidimensional (autotranscendência 

– autopromoção e abertura à mudança – conservação), baseada no conflito ou 

compatibilidade entre os tipos motivacionais. Espera-se que os tipos de valores 

Tipos Motivacionais m  dp α rm.i CC VME 

 Universalismo 5,47 (4) 0,91 0,74 0,27 0,71 0,52 

 Benevolência 5,88 (1) 0,94 0,75 0,40 0,71 0,63 

 Tradição 4,62 (8) 1,10 0,55 0,20 0,60 0,43 

 Conformidade 5,62 (3) 1,00 0,67 0,35 0,73 0,59 

 Segurança 5,63 (2) 0,90 0,64 0,27 0,77 0,52 

 Poder 3,43 (10) 1,42 0,66 0,39 0,71 0,62 

 Realização 5,05 (7) 1,04 0,60 0,30 0,71 0,55 

 Hedonismo 5,22 (6) 1,33 0,55 0,38 0,71 0,62 

 Estimulação 4,04 (9) 1,33 0,64 0,37 0,69 0,61 

 Autodireção 5,41 (5) 0,96 0,66 0,29 0,67 0,54 

VME

 

Tipos 

Motivacionais 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,72  1.Universalismo - - - - - - - - - 

0,79  2.Benevolência 0,62 - - - - - - - - 

0,66  3.Tradição 0,48 0,53 - - - - - - - 

0,77  4.Conformidade 0,55 0,68 0,59 - - - - - - 

0,72  5.Segurança 0,66 0,60 0,51 0,68 - - - - - 

0,79  6.Poder 0,09 0,01 0,20 0,21 0,27 - - - - 

0,74  7.Realização 0,28 0,30 0,22 0,40 0,43 0,58 - - - 

0,79  8.Hedonismo 0,20 0,19 0,11 0,27 0,32 0,43 0,48 - - 

0,78  9.Estimulação 0,24 0,13 0,12 0,15 0,24 0,43 0,46 0,45 - 

0,73  10.Autodireção 0,48 0,31 0,31 0,43 0,52 0,32 0,57 0,43 0,51 
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próximos no círculo (Figura 1) apresentem motivações semelhantes, enquanto que 

aqueles distantes sugerem motivações distintas ou conflitantes.  

A Tabela 13 apresenta os valores de ajuste da MDS confirmatória (algoritmo 

PROXSCAL), empregando-se três diferentes estimadores e níveis de medida, de acordo 

com o que foi relatado no tópico análise dos dados. 

Tabela 13. Indicadores da MDS Confirmatória - Schwartz 

Modelos Escalas 
Índices de 

ajuste 
Simplex Torgerson Random 

Schwartz 

Ordinal 
Raw Stress 0,068 0,282 0,068 

Φ de Tucker 0,965 0,848 0,965 

Intervalar 
Raw Stress 0,092 0,292 0,091 

Φ de Tucker 0,953 0,841 0,953 

Razão 
Raw Stress 0,138 0,314 0,138 

Φ de Tucker 0,928 0,829 0,928 

  

Como se pode observar, os índices de ajuste do modelo estão dentro do indicado 

pela literatura (Φ de Tucker acima de 0,90; valores de Raw Stress próximos de zero). 

Contudo, os índices de ajuste dos estimadores Simplex e Random apresentaram valores 

próximos, enquanto que o Torgerson apresentou valores mais discrepantes. Como 

esperado, a medida que as restrições do nível de medida diminuem, o modelo tende a 

apresentar melhores índices de ajuste, tendo o nível de medida ordinal apresentados os 

melhores índices. As representações gráficas no nível de medida ordinal são expostas 

nas Figuras 9, 10 e 11, tendo em conta os 10 tipos motivacionais: universalismo (UN), 

benevolência (BE), tradição (TR), conformidade (CO), segurança (SE), poder (PO), 

realização (RE), hedonismo (HE), estimulação (ES) e autodireção (AD). 
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Figura 9. MDS Confirmatória (Simplex) do Modelo de Schwartz 

 
Figura 10. MDS Confirmatória (Torgerson) do Modelo de Schwartz 
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Figura 11. MDS Confirmatória (Random) do Modelo de Schwartz 

 

 Como se pode observar nas figuras acima, o resultado obtido por meio do 

estimador Torgerson foi discrepante em relação aos demais, já que a representação 

gráfica gerada não possibilita traçar as dimensões preconizadas pela teoria do modo 

como foi feito nas Figuras 9 e 11, pois os valores, ao invés de se distribuírem no espaço 

bidimensional, se agruparam linearmente. Por fim, procedeu-se um teste extra da 

estrutura circumplex do modelo de Schwartz. Comumente, o teste empírico da estrutura 

é feito através de escalonamento multidimensional (MDS) (Bardi & Schwartz, 2003; 

Schwartz, 1992, 2006), e mais recentemente através de análise fatorial confirmatória 

(Schwartz & Boehnke, 2004). Contudo, a técnica de Escalonamento Multidimensional 

(MDS) apresenta algumas limitações, não sendo adequada para testar a possibilidade de 
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uma estrutura circumplex. Especificamente, a MDS evidencia um julgamento subjetivo 

e não quantificável da estrutura observada, não oferecendo qualquer indicador de ajuste 

do número de facetas, pois os valores fornecidos (Raw-stress e Φ de Tucker) apenas 

indicam a adequação do espaço multidimensional (Fabrigar et al., 1997; Schwartz & 

Boehnke, 2004). Neste estudo, empregou-se uma abordagem confirmatória através da 

rotina CIRCUM (Browne, 1995). 

Foram testados três diferentes modelos, o primeiro modelo (M1) procurou testar 

se os valores eram igualmente espaçados na circunferência, tendo sido restringidos seus 

ângulos polares como equidistantes no perímetro do círculo e os índices de 

comunalidade correspondentes. O segundo (M2) restringiu apenas os índices de 

comunalidade, permitindo que os espaços entre os valores variassem livremente. 

Finalmente, o terceiro (M3) relaxou qualquer restrição, deixando livres para variarem os 

índices de comunalidade e os espaços entre os afetos. 

Tabela 14. Ajuste dos modelos de Schwartz 

Modelo RMSEA [IC90%] ECVI MCSC 

M1. Comunalidades e ângulos iguais 0,160 [0,151 – 0,166] 1,091 0,393 

M2. Comunalidades iguais e ângulos sem 

restrições 
0,119 [0,110 – 0,127] 0,517 0,223 

M3. Comunalidades e ângulos sem 

restrições 
0,107 [0,097 – 0,117] 0,335 0,241 

Os resultados apontam que o modelo 3, comparado aos modelos 1 e 2, 

apresentou os melhores índices de ajuste. Especificamente, o modelo 1, que resguarda 

todas as propriedades de uma estrutura circumplex, não apresentou índices de ajuste 

satisfatórios; por outro lado, o modelo 3, que não corresponde a uma estrutura 

circumplex, apresentou os melhores índices comparativos, embora não apresente valor 

de RMSEA satisfatório. 
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Tabela 15. Estimativas dos Ângulos Polares e Comunalidades 

Modelos 
Valores 

UN BE CO TR SE PO RE HE ES AD 

M1. Comunalidades e ângulos iguais 

Ângulo polar 0 36 108 72 144 180 216 252 288 324 

Comunalidade 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

M2. Comunalidades iguais e ângulos sem restrições 

Ângulo polar 0 345 340 296 5 147 98 106 110 62 

Comunalidade 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

M3.  Comunalidades e ângulos sem restrições 

Ângulo polar 0 14 29 22 19 170 151 179 205 102 

Comunalidade 1,00 0,81 0,64 0,64 0,83 0,76 0,80 1,00 0,82 0,84 

Notas: UN; Universalismo; BE: Benevolência; CO: Conformidade; TR: Tradição; SE; Segurança; PO: 

Poder; RE(S): Realização (Schwartz); HE: Hedonismo; ES: Estimulação; AD: Autodireção. 

 

 

Figura 12. Representação gráfica dos modelos testados de Schwartz 

 

Convergência entre as duas teorias 

 Com o objetivo de avaliar em que medida estes dois modelos convergem, foi 

realizado um escalonamento multidimensional (MDS) partindo de uma matriz de 

similaridades. Para estabelecer a configuração de distâncias entre as variáveis, 

consideraram-se as distâncias euclidianas quadradas (algoritmo ALSCAL). De acordo 

com Kruskal e Wish (1978), um nível elevado de erro pode ser reduzido e a 

dimensionalidade pode ser mais claramente indicada se forem utilizadas as distâncias 

euclidianas quadradas para o cálculo da matriz de proximidade com o MDS. As 

variáveis foram transformadas em pontuações z antes de ser criada a matriz de 

distâncias entre elas. O S-stress e o RSQ (Coeficiente de Correlação Quadrado) foram 
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utilizados para avaliar o ajuste da solução. Estes covariam de forma inversa, 

significando que a dimensionalidade do espaço é avaliada por um decréscimo do valor 

do S-stress e um acréscimo correspondente do RSQ. O S-stress mais próximo de 0 e o 

RSQ mais próximo de 1 indicam melhor ajuste do modelo, admitindo-se, 

respectivamente, valores de até 0,20 e iguais ou superiores a 0,60 (Schiffman, Reynolds 

& Young, 1981). A solução obtida pode ser visualizada na Figura 13. 

 

Figura 13. Representação dos Valores Básicos (VB) e Tipos Motivacionais (TM) 

 Os resultados obtidos, RSQ de 0,94 e S-stress igual a 0,11 evidenciam a 

adequação da solução obtida. Em relação às variáveis do modelo de Gouveia, pode-se 

observar que se distribuíram espacialmente de forma coerente com estrutura proposta 

pela teoria. Tendo em conta a dimensão tipo de orientação (pessoal, social e central), 

observa-se que as subfunções realização e experimentação se situaram do lado direito, 

sendo estes de orientação pessoal; as subfunções existência e suprapessoal estão na 
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porção mais central do espaço, sendo de orientação central; e as subfunções normativa e 

interativa estão localizadas a esquerda, compreendendo valores de orientação social. 

Quanto à dimensão tipo de motivador (materialista ou idealista), a distribuição espacial 

também foi condizente com a teoria, estando as subfunções de orientação materialista 

(normativa, existência e realização) acima, respectivamente, das subfunções de 

orientação idealista (interativa, suprapessoal e experimentação). 

 No que diz respeito ao modelo de Schwartz, os tipos motivacionais se 

distribuíram de forma condizendo com as duas dimensões bipolares propostas pela 

teoria (abertura à mudança – conservação e autopromoção – autotranscendência), não 

ficando clara a estrutura circular. Os tipos realização, poder e hedonismo se agruparam, 

em maioria, no quadrante superior direito formando o polo autopromoção; já os tipos 

hedonismo (este tanto faz parte de autopromoção quanto abertura à mudança), 

estimulação e autodireção se agruparam no quadrante inferior direito, compondo o polo 

abertura à mudança; os tipos universalismo e benevolência estão próximos no 

quadrante inferior esquerdo, formando autotranscendência; e, por fim, os tipos 

tradição, conformidade e segurança estão próximos no quadrante superior esquerdo, 

compondo o polo conservação. 

Conforme pode ser observado, houve convergência entre os valores de 

orientação pessoal e social dos dois modelos. Por exemplo, os valores pessoais de 

realização do modelo de Gouveia e realização e poder do modelo de Schwartz se 

situaram próximos no espaço. Do mesmo modo ocorreu com os valores experimentação 

de Gouveia e hedonismo e estimulação de Schwartz. Os valores sociais (subfunções 

normativa e interativa), do modelo de Gouveia, e tradição, conformidade e 

benevolência, do modelo de Schwartz, também se situaram próximos. O valor 
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universalismo de Schwartz, tido como de interesse misto, situou-se próximo aos valores 

suprapessoal e existência de Gouveia, que têm uma orientação central. 

3. Discussão Parcial 

 O objetivo principal deste primeiro estudo foi testar as teorias de Schwartz e 

Gouveia em função das suas hipóteses de conteúdo e estrutura. Confia-se que estes 

tenham sido alcançados. Neste sentido, discutem-se a seguir os principais resultados 

para estes modelos. 

A hipótese de estrutura do modelo de Gouveia sugeria que os valores 

específicos se agrupariam em seis subfunções, já a hipótese de estrutura indicava um 

modelo bidimensional, sendo uma dimensão relacionada à função dos valores para 

representar cognitivamente as necessidades humanas, tipo de motivador, composto 

pelos tipos materialista e idealista, que ocupariam posições distintas no espaço. Já a 

outra dimensão diz respeito à função dos valores de guiar as ações humanas, tipo de 

orientação, formada por três diferentes orientações (pessoal, social e central), que se 

organizam no espaço de modo que a orientação central se localiza entre as outras duas. 

A partir do cruzamento desta estrutura 3x2, pode-se derivar seis subfunções valorativas, 

formando assim a hipótese de conteúdo.  

 Os resultados obtidos oferecem suporte às hipóteses postuladas. O modelo 

hexafatorial apresentou os melhores índices de ajuste comparativo, estando próximos 

aos valores reportados por outros estudos com amostras brasileiras (Gouveia et al., 

2009; Medeiros, 2010). Embora, na hipótese de conteúdo os índices de ajuste dos 

modelos tenham se situado próximos ou abaixo do recomendado na literatura (Byrne, 

2010; Jöreskog & Sörbom, 1989), justifica-se em função da natureza do construto 

estudado, já que os valores apresentam pouca variabilidade de resposta, não sendo 
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diferente em outros estudos (Gouveia et al., 2011; Schwartz & Boehnke, 2004). Ainda, 

o leitor pode argumentar que o modelo com cinco fatores apresentou índices igualmente 

satisfatórios se comparado ao de seis fatores. Embora seja possível aceitar tanto o 

modelo com seis como cinco fatores como ajustados, justifica-se aceitar o modelo com 

seis com base em dois argumentos. Primeiro, embora o modelo com cinco fatores seja 

condizente com a proposta teórica apresentada pelo autor, coadunando em um só fator 

as subfunções do tipo de orientação central, o modelo com seis fatores leva em conta a 

dimensão tipo de motivador, constituída pelos tipos idealista (humanitário) e 

pragmático (materialista), derivando assim dois tipos de valores centrais (suprapessoal 

e existência), fornecendo mais informações sem prejuízo a parcimônia. Segundo, o 

índice de diferença de qui-quadrados, empregado para avaliar diferenças entre modelos 

concorrentes, aponta que há uma diferença significativa entre os modelos com cinco e 

seis fatores, beneficiando o segundo, por apresentar menor qui-quadrado.  

 Complementando os resultados acima descritos, as seis subfunções apresentaram 

índices de consistência interna (alfa de Cronbach) satisfatórios, com média de 0,55, 

tendo em conta o pequeno número de itens (três) e a natureza do construto, que resulta 

em baixa variabilidade de resposta. Claramente, são valores inferiores ao recomendado 

na literatura (0,70; Pasquali, 2010), porém próximos dos aceitáveis para propósitos de 

pesquisa (Peterson, 1994).  Não obstante, índices complementares foram empregados, 

como a correlação média inter-itens (rm.i) e a confiabilidade composta (CC). A 

propósito, estima-se que uma rm.i acima de 0,15 ou 0,20 possa ser considerada aceitável 

(Clark & Watson, 1995), sobretudo quando se tem em conta amostras grandes (n > 

100). Os índices de rm.i vaiaram entre 0,22 (interativa) e 0,44 (realização), estando 

todos dentro dos valores recomendados na literatura. Em relação à CC, recomendam-se 

valores iguais ou superiores a 0,70, aceitando aqueles iguais ou superiores a 0,60 (Hair 
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et al., 2009). Os índices de CC variaram entre 0,69 (normativa) e 0,77 

(experimentação), podendo ser considerados adequados de acordo com a literatura. 

Portanto, no geral, os seis fatores apresentaram índices adequados de consistência 

interna. 

Outra prova adicional calculada foi a validade convergente, ou seja, o quanto os 

itens/valores servem como representação legítima da subfunção que pretendem medir; e 

a validade discriminante, o quanto cada subfunção se diferencia das demais. Para tanto, 

teve-se como referência a variância média extraída (VME). Valores de VME superiores 

a 0,50 apontam evidências de validade convergente, enquanto que a validade 

discriminante pode ser aferida quando a raiz quadrada das VME de cada par de 

subfunções é superior à correlação entre ambas (Fornel & Lacker, 1981). Os resultados 

obtidos apontam evidências de validade convergente, embora algumas subfunções, 

como interativa, tenham apresentado uma VME um pouco abaixo da recomendada na 

literatura. Do mesmo modo, pode-se afirma que as subfunções apresentaram evidências 

de validade discriminantes, já que todas as raízes quadradas das VME foram superiores 

às correlações entre as subfunções. 

Em relação à hipótese de estrutura, os resultados obtidos a partir de 

Escalonamento Multidimensional Confirmatório, empregando-se três diferentes 

estimadores (Simplex, Torgerson e Random), apontaram de forma consistente a 

adequação da estrutura proposta. Os índices Φ de Tucker acima de 0,90 e Raw Stress 

próximos de zero, estão de acordo com os recomendados na literatura (Borg & Groenen, 

2005). Em consonância com o pressuposto teórico, os resultados apontam evidências 

suficientes para se considerar os valores centrais como localizados entre os pessoais e 

sociais que, por sua vez, se apresentam em lados opostos do espaço bidimensional. 
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 A hipótese de conteúdo do modelo de Schwartz afirma que os valores são mais 

bem compreendidos em termos de dez tipos motivacionais. Portanto, é o tipo de 

motivador que diferencia os valores. Embora apresentem tipos distintos de motivador, 

alguns são mais próximos que outros, ou seja, valores próximos apresentam tipos 

motivacionais parecidos, formando assim um contínuo motivacional. Este contínuo é 

comumente apresentado em uma figura circular, com base nos conflitos e 

compatibilidades dos tipos motivacionais. Nesta estrutura, os tipos mais semelhantes 

estão mais próximos, distanciando-se à medida que as motivações vão se tornando 

divergentes e até opostas. Esta representação circular corresponde à hipótese de 

estrutura do modelo de Schwartz. 

 Em relação a hipótese de conteúdo, a estrutura com dez tipos motivacionais 

apresentou os melhores índices de ajuste comparada com as demais (um, três e quatro 

fatores). Embora os índices tenham ficado abaixo do recomendado (Byrne, 2010; 

Jöreskog & Sörbom, 1989), tais resultados são compatíveis com os encontrados na 

literatura (Schwartz & Boehnke, 2004). Estes tipos motivacionais apresentaram índices 

médios de alfa de Cronbach de 0,67, variando entre 0,55 (tradição) e 0, 75 

(benevolência). Embora alguns valores apresentaram índices abaixo do recomendado 

(0,70; Pasquali, 2010), em geral os resultados são aceitáveis para pesquisa (Peterson, 

1994). Índices complementares, como a correlação média inter-itens (rm.i) e a 

confiabilidade composta (CC), também foram computados. Quanto aos índices de rm.i, a 

média foi de 0,32, variando entre 0,20 (Tradição) e 0,40 (Benevolência), estando acima 

do mínimo recomendado (0,15; Clark & Watson, 1995). Já os valores de CC obtiveram 

média de 0,70, variando entre 0,60 (Tradição) e 0,77 (Segurança), também se mostrando 

adequados para a maioria dos fatores, valendo ressaltar o fator tradição que apresentou 
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índice baixo, mas ainda assim aceitável (Hair et al., 2009). Portanto, os dez fatores 

apresentam evidências de consistência interna. 

 Adicionalmente, com base nos valores das VME, foram apontadas evidências de 

validade convergente para nove dos dez fatores, excetuando tradição, que apresentou 

uma VME de 0,43, abaixo do valor 0,50 recomendado na literatura (Fornel & Lacker, 

1981). Quanto às evidências de validade discriminante, todos os fatores apresentaram 

valores da raiz quadrada da VME acima das correlações entre eles. 

No que diz respeito à hipótese de estrutura, o modelo circular proposto por 

Schwartz, baseado nos conflitos e compatibilidades dos valores, apresentou índices de 

ajuste satisfatórios (valores de Φ de Tucker acima de 0,90 e Raw Stress próximos de 

zero; Borg & Groenen, 2005) em dois tipos de estimadores (Simplex e Random). Já ao 

empregar o estimador Torgerson, os índices apontaram falta de ajuste do modelo. 

Análises adicionais foram realizadas com o CIRCUM com o intuito de testar a 

estrutura circumplex do modelo (Schwartz & Boehnke, 2004). Os resultados apontaram 

que os modelos 1 (circumplex) e 2 (quase-circumplex) não obtiveram índices de ajuste 

satisfatórios; já o modelo 3, que não corresponde a uma estrutura circumplex, 

apresentou os melhores índices, embora a solução obtida não seja compatível com a 

proposta pela teoria. Os resultados aqui obtidos foram compatíveis com resultados de 

estudos independentes (Hinz, Brähler, Schmidt & Albani, 2005; Perrinjaquet et al., 

2007), que sistematicamente têm falhado em confirmar a estrutura circumplex postulada 

por Schwartz, principalmente quando empregada uma abordagem confirmatória, como 

o CIRCUM. Portanto, o pressuposto da ordenação circumplex não foi corroborado 

empiricamente. 
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 Por fim, o resultado obtido por meio da MDS fornece evidências acerca da 

congruência entre os modelos de Gouveia e Schwartz. Observou-se, por exemplo, que 

os valores de orientação pessoal, de realização, do modelo de Gouveia, e realização e 

poder, do modelo de Schwartz, situaram-se próximos no espaço. Estes valores 

expressam uma orientação pessoal, voltada para a realização material, busca de sucesso 

pessoal, status social e prestígio (Gouveia et al., 2010; Schwartz, 2009). De modo 

similar, os valores experimentação, de Gouveia, e hedonismo e estimulação, de 

Schwartz, agruparam-se em um mesmo quadrante. A definição operacional de tais 

valores se sobrepõe, estando ligados a busca de satisfação, excitação, novidades, prazer 

e mudanças na vida (Gouveia et al., 2010; Schwartz, 2009). 

Os valores de orientação social (subfunções normativa e interativa), do modelo 

de Gouveia, e tradição, conformidade e benevolência, do modelo de Schwartz, também 

se situaram próximos. Tradição e conformidade compartilham com a subfunção 

normativa a orientação claramente social focada na observância das normas sociais e 

dos padrões tradicionais da cultura. Tais valores refletem a importância de preservar a 

cultura e as normas convencionais, enfatizando a obediência à autoridade e a restrição 

de ações disruptivas com as normas e expectativas sociais (Gouveia et al., 2010; 

Schwartz, 2009). Já os valores de benevolência e interativa estão diretamente 

associados a interação social e a necessidade de pertencimento e afiliação com grupos, 

como família e amigos (Gouveia et al., 2010; Schwartz, 2009). São valores essenciais 

para estabelecer, regular e manter as relações interpessoais, além de enfatizarem a 

preocupação voluntária com o bem-estar dos outros. 

O tipo motivacional universalismo, de Schwartz, tido como de interesse misto, 

tanto coletivista quanto individualista, e autodireção (pessoal), situaram-se próximos 

aos valores suprapessoal e existência, de Gouveia, de orientação central. Cabe aqui 
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ressaltar a diferença entre valores centrais, de Gouveia, e os mistos, de Schwartz, pois 

não se trata apenas de uma mudança de nomenclatura. Na teoria de Gouveia os valores 

centrais são assim descritos por representarem a espinha dorsal da estrutura 

organizacional dos valores, sendo coerentes com todos os demais, não sendo pessoais 

ou sociais, mas focando no eixo principal das necessidades, que contempla aquelas mais 

básicas (subfunção existência) e as de mais alto nível ou de desenvolvimento 

(subfunção suprapessoal; Medeiros, 2011). 

O valor suprapessoal de Gouveia está diretamente ligado a necessidade superior 

de autorrealização, representando necessidades estéticas e de cognição, com 

característica mais idealistas, indicando a importância de ideias abstratas; as pessoas 

orientadas por tais valores costumam pensar de forma mais geral e ampla, tomando 

decisões e se comportando a partir de critérios universais (Gouveia et al., 2011). De 

modo similar, autodireção envolve a busca de independência de pensamento e ação, 

valorizando ideias abstratas como criatividade, independência e liberdade (Schwartz, 

2009).  

 Em resumo, o presente estudo proveu um panorama amplo sobre a validade de 

ambos os modelos, colocando a prova suas hipóteses básicas de estrutura e conteúdo. 

Os dois modelos apresentaram indicadores de ajuste aceitáveis para suas hipóteses de 

conteúdo; embora não tenham as ideais, estiveram em consonância com o que vem 

sendo reportado na literatura sobre a temática (Gouveia et al., 2010; Medeiros, 2011; 

Schwartz & Boehnke, 2004). Paralelamente, foram computados índices de consistência 

interna e validade convergente e discriminante para os fatores (tipos motivacionais ou 

subfunções valorativas). Os índices de alfa de Cronbach obtidos não foram os ideais, 

contudo, tendo em conta a especificidade do construto, podem ser considerados como 

aceitáveis para fins de pesquisa. Os demais indicadores empregados (rm.i e CC) 
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proveram índices adequados para todos os fatores. Quanto as evidência de validade, 

apenas o fator tradição do modelo de Schwartz não apresentou validade convergente. 

Para as hipóteses de estrutura, o modelo de Gouveia apresentou índices satisfatórios, já 

o modelo de Schwartz falhou em prover ajuste ao se empregar o estimador Torgerson na 

MDS confirmatória. O teste da estrutura circumplex também indicou falta de ajuste 

desta. 
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ESTUDO 2. TESTE DO PODER PREDITIVO DAS TEORIAS  
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Introdução 

O presente estudo teve por objetivo avaliar o poder preditivo dos valores 

humanos, ou seja, qual a magnitude da relação entre valores e. Para tanto, foram 

adaptadas e elaboradas escalas que têm por objetivo mensurar intenções e relatos 

comportamentais. Tais escalas tiveram como propósito abarcar comportamentos 

representativos dos valores humanos, tanto para a teoria de Schwartz quanto para aquela 

de Gouveia. Portanto, a Escala de Intenções Comportamentais, elaborada por Bardi e 

Schwartz (2003), compreende uma lista de intenções comportamentais que expressam 

os dez tipos motivacionais de Schwartz. Já a Escala de Relatos Comportamentais, 

elaborada para o presente estudo, apresenta itens que expressam relatos 

comportamentais com base nas seis subfunções valorativas propostas por Gouveia 

(2003). 

1. Método 

1.1. Delineamento 

No presente estudo empregou-se um desenho correlacional, ex post facto. 

Procurou-se avaliar em que medida os modelos de valores de Schwartz e Gouveia 

apresentam poder preditivo satisfatório, ou seja, busca avaliar em que medida um 

conjunto de valores está correlacionado com uma variedade de comportamentos que os 

expressam. Para tanto, foram elaboradas duas hipóteses acerca do poder preditivo, 

buscando avaliar a magnitude do relacionamento entre valores e seus indicadores 

comportamentais. 

Hipótese 1. Os valores humanos do modelo de Gouveia irão se correlacionar 

com os itens comportamentais que os expressem. 

Hipótese 2. Os valores humanos do modelo de Schwartz irão se correlacionar 

com seus respectivos itens comportamentais. 
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1.2. Amostra 

Participaram do presente estudo 836 estudantes universitários com idade média 

de 22,4 anos (dp = 7,31), sendo a maioria do sexo masculino (55%). A amostra foi de 

conveniência (não probabilística). 

1.3. Instrumentos 

Os participantes foram solicitados a responder um livreto contendo os 

instrumentos descritos na sequência: 

Questionário dos Valores Básicos (QVB). Foi empregada a versão descrita no 

Estudo 1, assumindo o mesmo número de itens e escala de resposta. 

Portraits Values Questionnaire (PVQ-21). O PVQ foi elaborado por Schwartz et 

al. (2001) com o objetivo de constituir um instrumento mais conciso e com caráter 

menos abstrato que o SVS, sendo composto por 40 itens. O PVQ-21 constitui uma 

medida reduzida do PVQ original, tendo sido adaptada para o Brasil por Almeida e 

Sobral (2009) (Anexo IV). Inclui 21 verbalizações, descrevendo metas pessoais, 

aspirações ou desejos que apontam implicitamente para a importância de um valor. Por 

exemplo, “Pensar em novas ideias e ser criativa é importante para ela. Ela gosta de 

fazer coisas de maneira própria e original” (Autodireção). A tarefa do respondente é 

avaliar o quanto a pessoa descrita é parecida consigo, utilizando uma escala de resposta 

de seis pontos com os seguintes rótulos: Se parece muito comigo; Se parece comigo; Se 

parece mais ou menos comigo; Se parece pouco comigo; Não se parece comigo; Não se 

parece nada comigo. 

Além destas escalas os participantes responderam dois questionários sobre 

comportamentos, sendo que metade da amostra respondeu ao do modelo de Schwartz e 

a outra ao do modelo de Gouveia. 
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Medidas de Intenções Comportamentais. Para o modelo de Schwartz (1992), 

tomou-se como base a medida elaborada por Bardi e Schwartz (2003). Estes autores 

elaboraram uma lista de 80 itens que expressam comportamentos distintos, variando de 

6 a 10 itens por tipo motivacional (Anexo IV). Os participantes foram solicitados a 

responder qual a probabilidade de realizar os comportamentos listados utilizando uma 

escala de cinco pontos, variando de 1 (probabilidade baixa) a 5 (probabilidade alta).  

Medida de Relatos Comportamentais. Elaborada para mensurar relatos 

comportamentais tendo como base a teoria de Gouveia (2003). Para tanto, foi solicitado 

a estudantes de graduação e pós-graduação que elaborassem itens em forma de 

comportamentos que expressassem cada uma das seis subfunções. Com base no 

julgamento de expertos no tema e que conhecessem bem a teoria proposta por Gouveia, 

os itens inadequados, redundantes ou que expressassem mais de uma subfunção foram 

excluídos. Obtiveram-se nove itens por subfunção, totalizando 54 itens/comportamentos 

(Anexo V). Os participantes foram solicitados a responder com que frequência 

executavam cada um dos comportamentos, utilizando uma escala de 7 pontos, variando 

de 0 (nunca) a 6 (sempre). 

Embora as duas escalas foquem em medir comportamentos, uma distinção deve 

ser feita: para o modelo de Schwartz são mensuradas intenções comportamentais, e para 

o modelo de Gouveia são avaliados relatos de comportamentos. Para facilitar a 

apresentação e discussão dos dados, as duas medidas serão mencionadas como 

indicadores comportamentais. Por fim, os participantes responderam perguntas de 

caráter demográfico, como idade e sexo. 
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1.4.Procedimento  

Os questionários foram aplicados coletivamente (por exemplo, em sala de aula), 

contudo, foram respondidos individualmente. A coleta foi realizada por colaboradores 

devidamente treinados, utilizando-se um procedimento padrão para dar as instruções aos 

participantes, procurando garantir o mínimo de viés. Os aplicadores foram instruídos a 

interferir o mínimo possível na aplicação, dando apenas explicações sobre o formato de 

resposta, quando solicitadas, evitando emitir comentários ou dar respostas quanto aos 

conteúdos abordados. Enfatizou-se o caráter voluntário da participação na pesquisa, a 

garantia de anonimato das respostas dadas, bem como o respeito às diretrizes éticas que 

regem a pesquisa com seres humanos (Resoluções 196/96 e 215/97 do Conselho 

Nacional de Saúde). O presente trabalho foi aprovado pelo comitê de ética do Hospital 

Universitário Lauro Vanderley (HU, UFPB; Protocolo 146/11; Anexo VI). Obteve-se o 

consentimento livre e esclarecido de todos os participantes através da assinatura de um 

termo de consentimento (Anexo VII). O tempo médio para resposta foi de 20 minutos. 

1.5. Análise dos Dados 

Para análise dos dados foi empregado o software PASW versão 18. Foram 

calculadas correlações de Pearson para avaliar a magnitude da associação entre os 

valores de cada teoria com as respectivas escalas comportamentais e com as do outro 

modelo. 

2. Resultados 

Na Tabela 16 são apresentadas as principais correlações entre os valores e os 

indicadores comportamentais para os modelos testados. Na primeira coluna encontram-

se as correlações dos valores com seus respectivos indicadores; os coeficientes variaram 

de 0,62 (Normativa) a 0,22 (Existência) para o modelo de Gouveia, e entre 0,44 

(Tradição) e 0,18 (Autodireção) para o modelo de Schwartz, sendo todos significativos 
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(p < 0,01). Na segunda coluna podem ser observadas as correlações de maior magnitude 

entre os valores e os indicadores comportamentais de outro domínio, tendo sido adotado 

como ponto de corte uma correlação igual ou superior a 0,25. No modelo de Gouveia, a 

única subfunção a apresentar maior correlação com um domínio distinto do seu foi 

existência, tendo se correlacionado mais fortemente com os indicadores da subfunção 

normativa (r = 0,25; p < 0,01) do que com seu correspondente (r = 0,22; p < 0,01). 

Tabela 16. Correlações entre valores e indicadores comportamentais para o mesmo 

domínio, com outros domínios e outro modelo 

  Indicadores comportamentais 

 Valores Mesmo domínio Outro domínio Outro modelo 

G
o

u
v

ei
a
 

Existência 0,22* NO 0,25* 
CO 0,20* 

TR 0,22* 

Realização 0,49*  
PO 0,29* 

RE(S) 0,47* 

Normativa 0,62* IN 0,31* 
BE 0,28* 

TR 0,27* 

Suprapessoal 0,46*  
UN 0,36* 

ES 0,30* 

Experimentação 0,60*  
HE 0,37* 

ES 0,49* 

Interativa 0,45*  BE 0,38* 

S
ch

w
a

rt
z 

Universalismo 0,40*  SP 0,34* 

Benevolência 0,36* UN 0,38* 
IN 0,28* 

SU 0,29* 

Conformidade 0,40* 
BE 0,30* 

TR 0,31* 
NO 0,38* 

Tradição 0,44* CO 0,30* NO 0,50* 

Segurança 0,37* CO 0,32* ET 0,27* 

Poder 0,27* RE(S) 0,27* 
RE(G) 0,23* 

SP 0,24* 

Realização 0,22* PO 0,29* RE(G) 0,33* 

Hedonismo 0,29*  EP 0,31* 

Estimulação 0,34*  EP 0,32* 

Autodireção 0,18* 

UN 0,40* 

BE 0,30* 

CO 0,30* 

TR 0,29* 

SU 0,30* 

IN 0,30* 

Nota: * p < 0,01; SP: Suprapessoal; NO: Normativa; RE(G): Realização (Gouveia); EP: Experimentação; 

ET: Existência; IN: Interativa; UN; Universalismo; BE: Benevolência; CO: Conformidade; TR: Tradição; 

SE; Segurança; PO: Poder; RE(S): Realização (Schwartz); HE: Hedonismo; ES: Estimulação; AD: 

Autodireção. 
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 Quanto à teoria de Schwartz, quatro tipos motivacionais apresentaram correlação 

mais elevada com outro domínio do que o correspondente. Benevolência (r = 0,36; p < 

0,01) se correlacionou mais fortemente com os indicadores comportamentais de 

universalismo (r = 0,38; p < 0,01), enquanto realização (r = 0,22; p < 0,01) apresentou 

maior correlação com poder (r = 0,29; p < 0,01), e autodireção (r = 0,18; p < 0,01) o 

fez mais fortemente com universalismo (r = 0,40; p < 0,01), benevolência (r = 0,30; p < 

0,01), conformidade (r = 0,30; p < 0,01) e tradição (r = 0,29; p < 0,01). Por fim, poder 

apresentou correlações de mesma magnitude com seus respectivos indicadores 

comportamentais e com os do domínio realização (r = 0,27; p < 0,01). 

 Na coluna quatro da Tabela 16 é possível observar as correlações para os valores 

e os indicadores comportamentais propostos para outro modelo. Adotou-se como ponto 

de corte inicial o valor de 0,25, caso o valor em questão não apresentasse qualquer 

correlação que satisfizesse este valor inicial, o ponto de corte era reduzido para 0,20. 

Quanto ao modelo de Gouveia, as seis subfunções se correlacionaram mais fortemente 

com os próprios indicadores do que com os do modelo de Schwartz, embora existência 

tenha apresentado uma correlação de 0,22 (p < 0,01) com tradição. 

Já em relação ao modelo de Schwartz, quatro dos dez tipos motivacionais 

apresentaram correlações superiores com os indicadores comportamentais do modelo de 

Gouveia do que com as suas próprias. Tradição se correlacionou mais fortemente com 

normativa (r = 0,50; p < 0,01); realização apresentou maior correlação com o domínio 

realização (r = 0,33; p < 0,01) de Gouveia do que com o seu próprio; de forma análoga, 

hedonismo se correlacionou mais fortemente com experimentação (r = 0,31; p < 0,01); 

e, por fim, autodireção apresentou maior correlação com suprapessoal (r = 0,30; p < 

0,01) e interativa (r = 0,30; p < 0,01). Nas Tabelas 17 e 18 são apresentadas as matrizes 
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completas para as correlações entre valores e os indicadores comportamentais para 

ambos os modelos. 

Tabela 17. Correlações entre as subfunções (colunas) e indicadores comportamentais 

(linhas) – Modelo de Gouveia 

 ET RE NO SU EP IN 

Existência   0,22
**

  0,24
**

 0,22
**

  0,15
**

  0,04  0,20
**

 

Realização   0,13
**

  0,49
**

  0,19
**

  0,16
**

  0,12
*
  0,19

**
 

Normativo   0,25
**

  0,10
*
  0,62

**
  0,11

*
 -0,25

**
  0,29

**
 

Suprapessoal   0,18
**

  0,24
**

  0,25
**

  0,46
**

 -0,01  0,22
**

 

Experimentação  -0,03  0,17
**

 -0,22
**

  0,13
*
  0,60

**
  0,06 

Interativa   0,14
**

  0,24
**

  0,31
**

  0,21
**

 -0,05  0,45
**

 

Universalismo   0,13
**

  0,05  0,11
*
  0,36

**
  0,01  0,21

**
 

Benevolência   0,12
*
  0,20

**
  0,28

**
  0,26

**
 -0,06  0,38

**
 

Conformidade   0,20
**

  0,12
*
  0,23

**
  0,04 -0,14

**
  0,03 

Tradição   0,22
**

 -0,05  0,27
**

  0,11
*
 -0,15

**
  0,09 

Segurança   0,16
**

  0,18
**

  0,19
**

  0,11
*
  0,05  0,07 

Poder  -0,05  0,29
**

 -0,14
**

 -0,04  0,27
**

  0,04 

Realização   0,01  0,47
**

 -0,04  0,04  0,19
**

  0,10 

Hedonismo  -0,04  0,14
**

 -0,10
*
  0,10  0,37

**
  0,22

**
 

Estimulação  -0,01  0,11
*
 -0,07  0,30

**
  0,49

**
  0,22

**
 

Autodireção   0,01  0,25
**

 -0,11
*
  0,22

**
  0,21

**
  0,12

*
 

Notas: * p < 0,05; ** p < 0,01; ET: Existência; RE: Realização; NO: Normativa; SP: Suprapessoal; EP: 

Experimentação; IN: Interativa. 

Tabela 18. Correlações entre os tipos motivacionais (colunas) e indicadores 

comportamentais (linhas) - Modelo de Schwartz 

 UN BE CO TR SE PO RE HE ES AD 

UN  0,40
**

 0,38
**

  0,16
**

  0,13
*
 0,29

**
 0,17

**
 0,20

**
 0,13

*
 0,20

**
 0,40

**
 

BE  0,19
**

 0,36
**

  0,30
**

  0,21
**

 0,25
**

 0,18
**

 0,09 0,04 0,07 0,30
**

 

CO  0,20
**

 0,28
**

  0,40
**

  0,30
**

 0,32
**

 0,20
**

 0,21
**

 0,12
*
 0,10

*
 0,30

**
 

TR  0,18
**

 0,20
**

  0,31
**

  0,44
**

 0,25
**

 0,12
*
 0,23

**
 0,16

**
 0,16

**
 0,29

**
 

SE  0,16
**

 0,24
**

  0,26
**

  0,18
**

 0,37
**

 0,25
**

 0,15
**

 0,15
**

 0,11
**

 0,23
**

 

PO  0,10
*
 0,06  0,07  0,08 0,08 0,27

**
 0,29

**
 0,26

**
 0,21

**
 0,18

**
 

RE  0,03 0,10
*
  0,10  0,07 0,10

*
 0,27

**
 0,22

**
 0,18

**
 0,21

**
 0,14

*
 

HE  0,04 0,13
**

  0,10  0,01 0,13
**

 0,20
**

 0,23
**

 0,29
**

 0,24
**

 0,14
**

 

ES  0,11
*
 0,11

*
 -0,02  0,01 0,01 0,17

**
 0,23

**
 0,08 0,34

**
 0,17

**
 

AD  0,19
**

 0,15
**

  0,07 -0,06 0,16
**

 0,24
**

 0,19
**

 0,14
**

 0,16
**

 0,18
**

 

ET  0,15
**

 0,23
**

  0,17
**

  0,08 0,27
**

 0,13
**

 0,18
**

 0,13
**

 0,10
**

 0,15
**

 

RE
2
  0,09 0,09  0,06  0,06 0,11

*
 0,23

**
 0,33

**
 0,25

**
 0,15

**
 0,11

*
 

NO  0,08 0,16
**

  0,38
**

  0,50
**

 0,24
**

 0,14
**

 0,25
**

 0,14
**

 0,12
**

 0,27
**

 

SP  0,34
**

 0,29
**

  0,17
*
  0,09 0,25

**
 0,24

**
 0,24

**
 0,17

**
 0,20

**
 0,30

**
 

EP  0,13 0,15
**

  0,02  0,04 0,16
**

 0,19
**

 0,23
**

 0,31
**

 0,32
**

 0,18* 

IN  0,18
**

 0,28
**

  0,24
**

  0,33
**

 0,16
**

 0,16
**

 0,18
**

 0,11
*
 0,13

*
 0,30

**
 

Notas: * p < 0,05; ** p < 0,01; UN: Universalismo; BE: Benevolência; CO: Conformidade; TR: Tradição; 

SE; Segurança; PO: Poder; RE: Realização (Schwartz); HE: Hedonismo; ES: Estimulação; AD: 

Autodireção; ET: Existência; RE
2
: Realização (Gouveia); NO: Normativa; SP: Suprapessoal; EP: 

Experimentação; IN: Interativa. 
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3. Discussão parcial 

 O objetivo principal deste segundo estudo foi explorar a relação entre valores e 

comportamentos, buscando aferir o poder preditivo de duas teorias. Confia-se que este 

objetivo tenha sido alcançado. Espera-se que os resultados aqui obtidos contribuam com 

as discussões acerca da relação valores-comportamentos, já que procura avaliar de 

maneira global esta relação, tendo em conta uma ampla gama de valores e indicadores 

comportamentais, diferindo assim dos estudos comumente levados a cabo na literatura, 

os quais, em geral, buscam avaliar a correlação entre valores e comportamentos 

específicos (Coelho, 2009; Santos, 2008; Schwartz & Huismans, 1995). A seguir, são 

tratados os principais achados. 

 Como se pode observar na Tabela 16, as correlações entre as subfunções e os 

comportamentos apresentaram um padrão condizente com o proposto pelas teorias 

empregadas. No modelo de Gouveia, as subfunções normativa e experimentação 

apresentaram maiores correlações, já realização, suprapessoal e interativa apresentaram 

correlação moderada e existência apresentou correlação fraca. A correlação média foi de 

0,47 (dp = 0,14), resultando em uma explicação de 22% da variância. Os valores 

apresentaram correlações de maior magnitude com seus respectivos domínios 

comportamentais, excetuando a subfunção existência que se correlacionou mais 

fortemente com comportamentos que representavam a subfunção normativa. Embora 

este resultado fuja ao esperado, pode ser entendido sob a luz da teoria. As subfunções 

normativa e existência representam um mesmo tipo de motivador (materialista), 

estando relacionados com ideias práticas, com metas específicas e interesse imediato. 

Ademais, os valores centrais, entre eles os de existência, atuam como uma base 

estruturante para os pessoais e sociais (normativa, por exemplo). 
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No que diz respeito ao modelo de Schwartz, os valores que apresentaram maior 

correlação foram tradição, conformidade e universalismo; por sua vez, segurança, 

benevolência, estimulação, hedonismo e poder apresentaram correlações moderadas; já 

realização e autodireção apresentaram correlações fracas. A correlação média foi de 

0,33 (dp = 0,08), resultando em uma explicação de 10% da variância. Dos dez valores, 

seis apresentaram correlações de maior magnitude com seus respectivos domínios 

comportamentais, já os valores benevolência, realização, autodireção e poder 

apresentaram correlações iguais ou maiores com domínios distintos dos seus. 

Benevolência se correlacionou mais fortemente com o domínio universalismo; 

realização apresentou maior correlação com poder; e autodireção o fez com os 

domínios universalismo, benevolência, conformidade e tradição; por fim, poder 

apresentou correlação igual com seu respectivo domínio e com realização. De acordo 

com a teoria de Schwartz, estes resultados podem ser entendidos com base na estrutura 

dos valores que forma um contínuo motivacional, sendo este aspecto especialmente 

relevante quando se pretende relacionar valores com outras variáveis. É esperado que 

determinada variável que apresente uma correlação de alta magnitude com um tipo 

motivacional apresente correlações de magnitude próximas com os tipos motivacionais 

subjacentes, e que esta magnitude decresça, ou se torne negativa, à medida que se 

correlacione a variável com tipos motivacionais conflitantes ou opostos ao primeiro. 

Tal pressuposto é relevante para entender os resultados para 

benevolência/universalismo, realização/poder e autodireção/universalismo, pois estes 

estão dispostos lado a lado na estrutura dos valores. Contudo, as correlações de 

autodireção com tradição e conformidade fogem do esperado, já que, tendo em conta a 

dimensão abertura à mudança – conservação, os últimos pertencem ao polo 

conservação e o primeiro a abertura à mudança, não sendo compatíveis. 
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Outro aspecto avaliado no presente estudo foi a possibilidade de um modelo 

explicar os indicadores comportamentais concebidos para o outro. Tendo como base a 

teoria de Gouveia as seis subfunções se correlacionaram mais fortemente com os 

próprios indicadores comportamentais do que com as do modelo de Schwartz, embora 

existência tenha apresentado uma correlação de mesma magnitude (0,22) com tradição. 

Quanto ao modelo de Schwartz, quatro dos 10 tipos motivacionais apresentaram 

correlações superiores com os indicadores comportamentais do modelo de Gouveia do 

que com as suas próprias. Tradição se correlacionou mais fortemente com normativa, 

ambas com orientação claramente social, focada na observância de normas sociais e no 

compromisso e aceitação de costume e ideias impostas pela cultura. Já realização 

apresentou maior correlação com a subfunção realização de Gouveia do que com o seu 

próprio, como se pode deduzir pela mesma nomenclatura, os dois domínios se 

caracterizam pela busca do sucesso pessoal, focando realizações materiais e pessoais, 

mas sem fugir dos padrões sociais aceitáveis. 

Por sua vez, hedonismo se correlacionou mais fortemente com experimentação, 

o primeiro indica a busca de prazer e gratificação sexual por parte do indivíduo, o 

segundo diz respeito à necessidade fisiológica de satisfação, em sentido amplo, ou o 

princípio do prazer. Portanto, os dois compartilham a busca por prazer e satisfação, 

embora hedonismo seja mais restrito. Por fim, autodireção, apresentou maior correlação 

com suprapessoal e interativa, a primeira compreende a busca de independência do 

pensamento e ação, envolvendo escolhas, criatividade e exploração. O segundo 

representa as necessidades estéticas e de cognição, bem como a necessidade superior de 

autorrealização. Já interativa representa as necessidades de pertença, amor e afiliação. 

Há uma maior compatibilidade entre autodireção e suprapessoal, pois ambos focam no 

desenvolvimento intelectual, autonomia de pensamento e busca pela autorrealização. 
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Suprapessoal, por ser um valor central na teoria de Gouveia, serve como base para o 

valor interacional, ademais ambos compartilham um mesmo tipo de motivador idealista, 

desde modo, a interação entre interacional e autodireção pode ser entendida com base 

nesse pressuposto. 

De modo geral, os dois modelos ofereceram uma correlação moderada entre 

valores e indicadores comportamentais, cabendo destaque ao modelo de Gouveia que 

apresentou uma correlação média de superior (0,47) àquela do modelo de Schwartz 

(0,33), sendo estas médias significativamente diferentes (t = -2,59; p < 0,01). Conquanto 

os valores possam influenciar diretamente o comportamento, esta relação tende a ser 

moderada ou fraca como pode aqui ser observado e de acordo com o que tem sido 

reportado por outros estudos (Bardi & Schwartz, 2003). 

Tal relação é influenciada por aspectos situacionais, o que pode levar a um 

enfraquecimento do poder preditivo dos valores sobre o comportamento. Fatores 

situacionais, como a cultura que o indivíduo está inserido (Roccas & Sagiv, 2010), a 

norma social inerente à situação onde o comportamento vai ser desempenhado, se fraca 

ou forte (Hough & Schneider, 1996; Kwaadsteniet, Dijk, Wit & Cremer, 2006; Knafo, 

Daniel & Khoury-Kassabri, 2008; Snyder & Ickes, 1985), podem influenciar a relação 

entre valores e comportamentos. Além dos aspectos situacionais, as atitudes dos 

indivíduos podem mediar a relação entre seus valores e comportamentos, como 

apontado por Homer e Kahle (1988). Outro fator preponderante para as baixas 

correlações entre valores e comportamentos é a falta de suporte cognitivo aos valores, já 

que, de acordo com Maio et al. (2001), o processo “não contemplativo” é dominante na 

formação de valores, e isto faz com que os valores funcionem como truísmos. 
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Esta dissertação teve como objetivo principal comparar duas teorias acerca dos 

valores humanos: a Teoria Universal dos Valores Humanos, proposta por Schwartz 

(1992) e a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos, de autoria de Gouveia (2003; 

Gouveia et al., 2009). Para tanto, tiveram-se em conta três pressupostos fundamentais 

para os modelos, suas hipóteses de conteúdo e estrutura e seu poder preditivo, 

colocando-os à prova em dois estudos independentes. Confia-se que o seus propósitos 

tenham sido alcançados. A seguir são discutidos os principais achados advindos de dois 

estudos levados a cabo. Todavia, como todo empreendimento científico, este não está 

isento de limitações, que são previamente tratadas. 

Limitações das Pesquisas 

  Conquanto se tenham alcançado os objetivos aqui propostos, faz-se necessário 

apontar as limitações potenciais dos estudos. Inicialmente, as amostras empregadas, 

embora tenham superado o tamanho comumente recomendado para análises estatísticas 

mais robustas (200 participantes; Watkins, 1989), foram de conveniência, a maioria de 

estudantes universitários. Tal aspecto, possivelmente, pode ter gerado um perfil 

valorativo diferente daquele de outros estratos da população. No que diz respeito ao 

estudo dois, seu delineamento é claramente correlacional, empregando-se uma medida 

de autorrelato, carecendo assim de um correspondente efetivamente comportamental 

para avaliar o poder preditivo dos valores. 

Resultados principais 

 Resgatam-se a seguir os resultados principais, buscando discuti-los de acordo 

com o marco teórico previamente apresentado. 

Estudo 1 

 O objetivo do primeiro estudo foi confrontar os modelos de Schwartz e Gouveia 

em função de suas hipóteses de conteúdo e estrutura. A hipótese de conteúdo procura 
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avaliar a adequação dos itens que possibilitam representar as subfunções dos valores, ou 

seja, quais itens pertencem as quais fatores. Já a hipótese de estrutura tem como 

referência principal a representação espacial dos fatores da teoria, ou seja, busca testar 

como os fatores se organizam em função das suas similaridades e dissimilaridades. 

 A hipótese de estrutura do modelo de Gouveia afirma que os valores são mais 

bem agrupados em seis subfunções (existência, realização, normativa, suprapessoal, 

experimentação e interativa). A hipótese de estrutura indica um modelo bidimensional 

de acordo com as funções dos valores. A primeira dimensão voltada para a função de 

representar cognitivamente as necessidades humanas (tipo de motivador: materialista 

ou idealista) e a segunda dimensão diz respeito à função dos valores de guiar as ações 

humanas (tipo de orientação: pessoal, social e central). A partir do cruzamento desta 

estrutura 3x2 são derivadas seis diferentes subfunções valorativas, formando assim a 

hipótese de conteúdo.  

 Os resultados obtidos oferecem suporte às hipóteses postuladas. Em relação à 

hipótese de conteúdo se corrobora a configuração hexafatorial dos valores, ou seja, a 

adequação do emprego de três itens específicos para representar cada uma das seis 

subfunções. Todavia, como aponta Gouveia et al. (2010), não se deve ater-se aos 

itens/marcadores empregados, mas sim reconhecer o sentido e significado das funções e 

subfunções; assim, embora os resultados tenham demonstrado que os valores 

empregados no QVB sejam adequados, é possível que outros pesquisadores optem por 

marcadores mais adequados a sua cultura. 

 Os índices de ajuste obtidos para o modelo hexafatorial foram próximos aos 

descritos na literatura (Gouveia et al., 2009, 2010; Medeiros; 2011), conquanto, 

reconheça-se, tenham sido um pouco inferiores àqueles que têm sido comumente 

recomendados (Byrne, 2010; Tabachnick & Fidell, 2007). Com o intuito de avaliar de 
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forma mais acurada o conteúdo dos valores, foram comparados modelos alternativos: 

uni, bi, tri e pentafatorial. Os resultados, mais uma vez, apontaram para a adequação da 

representação hexafatorial. Apesar de ser possível argumentar que o modelo 

pentafatorial tenha apresentado índices de ajuste próximos àquele com seis fatores, 

recorre-se a teoria para dirimir esta dúvida. De fato, o modelo com cinco fatores é 

plausível, devido ao menor poder discriminativo das subfunções existência e 

suprapessoal (Medeiros, 2011). Contudo, também parece razoável admitir a dimensão 

tipo de motivador para diferenciar os valores, tendo em conta que a subfunção 

existência representa um motivador materialista enquanto que suprapessoal representa 

um motivador idealista. Não obstante, o indicador VME apontou evidências de validade 

discriminante entre estas duas subfunções. 

Complementarmente, as seis subfunções apresentam evidências de consistência 

interna, tendo em conta três indicadores: alfa de Cronbach, correlação média inter-itens 

e confiabilidade composta. Embora os valores absolutos de alfa de Cronbach (m = 0,55; 

dp = 0,10) tenham ficado abaixo do recomendado, são aceitáveis para pesquisas 

(Peterson, 1994). Ainda, pode-se justificar em função da natureza do construto, pois os 

valores tendem a apresentar baixa variabilidade de resposta entre os participantes de um 

mesmo contexto cultural. Outro aspecto preponderante é o fato da medida ser composta 

por apenas três indicadores por fator, já que o alfa de Cronbach depende do número de 

itens que representam o construto, sendo menor segundo se tenham menos itens.  

 Quanto à hipótese de estrutura, a MDS confirmatória realizada apontou de 

forma consistente entre três estimadores (Simplex, Torgerson e Random) a adequação 

da estrutura bidimensional (3x2) postulada. Os valores centrais como esperado, 

apresentaram-se entre os pessoais e sociais, estes em lados opostos, formando assim a 

primeira dimensão, tipo de orientação. A segunda dimensão, tipo de motivador, foi 
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também coerente com o esperado, ou seja, valores idealistas e materialistas foram 

agrupados em regiões espaciais distintas. Estes achados permitem corroborar a hipótese 

de estrutura do modelo de Gouveia, com indicadores de ajuste acima do ponto de corte 

recomendado (Borg & Groenen, 2005). 

O modelo de Schwartz afirma que são dez os diferentes tipos de valores 

(universalismo, benevolência, conformidade, tradição, segurança, poder, realização, 

hedonismo, estimulação e autodireção), ou tipos motivacionais, sendo diferenciados por 

suas motivações subjacentes. Schwartz (1992) pressupõem que os valores formam uma 

continuidade de motivações inter-relacionadas, ficando claro quando se percebe a 

ênfase motivacional compartilhada dos tipos de valor adjacentes. É este contínuo que dá 

lugar à estrutura circular adotada como hipótese de estrutura. 

 Os resultados permitiram afirmar que a hipótese de conteúdo, ou seja, a estrutura 

com 10 tipo motivacionais, apresentou os melhores índices de ajuste comparativo. 

Embora, como mencionado anteriormente, os índices tenham ficado abaixo do 

recomendado (Byrne, 2010; Jöreskog & Sörbom, 1989), os resultados foram 

compatíveis com os encontrados previamente (Schwartz & Boehnke, 2004). Quanto à 

consistência interna dos fatores, o alfa de Cronbach médio (0,67) é aceitável para fins de 

pesquisa (Peterson, 1994). Índices complementares como confiabilidade composta e 

correlação média inter-itens também foram computados, reforçando estes achados; 

excetua-se o fator tradição, que apresentou um CC abaixo do que seria esperado como 

aceitável (Hair et al., 2009).  

Quanto à validade convergente, apenas o fator tradição apresentou VME abaixo 

do valor recomendado (0,50; Fornel & Lacker, 1981). Em relação à validade 

discriminante, todos os tipos motivacionais apresentaram valores de raiz quadrada da 

VME acima das correlações entre eles. Cabe ressaltar aqui a possível falta de precisão 
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dos marcadores - valores empregados para mensurar o tipo tradição, tendo em conta o 

baixo índice de confiabilidade composta e a baixa validade convergente. 

Em relação à hipótese de estrutura, o modelo circular baseado nos conflitos e 

compatibilidades dos valores apresentou índices de ajuste satisfatórios (Borg & 

Groenen, 2005) em dois tipos de estimadores (Simplex e Random). Já ao empregar o 

estimador Torgerson, os índices apontaram falta de ajuste do modelo. Adicionalmente, 

foi empregado um teste confirmatório para a pressuposta ordenação circumplex dos 

valores. As análises foram realizadas por meio do CIRCUM, programa específico para 

testar este tipo de estrutura. Os resultados apontaram que, dos três modelos testados, o 1 

(circumplex) e o 2 (quase-circumplex) não obtiveram índices de ajuste satisfatórios, já o 

modelo 3, que não corresponde a uma estrutura circumplex, apresentou os melhores 

índices. Portanto, não há suporte empírico para o pressuposto da ordenação circumplex 

dos valores, resultado este que encontra aporte em estudos prévios (Hinz, Brähler, 

Schmidt & Albani, 2005; Perrinjaquet et al., 2007). 

Por fim, há evidências de congruências entre os dois modelos. É possível 

observar na Figura 13 que os valores de orientação pessoal, realização e 

experimentação (Gouveia) e poder, realização, hedonismo e estimulação (Schwartz) se 

situaram a direita no espaço; já os valores de orientação social, normativa e interativa 

(Gouveia) e tradição, conformidade e segurança (Schwartz) se apresentaram na porção 

superior-esquerda do espaço; por sua vez, os valores de orientação central (existência e 

suprapessoal) e mistos (benevolência e universalismo) se agruparam no quadrante 

inferior e esquerdo. Esta configuração assinala para a orientação compartilhada por tais 

teorias. 

Além destes resultados, pôde-se observar que determinados valores estão mais 

próximos no espaço, como, por exemplo, os de orientação pessoal (realização, no 
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modelo de Gouveia, e realização e poder, no modelo de Schwartz); e os valores 

experimentação, de Gouveia, e hedonismo e estimulação, de Schwartz. No primeiro 

grupo, os valores expressam uma orientação pessoal, voltada para a realização material, 

busca de sucesso pessoal, status social e prestígio (Gouveia et al., 2010; Schwartz, 

2009). Já no segundo, a definição de tais valores se sobrepõe, estando ligados à busca 

de satisfação, excitação, novidades, prazer e mudanças na vida (Gouveia et al., 2010; 

Schwartz, 2009).  

Os valores das subfunções normativa e interativa, de orientação social (modelo 

de Gouveia) e tradição, conformidade e benevolência (modelo de Schwartz) também se 

situaram próximos. Tradição e conformidade e normativa compartilham a orientação 

claramente social focada na observância de normas sociais e dos padrões tradicionais da 

cultura, ponderando a obediência às normas, à autoridade e a preservação da cultura 

(Gouveia et al., 2010; Schwartz, 2009). Os valores do tipo motivacional benevolência e 

da subfunção interativa têm na interação social e na necessidade de pertencimento e 

afiliação seus principais pontos em comum, sendo essenciais para estabelecer, regular e 

manter as relações interpessoais, além de enfatizarem a preocupação voluntária com o 

bem-estar dos outros (Gouveia et al., 2010; Schwartz, 2009). 

Outro agrupamento envolve os valores universalismo de interesse misto, tanto 

coletivista quanto individualista, e autodireção (pessoal) de Schwartz, e os valores 

suprapessoal e existência de Gouveia, de orientação central. O valor suprapessoal está 

associado a necessidade superior de autorrealização, representando necessidades 

estéticas e de cognição, indicando a importância de ideias abstratas (Gouveia et al., 

2011). De modo similar, autodireção envolve a busca de independência de pensamento 

e ação, valorizando ideias abstratas como criatividade, independência e liberdade 

(Schwartz, 2009). 
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Finalmente, o presente estudo proveu um panorama amplo sobre a validade das 

hipóteses propostas para os dois modelos. Ambos os modelos apresentaram índices de 

ajuste aceitáveis para suas hipóteses de conteúdo, portanto, os achados seguiram na 

direção esperada, ou seja, o modelo de seis fatores para a teoria de Gouveia e o de dez 

para a teoria de Schwartz. Se tratando da precisão dos fatores, os achados apontam 

evidências suficientes de consistência interna. Embora os valores não sejam idealmente 

os melhores, são aceitáveis se tida em conta a natureza do construto mensurado, sendo 

coerentes com os achados reportados em estudos prévios. Os testes de validade 

(convergente e discriminante) apontaram indicadores aceitáveis, embora no modelo de 

Schwartz, o fator tradição não tenha apresentado validade convergente.  Quanto à 

estrutura dos modelos, os resultados corroboraram a hipótese do modelo de Gouveia e, 

parcialmente, aquelas derivadas da teoria de Schwartz, já que o último falhou em prover 

ajuste da ordenação circumplex. 

Estudo 2 

 Este estudo teve por objetivo explorar a relação entre valores e comportamentos, 

buscando avaliar o poder preditivo das duas teorias. As correlações entre os valores e os 

indicadores comportamentais apresentaram um padrão dentro do esperado. Os valores, 

em sua maioria, apresentaram correlações de maior magnitude com seus respectivos 

domínios ou indicadores comportamentais. Na teoria de Gouveia a exceção foi a 

subfunção existência, já no modelo de Schwartz quatro dos dez tipos, benevolência, 

realização, autodireção e poder se correlacionaram mais fortemente com outro 

domínio. Embora estes valores tenham se correlacionado mais fortemente com outros, 

os resultados podem ser entendido à luz das respectivas teorias. A subfunção existência 

apresentou maior correlação com o domínio normativo, estes compartilham um mesmo 
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tipo de motivador, o materialista, estando relacionados com ideias práticas com metas 

específicas e interesse imediato.  

Já no modelo de Schwartz, os valores que apresentaram maior correlação com 

outro domínio, o fizeram com aqueles adjacentes na estrutura, por exemplo, 

benevolência e universalismo. Estes resultados se ancoram no pressuposto de que a 

estrutura dos valores forma um contínuo motivacional, sendo este aspecto 

especialmente relevante quando se pretende relacionar valores com outras variáveis. 

Determinada variável que apresenta correlação alta com um tipo motivacional é 

esperado que apresente correlações de magnitudes próximas com tipos subjacentes, e 

que esta correlação diminui ou se torna negativa à medida que se correlacione a variável 

com tipos motivacionais conflitantes ou opostos (Schwartz, 2009). 

 Outro aspecto avaliado no presente estudo foi a possibilidade de um modelo 

explicar os indicadores comportamentais do outro. Para teoria de Gouveia as seis 

subfunções se correlacionaram mais fortemente com os próprios indicadores do que 

com as do modelo de Schwartz. Quanto ao modelo de Schwartz, quatro dos dez tipos 

motivacionais apresentaram correlações superiores com indicadores do modelo de 

Gouveia do que com os seus próprios, correspondendo a tradição, realização, 

hedonismo e autodireção.  

Tradição apresentou maior correlação com a subfunção normativa de Gouveia, 

ambas com orientação social e foco na observância de normas sociais, costume e ideias 

impostas pela cultura. Já realização apresentou maior correlação com o domínio 

realização de Gouveia, valores que se caracterizam pela busca do sucesso pessoal, 

focando em realizações materiais e pessoais. Hedonismo se correlacionou mais 

fortemente com o domínio experimentação, os dois compartilhando a busca por prazer e 

satisfação. Por fim, autodireção, apresentou maior correlação com as subfunções 
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suprapessoal e interativa. Autodireção e suprapessoal têm foco no desenvolvimento 

intelectual, autonomia de pensamento do indivíduo e busca pela autorrealização; a 

subfunção interativa, por sua vez, tem como base o valor central suprapessoal, 

compartilhando o mesmo tipo de motivador idealista. Deste modo, a interação entre 

interativa e autodireção pode se dar em função desta relação. Aqui, pode-se fazer uma 

ponte com os resultados obtidos no primeiro estudo, pois estes quatro pares de 

correlações emergiram próximos ao se testar a congruência entre os modelos, como 

pode ser observado na Tabela 13. 

 Em revisão realizada no Capítulo 3, tendo em conta 12 estudos independentes 

que correlacionaram valores e comportamentos específicos, nos quais foi empregado ou 

o modelo de Schwartz ou o de Gouveia, totalizando 62 correlações, resultou em 

correlação média fraca (r = 0,23; dp = 0,10). No presente estudo, a maior correlação 

média (0,47) foi obtida para o modelo de Gouveia. Aqui, buscou-se avaliar esta relação 

de maneira global, tendo em conta uma ampla gama de valores e indicadores 

comportamentais, diferindo assim dos estudos comumente levados a cabo na literatura, 

os quais, em geral, buscam avaliar a correlação entre valores e comportamentos 

específicos. Como apontam Bardi e Schwartz (2003), embora os valores possam 

influenciar diretamente o comportamento, esta relação tende a ser moderada ou fraca, 

como pode aqui ser observado e de acordo com o que tem sido reportado por outros 

estudos (Roccas & Sagiv, 2010; Sagiv, 2002; Saraglou, Delpierre & Dernelle, 2004). 

De acordo com Schwartz (1996), comportamentos individuais são influenciados 

por uma grande variedade de fatores específicos no contexto em que ocorrem, por isso 

se torna difícil prevê-los a partir de uma variável transituacional como os valores. Além 

dos fatores previamente descritos no Estudo 2, há que ressaltar o papel mediador das 

atitudes. Como apontam Homer e Kahle (1998) há uma organização hierárquica entre 
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valores, atitudes e comportamentos, no qual a influência flui das variáveis mais 

abstratas, os valores, para as de meio-termo, as atitudes, e daí para o comportamento. 

Portanto, os valores se mostram mais fortemente correlacionados com as atitudes do que 

com o comportamento, dando suporte ao papel mediador das atitudes. Maio e Olson 

(1994, 1995) ainda apontam que relações entre valores e atitudes são mais prováveis de 

ocorrer quando as atitudes têm como função expressar valores do que se servirem a 

outra função, como a utilitária (Katz, 1960). 

Conclusões e direções futuras 

 Os estudos previamente reportados nesta dissertação reuniram evidências acerca 

de duas teorias sobre os valores humanos. Mais objetivamente, aqui se teve por meta 

confrontá-las em função de seu conteúdo, estrutura e poder preditivo. Por um lado, tem 

a teoria universal dos valores, de Schwartz (1992), que por quase duas décadas vem 

reunindo evidências de sua validade, fruto do esforço do seu mentor e colaboradores 

(Schwartz, 2011); não é por menos que esta teoria é hoje a principal referência no 

campo dos valores humanos. Todavia, como qualquer empreendimento científico, está 

sujeita a falhas e limitações. Foi com base em algumas de suas falhas e limitações que 

Gouveia (1998, 2003) propôs a teoria funcionalista dos valores, que tem em conta as 

principais contribuições dos modelos já existentes e procura sanar algumas de suas 

restrições. 

 Os resultados obtidos fornecem evidências positivas acerca da adequação das 

duas teorias. Ambos os modelos apresentaram índices de ajuste aceitáveis para suas 

hipóteses de conteúdo e estrutura. Assim os achados seguiram na direção esperada, 

comprovando a estrutura hexafatorial do modelo de Gouveia e dos dez fatores para o de 

Schwartz. Em relação à consistência interna dos fatores, embora os coeficientes não 

tenham sido os ideais, foram aceitáveis se tidos em conta a pouca variabilidade dos 
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valores dentro de uma mesma cultura e o número reduzido de itens que compuseram os 

fatores tratados. As evidências de validade (convergente e discriminante) assinalaram 

indicadores aceitáveis para os fatores em geral, excetuando tradição no modelo de 

Schwartz. Em relação à estrutura, o modelo de Gouveia apresentou melhores resultados, 

já que o de Schwartz falhou em prover um ajuste da ordenação circumplex. Quanto ao 

poder preditivo, a teoria de Gouveia apresentou maior correlação média com os 

indicadores comportamentais, embora de modo geral a correlação tenha sido moderada. 

 Outros empreendimentos na literatura já empregaram conjuntamente os dois 

modelos e os resultados ofereceram evidências de que a teoria funcionalista dos valores 

oferece explicações equivalentes e mesmo mais robustas (Boer, 2009; Guerra, 2009; 

Leite-Lauer, 2009). Neste empreendimento não foi diferente. Embora ambas as teorias 

tenham apresentado resultados satisfatórios, o modelo de Gouveia se mostrou algo mais 

promissor. Os resultados apontam para a adequação das suas hipóteses de conteúdo e 

estrutura, enquanto que, para o modelo de Schwartz, a hipótese de estrutura só pode ser 

aceita parcialmente, falhando em corroborar um pressuposto básico de sua teoria. 

Quanto ao poder preditivo, novamente a de Gouveia apresentou melhores resultados, 

explicando o dobro da variância correspondente àquele de Schwartz. 

 Embora a teoria universal dos valores seja a mais comumente aceita, reúne 

limitações que aprecem estar longe de serem superadas. Por exemplo, os dez tipos 

motivacionais já foram sete e onze (Schwartz, 1992; Schwartz & Bilsky, 1987), e 

evidências apontam para possíveis alterações (Schwartz & Boehnke, 2004). Por certo, 

não se identifica propriamente uma teoria dos valores, mas um apanhado de referências 

e argumentos que visam justificar os tipos motivacionais (Molpeceres, 1994). De onde 

procedem tais tipos motivacionais? Indicar que representam necessidades biológicas, 
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demandas sociais e institucionais parece algo vago; nenhuma teoria específica pode ser 

identificada a respeito (Gouveia et al., 2011). 

 Os resultados obtidos são animadores em favor da teoria funcionalista dos 

valores, que vem se mostrando apropriada, com possibilidades de contribuir com a 

temática dos valores e produzir modificações consideráveis no modelo de Schwartz. 

Este modelo não se opõe aos demais, mas integra-os, representando uma tentativa de ser 

mais parcimonioso e teoricamente fundamentado, inclusive explicando dados obtidos 

com o SVS (Gouveia, Milfont, Fischer & Schultz, 2007). 

 Embora os resultados aqui apresentados forneçam subsídios para a tarefa 

contínua de consolidar este modelo teórico, demandam-se outros estudos. Por exemplo, 

poder-se-á avaliar a adequação da estrutura proposta a partir de instrumentos 

independentes (por exemplo, o SVS ou o RVS). Como mencionado no marco teórico, 

presume-se que o conteúdo e a estrutura desta teoria independem dos itens/marcadores 

empregados; assim, não se devem ater-se a eles, mas sim reconhecer o sentido e 

significado das funções (Gouveia et al., 2010). Todavia, reconhece-se que alguns 

valores podem não estar presentes nos instrumentos citados, como, por exemplo, os 

referentes à subfunção existência. Também pesquisas transculturais poderiam avaliar a 

adequação dos dois modelos teóricos em diferentes culturas, garantindo maior 

diversidade amostral e reunindo provas que possam ser mais confiáveis, não se 

restringindo à cultura brasileira. Entretanto, os primeiros passos já foram dados por 

outros pesquisadores (Böer, 2009; Guerra, 2009). Estudos futuros podem empregar 

outras medidas, tanto de autorrelato como observação comportamental, para avaliar as 

relações entre valores e comportamentos, como também testar modelos causais para 

aferir essa relação. 
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 Por fim, espera-se que a presente dissertação tenha contribuído para o estudo dos 

valores humanos, tanto no aspecto teórico, fornecendo evidências da adequação de um 

modelo teórico mais parcimonioso e de maior poder explicativo, como também para a 

relação valores-comportamentos. Se estes aspectos tiverem sido garantidos, o presente 

mestrando e seu orientador terão cumprido suas metas. 
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Anexo I – Questionário de Valores Básicos 

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. 

 
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. 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

não 

importante 

Não 

importante 

Pouco 

importante 

Mais ou 

menos 

importante 

Importante 
Muito 

importante 

Totalmente 

importante 
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Anexo II – Questionário de Valores de Schwartz 

INSTRUÇÕES: Por favor, leia com atenção os valores básicos e suas descrições 

listadas abaixo, e depois responda a seguinte pergunta: COMO UM PRINCÍPIO-GUIA 

NA MINHA VIDA, este valor é… 

COMO PRINCÍPIO GUIA NA MINHA VIDA, este valor é: 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Sem 

importância 

alguma 

Quase sem 

importância 

Pouco 

importante 

Algo 

importante 

Importante Bastante 

importante 

Muito 

importante 

De suprema 

importância 

 

1. _____IGUALDADE (oportunidades iguais para todos) 

2. _____PODER SOCIAL (controle sobre os outros, domínio) 

3. _____LIBERDADE (liberdade de ação e pensamento) 

4. _____ORDEM SOCIAL (estabilidade da sociedade) 

5. _____UMA VIDA EXCITANTE (experiências estimulantes) 

6. _____POLIDEZ (cortesia, boas maneiras) 

7. _____RIQUEZAS (posses materiais, dinheiro) 

8. _____SEGURANÇA NACIONAL (proteção da minha nação contra inimigos) 

9. _____RETRIBUIÇÃO DE FAVORES (quitação de débitos) 

10. _____CRIATIVIDADE (unicidade, imaginação) 

11. _____UM MUNDO EM PAZ (livre de guerraS e conflitos) 

12. _____RESPEITO PELA TRADIÇÃO (preservação dos costumes estabelecidos há 

um longo tempo) 

13. _____AUTODISCIPLINA (auto-restrição, resistência à tentação) 

14. _____SEGURANÇÇ FAMILIAR (segurança para as pessoas que amo) 

15. _____UNIÃO COM A NATUREZA (integração com a natureza) 

16. _____UMA VIDA VARIADA (cheia de desafio, novidade e mudança) 

17. _____SABEDORIA (compreensão madura da vida) 

18. _____AUTORIDADE (direito de liderar ou de mandar) 

19. _____UM MUNDO DE BELEZA (esplendor da natureza e das artes) 

20. _____JUSTIÇA SOCIAL (corrigir injustiças, cuidar dos mais fracos) 

21. _____INDEPENDENTE (ser auto-suficiente e auto-confiante) 

22. _____MODERADO (evitar sentimentos e ações extremadas)  

23. _____LEAL (ser fiel aos meus amigos e grupos) 

24. _____AMBICIOSO (trabalhador arduamente, ter aspirações)  

25. _____ABERTO (ser tolerante a diferentes idéias e crenças)  

26. _____HUMILDE (ser modesto, não me autopromover)  

27. _____AUDACIOSO (procura a aventura, o risco) 

28. _____PROTETOR DO AMBIENTE (preservar a natureza) 

29. _____INFLUENTE (exercer impacto sobre as pessoas e eventos) 

30. _____RESPEITOSO PARA COM OS PAIS E IDOSOS (reverenciar pessoas mais 

velhas) 

31. _____AUTODETERMINADO (escolher meus próprios objetivos)  

32. _____CAPAZ (ser competente, eficaz, eficiente) 

33. _____CIENTE DOS MEUS LIMITES (submeter-me às circunstâncias da vida)  

34. _____HONESTO (ser sincero, autêntico) 

35. _____OBEDIENTE (cumprir meus deveres e obrigações) 

36. _____PRESTATIVO (trabalhar para o bem estar de outros)  

37. _____QUE CURTE A VIDA (gostar de comer, sexo, lazer, etc.)  

38. _____DEVOTO (apegar-me fortemente à fé religiosa) 

39. _____RESPONSÁVEL (ser fidedigno, confiável)  
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40. _____CURIOSO (ter interessado por tudo, espírito exploratório)  

41. _____QUE PERDOA (desculpa os outros) 

42. _____BEM SUCEDIDO (atingir os meus objetivos)  

43. _____LIMPO (ser asseado, arrumado) 

44. _____AUTOINDULGÊNCIA (fazer coisas prazerosas) 
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Anexo III – Questionário de Perfis de Valores 

INSTRUÇÕES: Abaixo, você encontrará algumas descrições de pessoas diferentes. 

Por favor, leia cada descrição e tente comparar o quanto cada pessoa se parece com 

você. Marque um X no quadro que mostra o quanto aquela pessoa se parece com você, 

de acordo com a seguinte escala de resposta: 

O quanto esta pessoa se parece com você? 

1 2 3 4 5 6 

Se parece 

muito 

comigo 

Se parece 

comigo 

Se parece 

comigo de 

alguma 

forma 

Um pouco 

como eu 

Não se 

parece 

comigo 

Não se 

parece 

comigo em 

nada 

 

 1 2 3 4 5 6 

1. Ter ideias novas e ser criativo é importante para ele. Ele 

gosta de fazer as coisas de seu próprio modo, normalmente 

original.  

      

2. É importante para ele ser rico. Ele quer ter muito dinheiro e 

coisas caras. 

      

3. Ele acha que é importante que cada pessoa no mundo seja 

tratada igualmente. Ele acredita que todas as pessoas deveriam 

ter oportunidades iguais na vida. 

      

4. É muito importante para ele mostrar suas habilidades. Ele 

quer que as pessoas admirem o que ele faz. 

      

5. É importante para ele viver em um lugar seguro. Ele evita 

qualquer coisa que possa colocar sua segurança em perigo. 

      

6. Ele acha que é importante fazer muitas coisas diferentes na 

vida. Ele sempre está procurando coisas novas para fazer. 

      

7. Ele acredita que as pessoas deveriam fazer o que mandam. 

Ele acha que as pessoas deveriam seguir regras o tempo todo, 

mesmo quando não tem ninguém olhando. 

      

8. É importante para ele ouvir pessoas que são diferentes dele. 

Mesmo quando ele discorda destas pessoas, ele ainda quer 

compreendê-las. 

      

9. É importante para ele ser humilde e modesto. Ele tenta não 

chamar atenção para si mesmo. 

      

10. Ele realmente quer aproveitar a vida. Se divertir é muito 

importante para ele. 

      

11. É importante para ele tomar suas próprias decisões sobre o 

que faz. Ele gosta de estar livre para planejar e escolher suas 

próprias atividades. 

      

12. É muito importante para ele ajudar as pessoas ao seu 

redor. Ele quer cuidar do bem-estar dessas pessoas. 

      

13. Ser bem sucedida é muito importante para ele. Ele gosta 

de impressionar as pessoas. 

      

14. É muito importante para ele que seu país esteja seguro. 

Ele acha que o Estado deve estar sempre em alerta contra 
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ameaças internas e externas. 

15. Ele gosta de se arriscar. Ele está sempre procurando por 

aventuras.  

      

16. É importante para ele sempre se comportar de forma 

apropriada. Ele quer evitar fazer qualquer coisa que as pessoas 

possam dizer que é errado. 

      

17. É importante para ele estar no comando e dizer aos outros 

o que fazer. Ele quer que as pessoas façam o que ele diz. 

      

18. É importante para ele ser leal com seus amigos. Ele quer 

se dedicar às pessoas próximas a ele. 

      

19. Ele acredita firmemente que as pessoas deveriam cuidar 

da natureza. Cuidar do meio ambiente é importante para ele. 

      

20. Ele acha que é melhor fazer as coisas da maneira 

tradicional. É importante para ele manter os costumes que 

aprendeu. 

      

21. Curtir os prazeres da vida é importante para ele. Ele gosta 

de se “mimar”. 
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Anexo IV – Questionário de Intenções Comportamentais 

Nesta parte do questionário estamos interessados em comportamentos do dia-a-dia. Gostaríamos 

que você indicasse a probabilidade de realizar os comportamentos listados a seguir. Você 

pode circular qualquer número de 1 a 5, segundo a probabilidade de realizar cada um dos 

comportamentos indicados. 

 

 

 

Probabilidade baixa   1     2     3     4     5    Probabilidade alta 

 

 

Obedecer meus pais. 1  2  3  4  5 

Dominar conversas e controlar o que estamos falando. 1  2  3  4  5 

Evitar lugares e vizinhanças perigosas. 1  2  3  4  5 

Aceitar coisas boas e más na minha vida sem reclamar ou me gabar. 1  2  3  4  5 

Realizar atividades que proporcionem prazer sensual (ex., banho de 

espuma, massagem). 
1  2  3  4  5 

Usar produtos ambientalmente corretos (ex., produtos de papel 

reciclado). 
1  2  3  4  5 

Fazer favores a amigos e familiares sem ter sido solicitado. 1  2  3  4  5 

Defender minha opinião quando uma decisão grupal precisa ser 

tomada.  
1  2  3  4  5 

Usar equipamentos de segurança mesmo quando são opcionais (ex., 

capacete, cinto de segurança, cotoveleiras, óculos). 
1  2  3  4  5 

Praticar minhas tradições culturais (ex., comer ou evitar determinadas 

comidas; ir a cerimônias religiosas). 
1  2  3  4  5 

Participar em esportes radicais (ex., motocross, vôo livre, mergulho, 

escalada). 
1  2  3  4  5 

Dedicar tempo para compreender a visão de mundo de outras pessoas. 1  2  3  4  5 

Dedicar tempo aos amigos quando eles estão para baixo, procurando 

animá-los 
1  2  3  4  5 

Ter certeza de que os outros sabem dos meus sucessos (ex., notas boas, 

aumento salarial, elogios do chefe). 
1  2  3  4  5 

Tomar cuidados para evitar pegar resfriado, gripe etc. de outras 

pessoas (ex., agasalhar-me, evitar pessoas com resfriado, vacinar-me 

contra gripe). 

1  2  3  4  5 

Participar de eventos religiosos em datas importantes. 1  2  3  4  5 

Procurar atividades estimulantes que quebrem minha rotina. 1  2  3  4  5 

Apoiar causas de direitos humanos ativamente por meio de 

contribuições, demonstrações, etc. 
1  2  3  4  5 

Enfatizar as qualidades positivas das pessoas quando falo sobre elas. 1  2  3  4  5 

Obedecer regras e regulamentos. 1  2  3  4  5 
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Anexo V – Questionário de Relatos Comportamentais 

INSTRUÇÕES: Leia com atenção as afirmações abaixo. Elas dizem respeito a 

comportamentos que as pessoas podem apresentar com menor ou maior 

frequência no seu dia-a-dia. Independente do que pensam os demais ao seu redor, 

gostaríamos que indicasse em que medida apresenta cada um destes 

comportamentos. Faça isso circulando um número na escala de resposta ao lado. 

Saiba que não existem respostas certas ou erradas. 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Nunca Raramente Poucas 

vezes 

Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 

Frequentemente Sempre 

 

1.  Compartilha seus sentimentos com pessoas próximas 0 1 2 3 4 5 6 

2.  Procura aprender coisas novas 0 1 2 3 4 5 6 

3.  Tem mais de um(a) parceiro(a) sexual 0 1 2 3 4 5 6 

4.  Completa as atividades que inicia 0 1 2 3 4 5 6 

5.  Procura ler e saber de tudo um pouco 0 1 2 3 4 5 6 

6.  Busca informações sobre assuntos que desconhece 0 1 2 3 4 5 6 

7.  Busca experiências novas, excitantes 0 1 2 3 4 5 6 

8.  Pratica atividades que propiciam prazer 0 1 2 3 4 5 6 

9.  Procura compreender o significado da vida 0 1 2 3 4 5 6 

10.  Visita cidades ou lugares bonitos 0 1 2 3 4 5 6 

11.  Alimenta-se bem 0 1 2 3 4 5 6 

12.  Pratica atividades que o(a) estimulem sexualmente (p. 

ex.: assistir vídeos eróticos, ver revistar de nu erótico) 
0 1 2 3 4 5 6 

13.  Sai nos fins de semana com amigos ou familiares 0 1 2 3 4 5 6 

14.  Evita bebidas ou comidas que prejudique sua saúde 0 1 2 3 4 5 6 

15.  Segue as tradições da sociedade 0 1 2 3 4 5 6 

16.  Participa de eventos comemorativos (p. ex., 7 de 

setembro) 

0 1 2 3 4 5 6 

17.  Previne-se contra doenças (p. ex., vacinando-se, lavando 

bem as mãos ao comer) 
0 1 2 3 4 5 6 

18.  Vai ao médico fazer exames de rotina 0 1 2 3 4 5 6 

19.  Valoriza festas tradicionais de sua sociedade 0 1 2 3 4 5 6 

20.  Comanda as pessoas ao seu redor 0 1 2 3 4 5 6 

21.  Realiza atividades que envolvam risco e/ou perigo 0 1 2 3 4 5 6 

22.  Procura satisfazer seus desejos 0 1 2 3 4 5 6 

23.  Procura fazer outra pessoa feliz 0 1 2 3 4 5 6 

24.  Participa de eventos de esportes radicais 0 1 2 3 4 5 6 

25.  Faz algum tipo de economia (reserva de dinheiro) 0 1 2 3 4 5 6 

26.  Prioriza atividades que desenvolvam suas capacidades 0 1 2 3 4 5 6 

27.  Assume posição de liderança no grupo que participa 0 1 2 3 4 5 6 
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28.  Obedece a seus pais e aos mais velhos 0 1 2 3 4 5 6 

29.  Prioriza os horários de alimentação, mesmo interferindo 

em outras atividades (p. ex., trabalho, estudos) 
0 1 2 3 4 5 6 

30.  Esforça-se para conseguir um bom emprego 0 1 2 3 4 5 6 

31.  Procura que os demais reconheçam seu valor 0 1 2 3 4 5 6 

32.  Interage com seus vizinhos ou colegas da escola/trabalho 0 1 2 3 4 5 6 

33.  Vai a eventos religiosos 0 1 2 3 4 5 6 

34.  Dorme até saciar seu sono 0 1 2 3 4 5 6 

35.  Evita fazer dívidas 0 1 2 3 4 5 6 

36.  Contempla o amanhecer e/ou o pôr do sol 0 1 2 3 4 5 6 

37.  Segue o que diz a Bíblia 0 1 2 3 4 5 6 

38.  Dedica tempo para desfrutar a vida 0 1 2 3 4 5 6 

39.  Participa de grupos sociais (p. ex., clubes, associações) 0 1 2 3 4 5 6 

40.  Envolver-se em relacionamento estável e duradouro 0 1 2 3 4 5 6 

41.  Apoia as pessoas que necessitam de ajuda 0 1 2 3 4 5 6 

42.  Recorre a alguém (p. ex., amigos, familiares) em horas 

difíceis 
0 1 2 3 4 5 6 

43.  Dedica tempo específico para ir à igreja 0 1 2 3 4 5 6 

44.  Procura alcançar êxito em suas atividades 0 1 2 3 4 5 6 

45.  Respeita pessoas de autoridade 0 1 2 3 4 5 6 

46.  Tem relações sexuais 0 1 2 3 4 5 6 

47.  Procurar ter uma visão de tudo, sem se prender a 

particularidades 
0 1 2 3 4 5 6 

48.  Dedica tempo aos seus amigos 0 1 2 3 4 5 6 

49.  Divulga seus sucessos (p. ex., notas boas, promoção no 

trabalho) 
0 1 2 3 4 5 6 

50.  Cumpre as leis do seu país 0 1 2 3 4 5 6 

51.  Faz com que percebam que é o(a) melhor em algo 0 1 2 3 4 5 6 

52.  Faz valer a sua opinião ao se tomar uma decisão em 

grupo 

0 1 2 3 4 5 6 

53.  Vai a museus e exposições apreciar obras de arte 0 1 2 3 4 5 6 

54.  Desempenha suas atividades de maneira eficiente  0 1 2 3 4 5 6 
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Anexo VI – Termo de consentimento 

             Prezado (a) Senhor (a), 

 

esta pesquisa tem propósito de conhecer possíveis fatores contribuintes para a o 

bem-estar de profissionais e da população em geral e está sendo desenvolvido por 

Valdiney Veloso Gouveia, professor Doutor do Departamento de Psicologia da 

Universidade Federal da Paraíba. 

O objetivo do presente estudo é avaliar o bem-estar de profissionais de diversos 

setores, procurando avaliar os possíveis estressores enfrentados pelos mesmos. Tem por 

finalidade contribuir com os estudos acerca da saúde geral de profissionais de diferentes 

setores. 

Solicitamos a sua colaboração em responder a um questionário, como também 

sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de 

Psicologia e publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu 

nome será mantido em sigilo. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) 

senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades 

solicitadas pelo Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a 

qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. 

Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente 

que receberei uma cópia desse documento. 

 

                                ______________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

ou Responsável Legal 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Contato com o Pesquisador Responsável:  

 

Caso tenha alguma dúvida ou necessite de maiores informações sobre o estudo, por 

favor, entrar em contato com o pesquisador a partir dos seguintes meios: 

 

Endereço: UFPB Campus I, Centro de Ciências Humanas Letras e Artes, Departamento 

de Psicologia, Ambiente dos Professores, Sala 12A. 

E-mail: vvgouveia@gmail.com ou grupobncs@vvgouveia.net 

Telefone: (83) 3216-7924. 

 

Atenciosamente, 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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Anexo VII – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa – UFPB 

 

 


