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MEDINDO VALORES COM PARCELAS DE ITENS: CONTRIBUIÇÕES À 

TEORIA FUNCIONALISTA DOS VALORES 

RESUMO - A presente dissertação objetivou construir um instrumento novo para 

mensuração dos valores humanos, tomando como base a teoria funcionalista dos 

valores humanos, para fins de diagnóstico e triagem. Para tanto, levaram-se a cabo três 

estudos. O Estudo 1 objetivou construir um banco de itens, que atendesse a um critério 

essencial: representar as seis subfunções preconizadas pela teoria funcionalista. Partiu-

se de um conjunto de 180 itens, 30 itens representando cada uma das seis subfunções 

valorativas. Participaram deste estudo 10 juízes, que com um mínimo de 70% de 

concordância entre eles, julgaram a pertinência de 127 itens, tendo sido eliminados 53 

itens. O Estudo 2 objetivou construir um instrumento, a partir dos itens resultantes do 

estudo anterior, e reunir evidências de suas propriedades psicométricas. Participaram 

210 estudantes com idades variando de 14 a 28 anos (m = 18,28; dp = 2,94), sendo a 

maioria do sexo feminino (61,4%). Estes responderam o conjunto de 127 itens em uma 

escala de 7 pontos que varia de 1 (Totalmente não importante) a 7 (Extremamente 

importante), além de perguntas de caráter demográfico. Inicialmente, realizou-se a 

validação semântica do instrumento com a participação de 12 estudantes do primeiro 

ano do ensino médio. Verificado que não ocorreram questionamentos, manteve-se a 

versão proposta. Foram realizadas análises fatoriais confirmatórias, considerando a 

matriz de covariância e adotando o estimador de máxima verossimilhança, para o 

conjunto de itens de cada subfunção, separadamente. Por meio das cargas fatoriais, 

foram selecionados os três melhores itens de cada valor humano, resultando em uma 

estrutura de nove itens por subfunção valorativa. Os índices de alfa de Cronbach 

variaram de 0,44 (maturidade) a 0,94 (religiosidade), os índices de homogeneidade 

variaram de 0,21 (maturidade) a 0,60 (sexualidade), e a confiabilidade composta foi de 

0,61 (prazer) a 0,92 (religiosidade). Estes índices reúnem evidências de precisão do 

instrumento. Já a variância média extraída, que se situou de 0,46 (maturidade) a 

0,91(religiosidade) e a comparação da raiz quadrada da variância média extraída com as 

correlações entre os fatores, no caso, as subfunções valorativas, demonstram evidências 

de validade convergente e discriminante, respectivamente, da medida. O Estudo 3 

objetivou confirmar a estrutura fatorial por meio da técnica de parcela de itens e, 

novamente, apresentar seus parâmetros psicométricos. Participaram 231 estudantes com 

idades variando de 16 a 34 anos (m = 19,98; dp = 2,77), sendo a maioria do sexo 

feminino (61,9%). Estes responderam ao conjunto de itens resultante do estudo 2 na 

mesma escala de resposta, assim como perguntas de caráter demográfico. Ao comparar 

os índices de ajuste do modelo com parcela de itens em relação ao modelo construído 

com os itens originais, pode-se observar que o primeiro se ajustou melhor aos dados. Os 

valores de alfa para a estrutura fatorial proposta variaram de 0,61 (normativa) a 0,80 

(interativa), quanto aos índices de homogeneidade, confiabilidade composta e variância 

média extraída, todas as subfunções apresentaram valores acima do recomendado pela 

literatura. Finalmente, todas as subfunções apresentaram validade discriminante, exceto 

as relações entre existência e realização e entre existência e suprapessoal. Concluindo, 

confia-se que os objetivos propostos nesta dissertação tenham sido alcançados, 

apresentando-se nesta oportunidade uma contribuição para o campo da mensuração dos 

valores humanos. 

Palavras-chave: medida, valores humanos, parcela de itens, validade. 
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MEASURING VALUES WITH ITEM PARCELS: CONTRIBUTIONS TO 

FUNCTIONAL THEORY OF VALUES 

 

ABSTRACT - The current thesis aimed to create a new instrument for measurement of 

human values, based on the functionalist theory of human values, for diagnosis and 

screening. To this end, it took out three studies. Study 1 aimed to build up a database of 

items that would meet an essential criterion: to represent the subfunctions recommended 

by the functionalist theory. Initially, this scale was comprised by 180 items, 30 items 

representing each of the six subfunctions proposed. The study included 10 judges, who 

with a minimum of 70% agreement between them, judged the relevance of 127 items, 

53 items were eliminated. Study 2 aimed to build an instrument, resulting from the items 

in the previous study and gather evidence of its psychometric properties. Participants 

were 210 students with ages ranging from 14 to 28 years (m = 18.28; sd = 2.94), mostly 

female (61,4%). They answered the set of 127 items on a 7-point scale ranging from 1 

(totally unimportant) to 7 (extremely important), and demographic questions. Initially, 

there was a semantic validation of the instrument with the participation of 12 students 

the first year of high school. Found that there were no questions, remained the proposed 

version. Confirmatory factor analysis were performed considering the covariance matrix 

and adopting the maximum likelihood estimator for the set of items in each subfunction 

separately. Through the factor loadings, we selected the top three items in each human 

value, resulting in a structure of nine items per subfunction of values. The rates of 

Cronbach’s alpha ranged from 0.44 (maturity) to a 0.94 (religion), the homogeneity’s 

indices ranged from 0.21 (maturity) to 0.60 (sexuality), and composite reliability was 

0.61 (pleasure) to 0.92 (religiosity). These indices gather evidence of the reliability of 

the instrument. The average variance extracted, which was 0.46 (maturity) to 0.91 

(religiosity) and comparison of the square root of the average variance extracted with 

the correlations among the factors, in this case the subfunctions values, demonstrating 

evidence of validity convergent and discriminant, respectively, of the measure. Study 3 

aimed to confirm the factor structure using item parcels technique and, again, present 

their psychometric parameters. Participants were 231 students with ages ranging from 

16 to 34 years (m = 19.98; sd = 2.77), mostly female (61.9%). They answered the set of 

items resulting from the second study in the same response scale as well as 

demographic questions. By comparing the rates of adjusting the model item parcels 

from the model built with the original items, was observed that the first best fits the 

data. The alpha values for the factor structure proposed ranged from 0.61 (normative) to 

0.80 (interactive), regarding to homogeneity’s index, composite reliability and average 

variance extracted, all the subfunctions above the recommended values presented in the 

literature. Finally, all subfunctions showed discriminant validity, except the relationship 

between existence and achievement and between existence and suprapersonal. In 

conclusion, trust that the goals proposed in this thesis have been achieved, this time 

presenting a contribution to a field of the measurement of human values. 

 

Keywords: measure, human values, item parcels, validity. 
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 Apesar da aceitação ampla da relevância dos valores para a atividade humana, 

quer no nível individual ou social de análise, o desenvolvimento desta temática foi 

dificultado por problemas de definição e dúvidas acerca da própria viabilidade empírica 

do construto (Braithwaite & Scott, 1991). Desta forma, a fragmentação teórica e a 

diversidade conceitual eram objetos de preocupação. Foi, contudo, a partir de 

contribuições inovadoras de Milton Rokeach (1968, 1973) que ocorreu um impulso das 

pesquisas a respeito. A convergência de visões ao nível conceitual, entretanto, ainda não 

era refletida nas escalas empregadas para mensurar valores, o que foi decorrência das 

maneiras pelas quais o construto valor foi conceituado há aproximadamente cinquenta 

anos. 

 Nos anos 1950 ainda não havia um referencial adequado para conceituar um 

valor, e, embora a noção deste ser um atributo absoluto de um objeto tenha sido 

firmemente rejeitada, ainda não havia consenso em relação a outros aspectos, como, por 

exemplo, a distinção entre valor como o desejável e valor como o desejado, isto é, a 

diferença entre o que se “deveria” fazer e o que se “quer” fazer, respectivamente. Foi 

somente a partir da definição proposta por Kluckhohn (1951) que um consenso emergiu, 

concebendo os valores como “centrados na pessoa” e pertencentes ao “desejável”. 

Mesmo com o avanço na temática no nível conceitual, a convergência dos 

achados de pesquisas empíricas sobre os valores esbarrava na falta de acordo quanto ao 

plano operacional. A propósito, a maioria das medidas de valores pessoais e culturais 

não era consistente com a noção de “concepção do desejável”; apesar de Kluckhohn 

(1951) ter especificado o desejável, os elementos que constituem este domínio podem se 

relacionar com qualquer coisa (por exemplo, estilos de vida individuais, filosofias de 

vida), assim como podem estar associados com a forma como uma pessoa pensa que o 
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mundo deveria ser. Além disso, também não era claro se os valores eram princípios 

gerais ou específicos, isto é, se deveriam ser inferidos de respostas a atitudes específicas 

ou mais diretamente de respostas de orientação geral. 

Este era, então, o estado da arte, que evidenciava certa falta de sinergia 

conceitual e operacional na esfera dos estudos sobre valores. Frente a este contexto, 

entretanto, o trabalho de Rokeach (1968, 1973) acrescentou consideravelmente. Sua 

primeira contribuição ao tema, quiçá uma das mais importantes, foi no plano conceitual, 

propondo uma definição deste construto que o diferenciava de outros correlatos (por 

exemplo, atitudes, traços de personalidade), assim como do que seria um sistema de 

valores. Neste mesmo âmbito, a segunda contribuição foi ter capitalizado o consenso 

emergente da década de 1960, creditando aos valores a denominação de crenças em 

geral, que tinham função motivacional; não seriam apenas crenças avaliativas, mas 

prescritivas e proscritivas, servindo como guias de ações e atitudes, compreendendo um 

fenômeno tanto individual como social (Allport, 1961; Kluckhohn, 1951; Smith, 1963). 

Sua terceira contribuição foi a integração, no seu modelo, da noção de que os valores 

são organizados hierarquicamente (Katz & Scotland, 1959; Kluckhohn, 1951). 

Finalmente, a quarta contribuição correspondeu à operacionalização do construto valor, 

identificando-os como modos de conduta ou estados finais de existência. 

A partir de suas contribuições, Rokeach (1973) conseguiu dar um rumo às 

pesquisas acerca dos valores humanos, não somente pelo avanço conceitual que 

proporcionou, mas, sobretudo, por seu empenho em construir um instrumento específico 

que abarcasse este construto. Obviamente, os estudos sobre os valores não se 

encerraram com as contribuições deste autor; depois dele foram elaboradas algumas 

teorias que se sabem fundamentais para definir este temática como legítima da 
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Psicologia Social, passando a integrar manuais e capítulos de livro na área (Zavalloni, 

1980; Smith & Schwartz, 1997; Maio, Olson, Bernard & Luke, 2006; Maio, 2010). Três 

de tais teorias foram propostas por Inglehart (1977), Schwartz (1992) e, mais 

recentemente, Gouveia (1998, 2003). Não obstante, no que concerne especificamente às 

suas medidas, estas não estão isentas de limitações. 

O Rokeach Value Survey (RVS), primeiro instrumento especificamente 

desenvolvido para medir os valores, foi alvo de muitas críticas, que enfocaram tanto à 

escassez de evidências de seu uso transcultural quanto à forma como os valores 

específicos era apresentada, com palavras ou frases muito curtas, o que gera múltiplas 

interpretações, distorcendo seus significados em culturas distintas (Gibbins & Walker, 

1993). Outro aspecto criticado é a natureza ipsativa desta medida, a qual proporciona 

pouca informação e correlações baixas entre os itens (Gorsuch, 1970). 

A principal crítica feita ao instrumento de Inglehart (1977), World Values 

Survey, diz respeito à organização de seus itens em dois pólos opostos (materialismo vs. 

Pós-materialismo), tornando esta medida inadequada em função dos dados produzidos 

que não condizem com a realidade. Concretamente, alguns países podem apresentar 

pontuações igualmente altas em ambas dimensões, produzindo um padrão cultural 

misto, como parece ser o caso de Áustria, Noruega e Suécia; o Brasil, por exemplo, é 

um caso curioso, pontuando igualmente alto nestas dimensões e também naquela que 

expressa a orientação mista (Inglehart, Basañez & Moreno, 1998). 

O modelo de Schwartz (1992), no nível individual de análise, foi desenvolvido 

no contexto de estudos transculturais. Com respeito a sua medida, isto é, o Schwartz 

Value Survey, além de se basear nas ideias de Rokeach (1973), não apresenta qualquer 

justificativa para o procedimento de continuar separando seus elementos em duas listas de 
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valores (instrumentais e terminais). Soma-se a isso a falta de informação sobre a origem 

específica de cada um dos valores ou dimensões postulados. Embora ele indique 

representar necessidades humanas, não é clara a tipologia da qual parte, muito menos fica 

evidente a concepção subjacente à natureza humana, admitindo tanto necessidades 

positivas (por exemplo, segurança) como negativas (por exemplo, agressão). 

Finalmente, o modelo de Gouveia (2003) deu origem ao Questionário de 

Valores Básicos, que igualmente apresenta limitações. Por exemplo, apesar de não ser 

uma característica restrita de sua medida (Schwartz, 2005), os coeficientes de 

consistência interna de seus fatores (suas subfunções) são comumente baixos, 

provavelmente em razão da própria natureza do construto avaliado e do número 

reduzido de itens que os compõe, três para cada um; destaca-se, ainda, que cada valor 

específico é representado por duas definições breves, que podem não retratar toda 

extensão da ideia subjacente.  

Mediante o que foi exposto até o momento, desde o histórico problemático da 

mensuração dos valores humanos às críticas brevemente apresentadas acerca dos 

instrumentos mais recentemente propostos (lembrando, a lista de instrumentos é bem 

maior, compondo-se de mais de uma dúzia; Braithwaite & Scott, 1991), pautou-se o 

objetivo da presente dissertação. Concretamente, esta busca construir um instrumento 

novo, capaz de medir adequadamente os valores humanos dos indivíduos, tomando 

como base a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos (Gouveia, 1998, 2003; 

Gouveia, Santos, Milfont, Fischer, Clemente & Espinosa, 2010) para fins de triagem e 

diagnóstico.  

Esta tem se mostrado adequada no contexto brasileiro e em mais de dez países 

em que já foi utilizada (Medeiros, 2011), sendo uma teoria parcimoniosa e integradora. 
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A propósito, ela tem sido o marco de referência de estudos empíricos sobre diversas 

temáticas, sendo utilizada para explicar, por exemplo, atitudes e comportamentos 

ambientais (Coelho, Gouveia & Milfont, 2006), altruísmo (Diniz, 2009), preconceito 

(Vasconcelos, Gouveia, Souza Filho, Sousa & Jesus, 2004), consumo de drogas (Coelho 

Júnior, 2001), comportamentos antissociais (Pimentel, 2004; Vasconcelos, 2004), 

delinquência juvenil (Santos, 2008), atitudes frente à tatuagem (Medeiros, 2008), 

atitudes frente ao uso do piercing (Cavalcanti, 2009), intenção de cometer suicídio 

(Aquino, 2009) e uso de água e atitudes pró-ambientais (Coelho, 2009). 

Em busca na literatura, provavelmente o leitor se perguntará acerca da 

necessidade de mais uma medida sobre valores, já que existem instrumentos 

consolidados internacionalmente, a exemplo daqueles previamente descritos (Inglehart, 

1977; Rokeach, 1973; Schwartz, 1992), além de já existirem instrumentos baseados 

especificamente na teoria funcionalista (Gouveia, 1998, 2003). Não obstante, confia-se 

que esta dúvida seja dirimida ao término da apresentação dos elementos que tornam esta 

nova medida um avanço na teoria psicométrica. Mais especificamente, objetiva-se 

contar com uma medida que supra as deficiências dos instrumentos anteriormente 

citados, bem como possam ser reunidas evidências de sua validade fatorial, validade 

convergente-discriminante e indicadores de sua precisão. 

Neste sentido, espera-se que esta dissertação proporcione contribuições tanto à 

literatura acerca dos valores humanos, mais especificamente à Teoria funcionalista, 

quanto ao plano mais prático, uma vez que o seu produto (o instrumento proposto) 

poderá ser utilizado em âmbitos diferentes de atuação profissional (por exemplo, 

clínico, organizacional, escolar, jurídico), servindo como uma ferramenta ou um recurso 

de triagem e diagnóstico de prioridades axiológicas. Isso, possivelmente, preencherá 
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uma lacuna na mensuração dos valores humanos com ênfase na aplicabilidade. 

Entretanto, não se pretende substituir versões prévias de instrumentos pautados nesta 

teoria (Gouveia, 1998, 2003); estes seguirão sendo empregados com fins de pesquisa, 

pois são abreviados, com poucos itens, facilitando a coleta de dados. 

Para atender a este objetivo geral, procura-se estruturar esta dissertação em duas 

partes principais. A primeira diz respeito ao seu marco teórico, reunindo três capítulos. 

No capítulo 1, apresentam-se as ideias centrais que fundamentaram os principais 

modelos de valores no âmbito da Psicologia Social, resgatando os estudos iniciais em 

diversas áreas, com destaque para aqueles dos anos 1950 e 1960 levados a cabo em 

Antropologia (Clyde Kluckhohn), Psicologia (Abraham Maslow) e Sociologia (Talcott 

Parsons), além de discorrer acerca das teorias contemporâneas a respeito, isto é, as que 

propuseram Milton Rokeach, Ronald Inglehart e Shalom Schwartz. No capítulo 2 é 

apresentada a Teoria funcionalista dos valores humanos, descrevendo seus 

pressupostos, funções e subfunções dos valores, seu conteúdo, sua estrutura e sua 

congruência. Finalmente, o capítulo 3 trata especificamente da mensuração dos valores 

humanos. Nesta oportunidade, procura-se apresentar um resgate histórico breve de 

como os valores eram avaliados, bem como apontar os problemas inerentes às primeiras 

tentativas de sua mensuração. Quatro medidas principais dos valores são consideradas, a 

saber: Rokeach Value Survey (RVS), World Values Survey (WVS), Schwartz Value 

Survey (SVS) e Questionário de Valores Básicos (QVB). Discorre-se sobre a fonte de 

seus valores, a forma e o tempo de resposta, evidências de seus parâmetros 

psicométricos (confiabilidade e validade) e as críticas que têm sido feitas a cada uma. 

A segunda parte da dissertação, correspondendo aos Estudos empíricos, procura 

levar a cabo seu objetivo mais palpável, isto é, a construção de um instrumento novo 
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para medir os valores humanos. Na ocasião são apresentados três estudos empíricos. O 

primeiro diz respeito à análise teórica dos itens, a qual contou com a participação de 

juízes peritos na Teoria funcionalista dos valores humanos, procurando avaliar sua 

adequação às subfunções valorativas, selecionando-se, unicamente, aqueles que 

apresentarem concordância aceitável entre os juízes. O segundo estudo compreende um 

esforço por reunir evidências dos parâmetros psicométricos do instrumento resultante 

do estudo anterior, procedendo à segunda seleção de itens tomando como critério as 

saturações, reunindo aqueles com cargas maiores e que consigam abarcar todo o 

conteúdo da subfunção a qual representam.  O terceiro e último estudo tem o propósito 

de confirmar a estrutura fatorial proveniente do estudo anterior, utilizando a técnica de 

parcela de itens. Esta proporciona montar um modelo único com as seis subfunções 

valorativas. Esta parte é finalizada com uma discussão geral, apresentando as limitações 

potenciais da pesquisa, reunindo os achados principais dos três estudos, as contribuições 

teórico-práticas da medida proposta e as possibilidades de estudos futuros. 

Em resumo, esta dissertação tem caráter pragmático. Toma em conta uma teoria 

concreta dos valores humanos (Teoria funcionalista; Gouveia et al., 2010), procurando 

elaborar uma medida que tem em conta parcelas de itens. Antecipadamente, sabe-se que 

esta não pode ser uma medida breve, com poucos itens; precisamente por isso esta 

medida não suplanta as demais versões (Gouveia, 1998, 2003), servindo como uma 

alternativa, útil sempre quando se pretender obter um perfil mais detalhado dos valores 

que guiam a vida das pessoas. 
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CAPÍTULO 1. VALORES HUMANOS 
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 O tema dos valores humanos tem alcançado importância crescente na Psicologia 

Social, cumprindo a cada dia a expectativa de Rokeach (1973) quanto a serem um 

construto central no sistema cognitivo e, por isso mesmo, de interesse para a Psicologia. 

Com um passado longo, mas uma história recente (Ros, 2006), este construto conseguiu 

um espaço importante quando deixou de ser concebido como atributo de um objeto e 

passou a ser tratado como um critério do desejável ou um tipo de orientação (Gouveia, 

Milfont, Fischer & Santos, 2008). Este capítulo pretende apresentar ao leitor a temática 

dos valores humanos, desde os seus antecedentes históricos às principais teorias que têm 

contribuído para o seu desenvolvimento conceitual e metodológico. 

 

1.1 Antecedentes Históricos 

 Decidir o que é considerado antecedente histórico é certamente arbitrário. Em 

vez de revisar uma lista longa de autores que, de uma ou outra forma, podem ter 

contribuído diretamente para o desenvolvimento no âmbito dos estudos sobre os valores 

(para revisão, ver Spates, 1983; Zavalloni, 1980), optou-se por expor aqueles cuja 

contribuição teve um impacto maior, ou, dito de outra forma, por serem os mais citados 

e terem proporcionado uma orientação inovadora para a área. Por esta razão, 

selecionaram-se Thomas e Znaniecki e Parsons como representantes da tradição 

sociológica, Kluckhohn na Antropologia, e Maslow como representante da tradição 

psicológica. 

Parece crucial começar com a obra O Campesino Polonês, de Thomas e 

Znaniecki (1918). De fato, esta é aceita como o marco que deu origem ao interesse 

pelos valores (Ros, 2006). Embora a relevância desta obra possa ser analisada desde 

vários pontos de vista, são selecionados os que parecem ser mais centrais para a 
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Psicologia Social: o conceito de atitude e a relação entre atitudes e valores. No caso das 

atitudes, segundo concebem, compreendem um processo da consciência individual que 

determina a atividade real ou possível do indivíduo no mundo social; podem ser 

sumariamente concebidas como o significado das coisas para as pessoas 

individualmente. De acordo com estes autores, a conexão das atitudes com a estrutura 

social se realiza por meio dos valores; sua definição a respeito é entendida nos seguintes 

termos: qualquer dado que tenha um conteúdo empírico acessível aos membros de um 

grupo social e um significado que possa ser objeto atitudinal. Diante destas definições, 

dois aspectos merecem destaque: (1) embora as atitudes e os valores estejam 

relacionados, compreendem construtos diferentes; e (2) as atitudes têm natureza 

intrasubjetiva, enquanto que os valores são intersubjetivos, isto é, precisam ter o 

significado compartilhado pelos demais. 

 Talcott Parsons, com seus estudos que ajudaram a traçar a teoria da ação social 

(Parsons & Shils, 1951/1968), foi um dos autores importantes para moldar a concepção 

hoje prevalecente de valores na Psicologia Social. Ele toma de Weber o conceito de 

ação social e, em vez de falar de pessoas, fala de atores que realizam ações; a ação tem 

lugar cada vez que tentam alcançar uma meta. Neste sentido, Parsons foi quem 

introduziu a concepção de ação motivada para referir-se aos valores em Sociologia, 

ideia que parece inerente aos estudos posteriores que trataram os valores humanos como 

princípios motivacionais, ou seja, a realização de um valor procura representar uma 

meta motivacional subjacente (Schwartz, 1992; Schwartz & Bilsky, 1987). Parsons 

(1959/1976) oferece uma definição para valor, embora não tenha tido transcendência: 

“Pode-se denominar valor a um elemento de um sistema simbólico compartilhado que 
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serve de critério para a seleção entre as alternativas de orientação que se apresentam 

intrinsecamente abertas em uma situação.” (p. 443). 

Na mesma obra editada por Parsons e Shils (1951), apresenta-se uma das 

contribuições decisivas para a temática dos valores, derivada do capítulo de Clyde 

Kluckhohn. Este antropólogo estabelece um ponto de corte decisivo ao indicar os 

valores como um princípio do desejável: “Um valor é uma concepção, explícita ou 

implícita, própria de um indivíduo ou característica de um grupo, acerca do desejável, o 

que influencia a seleção dos modos, meios e fins de ações acessíveis.” (Kluckhohn, 

1951, p. 443). Esta definição implica que os valores são instigadores do comportamento 

da pessoa e que estão internalizados pelo ator social.  

 Kluckhohn (1951) procura definir o que entende por orientações de valor, 

tratadas nos seguintes termos: “Concepção organizada e generalizada, que influencia a 

conduta no que diz respeito à natureza, ao lugar que nela corresponde ao homem, de sua 

relação com outros homens e do desejável e não desejável, de acordo com a maneira em 

que têm lugar as relações inter-humanas e as do homem com o ambiente” (p. 461). 

Portanto, a partir deste autor já não houve lugar para especular os valores como objetos 

ou algumas de suas características (por exemplo, família, dinheiro); os valores não 

seriam então o desejado, mas princípios do desejável. Estes passam, desta forma, a ser 

tratados como princípios gerais, compartilhados por grupos sociais, que orientam as 

ações das pessoas. Esta característica do desejável foi marcante, seguindo até os dias 

atuais, empregando aos valores o sentido de serem socialmente desejáveis, positivos, 

apreciados pelas pessoas (Schwartz, Verkasalo, Antonovsky & Sagiv, 1997). 

 Abraham Maslow, em seu clássico Motivation and Personality, traz como 

contribuição a estreita relação que pode ser estabelecida entre os valores e as 
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necessidades humanas (Maslow, 1954). Ele pensava ser possível identificar os valores 

essenciais do ser humano quando pessoas que vivenciavam experiências positivas (por 

exemplo, felicidade, satisfação plena) fossem perguntadas acerca de seus valores. Deste 

modo, este autor chegou a uma lista de valores B (do ser), como beleza, totalidade e 

alegria. Contudo, esta lista não teve impacto. Sua própria definição de valores é algo 

específica; ele afirma que os valores “não são declarações sobre o que ‘deveria’ ou 

‘teria’ que ser, não sendo meras projeções dos desejos do pesquisador, alucinações ou 

estados puramente emocionais carentes de toda referência cognitiva. Os relatam como 

iluminações, como características verídicas e autênticas da realidade que sua cegueira 

prévia lhes havia ocultado.” (Maslow, 1971/1983, p. 134).  

 Embora o trabalho de Maslow não tenha como foco os valores humanos, ele 

introduziu duas ideias relevantes para esta temática: (1) os valores precisam ser todos 

positivos, pois o homem é um ser benévolo, orientado à autorrealização; e (2) pode-se 

falar em valores que representam necessidades deficitárias (por exemplo, fisiológicas) e 

de desenvolvimento (por exemplo, autorrealização). 

 Em síntese, as concepções iniciais dos autores anteriormente comentados 

formaram a base para o desenvolvimento de estudos que têm situado os valores como 

um construto legítimo e importante na Psicologia. A terminologia “valores” foi 

proposta, inicialmente, por Thomas e Znaniecki (1918) no começo do século XIX, 

porém apenas em meados dos anos 1950 se sedimentaram algumas concepções-chave, 

como a ação motivada (Parsons, 1951/1968), o princípio do desejável (Kluckhohn, 

1951) e os valores como representação de necessidades (Maslow, 1954). Embora estes 

trabalhos tenham sido relevantes, considera-se Milton Rokeach como o divisor da 

história dos valores, visto que, provavelmente, a metade do que se sabe sobre a temática 
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pode ser encontrado em sua obra (The nature of human values), ou mesmo ser dela 

derivada; o que Rokeach não fez diretamente sedimentou o terreno para outros 

pesquisadores. Portanto, vale a pena sumarizar suas ideias principais. 

 

1.2 A Natureza dos Valores Humanos 

A teoria de Rokeach (1973) baseia-se em cinco pressupostos básicos: (1) o 

número de valores que uma pessoa possui é relativamente pequeno; (2) todos os homens 

possuem os mesmos valores em graus diferentes, independente da cultura na qual 

estejam inseridos; (3) os valores são organizados em sistemas de valores; (4) os 

antecedentes dos valores humanos podem ser encontrados em cultura, sociedade, 

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

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

importantes de serem pesquisados. Estas suposições representam um conjunto de razões 

utilizadas por este autor para argumentar que o conceito de valor, mais do que qualquer 

outro, deveria ocupar uma posição central em todas as áreas das ciências humanas e 

sociais, como Sociologia, Antropologia, Psicologia, Ciência Política, Educação e 

História. Assumidos tais pressupostos, ele apresenta suas definições sobre valores e 

sistemas de valores (Rokeach, 1973, p. 5): 

“Um valor é uma crença duradoura de que um modo específico 

de conduta ou estado último de existência é pessoal ou 

socialmente preferível a um modo de conduta ou estado final de 

existência oposto ou inverso. Um sistema de valor é uma 

organização duradoura de crenças com respeito a modos de 

conduta ou estados finais de existência preferíveis ao longo de 

um contínuo de relativa importância.” 

 Segundo Rokeach (1973), cada valor é ensinado e aprendido isoladamente em 

relação aos outros valores. Este aprendizado absoluto garante sua resistência e 
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estabilidade. Depois que um valor é aprendido, ele se torna de alguma forma integrado 

em um sistema organizado de valores onde cada um é ordenado em prioridade em 

relação aos demais. Esta concepção relativa dos valores permite definir a mudança 

como uma reordenação de prioridades e, ao mesmo tempo, favorece ver o sistema total 

de valores como relativamente estável ao longo do tempo. Este é estável o suficiente 

para refletir o fato da uniformidade e continuidade de uma personalidade única, 

socializada dentro de uma determinada cultura e sociedade, e ainda instável o suficiente 

para permitir rearranjos das prioridades de valor como resultado de mudanças na 

cultura, sociedade e experiência pessoal (Rokeach, 1973). 

 Central na obra deste autor é a classificação dos valores, que são divididos em 

dois tipos: instrumentais (modos de condutas) e terminais (estados finais de existência). 

Os instrumentais podem ser divididos em valores de competência (por exemplo, lógico, 

inteligente), que apresentam um foco intrapessoal e sua transgressão provoca vergonha; 

e morais (por exemplo, honesto, responsável), cujo foco é interpessoal, onde sua 

transgressão provoca culpa. Por outro lado, os terminais se dividem em pessoais (por 

exemplo, harmonia interior, salvação), sendo centrados na própria pessoa, com um foco 

intrapessoal; e sociais (por exemplo, amizade verdadeira, um mundo de paz), centrados 

na sociedade, tendo um foco interpessoal. Esta estrutura de valores pode ser observada 

na Tabela 1 a seguir. 

Apesar de esta classificação heurística, os estudos posteriores não tiveram em 

conta as subdivisões dentro dos dois tipos de valores, admitindo unicamente as listas de 

18 valores instrumentais e 18 valores terminais, que compõem o instrumento de 

Rokeach (1973). Ele mesmo não chegou a comprovar tal estrutura, não tendo sido 

encontrado qualquer estudo que verificasse como os valores específicos e/ou estes tipos 
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de valores se organizavam; no caso, enfatizaram-se mais os valores específicos do que 

índices ou indicadores compostos de valores. 

 

Tabela 1. Tipos de valores instrumentais e terminais propostos por Rokeach (1973) 

Tipos de Valores 

Terminais 

(Estados finais de existência) 
Instrumentais 

(Modos de comportamento) 

Pessoais 

Centrados na própria pessoa, foco 

intrapessoal. 

Exemplos: salvação, harmonia interior. 

De competência 

Sua transgressão provoca vergonha, foco 

intrapessoal. 

Exemplos: lógico, inteligente. 

Sociais 

Centrados na sociedade, foco interpessoal. 

Exemplos: um mundo de paz, amizade 

verdadeira. 

Morais 

Sua transgressão provoca culpa, foco 

interpessoal. 

Exemplos: honesto, responsável. 

 

No que concerne à questão do número de valores terminais e instrumentais que 

uma pessoa possui, Rokeach (1973) estima que o número total de valores terminais é 

aproximadamente de uma dúzia e meia, enquanto que o de valores instrumentais é 

várias vezes este número, talvez cinco ou seis dúzias. Esta estimativa se baseou em três 

argumentos: (1) intuitivo – considera-se evidente que uma pessoa possua menos valores 

terminais do que instrumentais; (2) teórico – o número total de valores é 

aproximadamente igual ou limitado ao número de necessidades que uma pessoa possui, 

devendo os valores terminais variar de dois a vinte e oito, isto é, segundo as teorias 

sobre as necessidades humanas (Freud, 1922; Maslow, 1954; Murray, 1938), e os 

instrumentais podem ser várias vezes este número; e (3) empírico – baseado em 

determinados procedimentos empíricos para selecionar um ou outro tipo de valor. 

Cabe ainda destacar que os valores terminais e instrumentais representam dois 

sistemas separados, mas interligados funcionalmente, onde todos os valores relativos a 
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modos de conduta são fundamentais para a realização de todos aqueles relativos a 

estados finais de existência. Portanto, esta separação ou divisão dos valores soa como 

convencional, estratégia; no final das contas, estes se mesclam, definindo os perfis ou 

sistemas valorativos. 

Rokeach (1973) também demarca, no geral, a que funções atendem os valores. 

Neste sentido, indica que estes têm seis funções distintas, a saber: (1) os valores como 

um critério; (2) os sistemas de valores como um plano geral para resolução de conflito e 

tomada de decisão; (3) as funções motivacionais; (4) a função adaptativa dos valores; 

(5) sua função ego-defensiva; e, finalmente, (6) a função de conhecimento ou 

autorrealização que eles apresentam. A seguir é explicada cada uma destas funções. 

Os valores como um critério. Os valores são considerados critérios 

multifacetados que guiam a conduta de várias maneiras: (a) leva uma pessoa a tomar 

uma posição particular frente a uma questão social; (b) predispõe a favorecer a uma 

ideologia política ou religiosa particular em comparação com outra; (c) guia sua 

apresentação aos demais; (d) permite avaliar e julgar, estimar elogios e fixar culpa tanto 

em si mesmo como nos outros; (e) possibilita o processo de comparação social; (f) 

podem ser empregados para persuadir e influenciar os demais; e (g) indicam como 

racionalizar suas crenças, atitudes e ações que, de outro modo, seriam pessoal e 

socialmente inaceitáveis, ferindo os sentimentos de moralidade e competência da 

pessoa, fundamentais para manutenção da autoestima.  

Os sistemas de valores como um plano geral para resolução de conflito e 

tomada de decisão. Um sistema de valores é definido como uma organização de 

princípios e regras aprendidos que ajudam a fazer uma escolha entre alternativas, 

solucionar conflitos e tomar decisões. Este plano geral pode ser comparado a um mapa, 
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onde somente uma parte do mapa que é imediatamente relevante é consultada, e o resto 

é ignorado naquele momento.  

As funções motivacionais. Os valores instrumentais têm base motivacional 

porque os modos idealizados de conduta com os quais se relacionam são percebidos 

como instrumentais para a realização das metas finais desejadas. Por sua vez, os valores 

terminais são motivados por duas razões: (1) por representarem uma suprameta, que vai 

além daquelas mais imediatas, biologicamente urgentes; e (2) porque são, em última 

instância, o instrumento conceitual e a arma que as pessoas empregam a fim de manter e 

intensificar sua autoestima.  

A função adaptativa dos valores. Segundo Rokeach (1973), o conteúdo de certos 

valores acentua diretamente modos de conduta ou estados finais que são de orientação 

adaptativa ou dirigidas à utilidade. Por exemplo, os valores instrumentais que tratam da 

desejabilidade de obediência, cordialidade e autocontrole; e os valores terminais que se 

preocupam com a desejabilidade de conforto material, êxito, prestígio e “lei e ordem”. 

Não obstante, outros valores podem indicar algo menos explicitamente à função 

adaptativa, correspondendo aos que acentuam a importância da conduta orientada à 

responsabilidade e à realização, e aqueles que enfatizam os estados finais como 

harmonia interior, segurança pessoal, da família e nação.  

A função ego-defensiva dos valores. As necessidades, os sentimentos e as ações 

que são pessoal ou socialmente inaceitáveis podem ser prontamente reformadas por 

meio de processos de racionalização e formação reativa em termos mais aceitáveis; 

valores representam conceitos prontos providenciados pela cultura para assegurar que 

tais justificações possam proceder sem problemas e sem esforço. Todos os valores 
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instrumentais e terminais podem ser empregados para servir a funções ego-defensivas, 

embora alguns valores o sejam mais do que outros. 

A função de conhecimento ou autorrealização dos valores. Certos valores 

instrumentais e terminais, explícita ou implicitamente, implicam na busca de significado 

e na necessidade de compreensão, que se traduzem como a função de conhecimento e, 

mais amplamente, de autorrealização. Os valores terminais, como sabedoria e um 

sentido de realização, e os modos de conduta, como comportar-se independente, 

consistente e competentemente, são indicadores de tal função.  

Quanto à ordem de importância que tem cada valor, Rokeach (1973) claramente 

recusa-se a definir alguns valores como melhores ou de ordem superior aos demais. 

Entretanto, não deixa de reconhecer que pode ser apropriado pensar que os valores que 

servem às funções adaptativa, ego-defensiva, conhecimento e autorrealização podem ser 

ordenados ao longo de um continuum, variando de ordem baixa à alta, coerente com a 

teoria da hierarquia motivacional (Maslow, 1954).  

Além das contribuições descritas anteriormente, este autor também apresentou 

em seu trabalho a distinção dos valores com respeito a outros construtos com os quais 

costumam ser relacionados, a exemplo de atitudes, normas sociais, interesses e traços de 

personalidade; destacou a centralidade dos valores no sistema cognitivo das pessoas, 

agrupando dados sobre seus antecedentes e consequentes; e apresentou um instrumento 

específico para mensurar os valores, como anteriormente referido. Não obstante, no 

presente capítulo sua medida não será comentada, uma vez que o terceiro capítulo desta 

dissertação abordará especificamente a questão dos instrumentos desenvolvidos para 

mensurar os valores. 
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Em suma, as contribuições de Rokeach (1973) aos estudos dos valores são 

inquestionáveis, embora algumas críticas tenham sido feitas a sua teoria. Por exemplo, 

Gouveia (1998) adverte que este autor distingue valor de conceitos como atitudes e 

normas sociais, porém não o faz com o de crenças, pois na sua definição os valores se 

reduzem a estas, impossibilitando uma maior delimitação do tema. Comenta igualmente 

que outro aspecto que merece destaque diz respeito à metodologia utilizada na escolha 

dos valores, pois se baseia em suas próprias convicções, além do mais a divisão em 

valores instrumentais e terminais não se confirma em resultados de pesquisas 

posteriores. Ademais, pode-se perceber a ausência de referência à natureza humana, 

bem como questionar o aprendizado isolado dos valores humanos, uma vez que este se 

dá em contexto específico e um valor sempre está presumivelmente relacionado com 

outro. Provavelmente, fruto de seu trabalho, outros modelos tiveram lugar, suprindo 

algumas lacunas deixadas. 

 

1.3 A Dimensão Materialista e Pós-Materialista 

Ronald Inglehart foi contemporâneo de Milton Rokeach. Entretanto, 

diferentemente deste, ele não esteve interessado nos valores das pessoas 

individualmente (a perspectiva psicológica), mas naqueles das culturas nacionais, isto é, 

pontuações médias das pessoas por país, representando a perspectiva sociológica ou 

cultural no estudo dos valores humanos. Inglehart (1977, 1989), numa tentativa de 

definir a origem dos valores, parte da tipologia das necessidades humanas de Maslow 

(1954), procurando elaborar um modelo teórico que se propõe a considerar os aspectos 

sociais e culturais dos valores. Neste modelo, duas dimensões são definidas com o fim 

de identificar as mudanças geracionais e comparar culturas nacionais: materialismo e 
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pós-materialismo. A primeira dimensão diz respeito a valores materiais (satisfação de 

necessidades mais básicas, de segurança física e econômica), enquanto a segunda versa 

acerca dos valores espirituais (que expressam necessidades mais elevadas, como de 

autoestima, pertencimento, cognitiva e estética). 

Este autor parte de duas hipóteses principais para explicar a importância que 

estes pólos recebem: (a) Hipótese da escassez. As prioridades de um indivíduo refletem 

seu meio socioeconômico. Deste modo, dá-se maior importância subjetiva às coisas que 

são relativamente escassas; e (b) Hipótese da socialização. Ressalta a necessidade de 

atenção ao contexto em que as pessoas foram socializadas no início de suas vidas 

(infância e adolescência), o que, de fato, determinará o que mais as pessoas irão 

valorizar. Deste modo, percebe-se que a relação entre o meio socioeconômico e as 

prioridades valorativas não é de ajuste imediato. 

Segundo Inglehart (1989), o materialismo é o padrão valorativo que prevalece 

em sociedades em que não estão satisfeitas as necessidades de segurança (física e 

econômica). Enquanto que, em sociedades mais industrializadas e com mais recursos 

financeiros, o padrão mais predominante é o pós-materialista, uma vez que as 

necessidades básicas já foram alcançadas. Portanto, somente nas sociedades com grau 

elevado de desenvolvimento cultural e sócio-econômico, é possível o surgimento de um 

novo conjunto de valores. Não obstante, estes padrões nem sempre condizem com a 

realidade; não é raro pessoas ou países com boas condições financeiras permanecerem 

priorizando valores materialistas, em razão do processo de socialização vivenciado 

pelas pessoas (Formiga, 2002; Oyeserman, 2001). Por exemplo, aquelas que em sua 

juventude, nos anos de socialização axiológica, cresceram em um contexto de escassez, 

mesmo que atualmente desfrutem de estabilidade econômica, podem seguir dando 
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importância a valores materialistas. Portanto, os valores, nesta perspectiva, não variam 

da noite à manhã; eles encontram alguma resistência à mudança uma vez que tenham 

sido socializados, embora não sejam imutáveis; aliás, precisamente Inglehart (1989) 

estava interessado nas mudanças em sociedades industriais avançadas. 

Apesar de sua repercussão, servindo para classificar os países, este modelo 

recebe algumas críticas, principalmente em razão de inicialmente sugerir que as pessoas 

(é mais adequado falar em culturas, segundo advoga este autor) se classificam como 

materialistas ou pós-materialistas, como se não houvesse um meio termo (Braithwaite, 

Makkai & Pittelkow, 1996). Além disso, assevere-se que é um modelo bastante simples, 

reduzindo qualquer variação cultural a duas únicas possibilidades ou pólos de uma 

dimensão (Gouveia, Fônseca, Milfont & Fischer, 2011). A propósito, modelos mais 

complexos vêm sendo levados a cabo, revelando que são necessárias mais dimensões 

para explicar a diversidade axiológica das culturas nacionais (Hofstede, 1991). 

 

1.4 Os Tipos Motivacionais de Valores 

Shalon House Schwartz desenvolveu seu modelo em um contexto fundamentado 

em estudos transculturais sobre os valores (Schwartz, 1992, 2006), alguns de natureza 

eminentemente empírica, sem marco teórico sólido que permitisse hipotetizar acerca das 

dimensões de variação cultural. Neste contexto, ele foi levado a elaborar duas teorias 

sobre os valores, sendo uma no âmbito cultural (Schwartz, 2006) e outra individual, 

pessoal (Schwartz, 1992, 2005; Schwartz & Bilsky, 1987). Entretanto, unicamente este 

último tipo recebe atenção na presente dissertação, cuja ênfase é predominantemente 

psicológica, centrando nos valores como princípios-guia adotados pelas pessoas 

individualmente. 
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As semelhanças entre as abordagens de Rokeach e Schwartz não são o que se 

poderia chamar de casualidade; o próprio Schwartz (1994) reconhece. Por exemplo, a 

ideia de tipos de valores proposta por este autor também está presente na obra de 

Rokeach, embora menos desenvolvida, e os dois admitem a concepção de valores como 

representações cognitivas e transformações de necessidades humanas. Contudo, as 

contribuições de Schwartz (1992) se fundamentam em uma abordagem que, se não é 

mais elaborada, é complexa, primando por reunir evidências transculturais de que o 

conteúdo e a estrutura dos valores são universais (Gouveia 1998). 

 A definição de valores que Schwartz adota inicialmente é a seguinte: “Um valor 

é um conceito do indivíduo acerca de uma meta (terminal ou instrumental) trans-

situacional, que expressa interesses (individualistas, coletivistas ou ambos) relativos a 

um domínio motivacional (hedonismo... poder), sendo avaliado em uma escala de 

importância (não importante a muito importante) como um princípio-guia em sua vida” 

(Schwartz & Bilsky, 1987, p. 553). Em decorrência desta definição, este autor 

conjeturou que a existência do ser humano se baseia em três requerimentos humanos 

primordiais: (1) necessidades biológicas do organismo, garantindo a sobrevivência; (2) 

necessidades de regulação das interações sociais; e (3) necessidades sócio-institucionais 

de bem-estar e sobrevivência grupal (Schwartz, 2006). 

Foram propostos, inicialmente, sete tipos motivacionais de valores (Schwartz & 

Bilsky, 1987), embora a versão mais conhecida desta teoria sugira dez tipos (Schwartz, 

1994, 2006), nos quais todo e qualquer valor humano do seu instrumento encontraria 

sua representação, independente da cultura em que se encontre. A seguir, são 

apresentados os dez tipos motivacionais, com marcadores valorativos (valores 

específicos) entre parênteses: 
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1. Autodireção: busca da independência do pensamento e ação, envolvendo escolhas, 

criatividade e exploração (criatividade, independente, liberdade). 

2. Estimulação: busca de excitação, novidades e mudanças na vida (ser atrevido, uma 

vida excitante, uma vida variada). 

3. Hedonismo: busca de prazer e gratificação sexual (desfrutar da vida, prazer). 

4. Realização: demonstração de sucesso pessoal e competência de acordo com os 

padrões sociais (ambicioso, capaz, obter êxito). 

5. Poder: busca de status social e prestígio, controle ou domínio sobre as pessoas e 

recursos (autoridade, poder social, riqueza). 

6. Segurança: busca de segurança, harmonia e estabilidade da sociedade, dos 

relacionamentos e de si mesmo (ordem social, segurança familiar, segurança nacional). 

7. Conformidade: restrições das ações, impulsos e inclinações que violam as 

expectativas e normas sociais (autodisciplina, bons modos, obediência). 

8. Tradição: busca de respeito, compromisso e aceitação dos costumes e ideias 

impostos pela cultura ou religião (devoto, honra aos pais e mais velhos, humilde, 

respeito pela tradição, vida espiritual). 

9. Benevolência: busca e preservação do bem-estar das pessoas com quem se matem 

relações de intimidade (ajudando, honesto, não-rancoroso, ter sentido na vida). 

10. Universalismo: busca de compreensão, tolerância, aceitação e bem-estar de todos, 

além da proteção e preservação dos recursos naturais (aberto, amizade verdadeira, 

igualdade, justiça social, protetor do meio ambiente, sabedoria, um mundo em paz, um 

mundo de beleza). 

A título de ilustração, na tentativa de resumir estas informações, os dez tipos 

motivacionais de Schwartz (1994, 2006) podem ser vistos na Tabela 2 a seguir. Nesta 
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tabela também são especificadas as fontes dos valores, segundo o entendimento deste 

autor. 

Tabela 2. Tipos motivacionais de Schwartz (1994) 

 

Adicionalmente, Schwartz (1992) afirma que, quando uma pessoa age tomando 

um dos valores como meta, as consequências práticas, psicológicas ou sociais podem 

ser compatíveis ou até conflitantes com algum outro valor que se persiga. Trata-se, pois, 

de sua hipótese de estrutura, que parte do princípio de compatibilidades e conflitos 

entre os valores ou tipos motivacionais, os quais se organizam em um círculo; aqueles 

tipos mais compatíveis estarão em pontos adjacentes (por exemplo, poder-realização e 

realização-hedonismo), enquanto os conflitantes ou incompatíveis estarão em lados 

antagônicos (por exemplo, conformidade-hedonismo e hedonismo-benevolência). Este 

Tipo motivacional 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 
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modelo de organização e dinâmica entre os tipos motivacionais foi proposto no final dos 

anos 1980 (Schwartz & Bilsky, 1987), tendo sido reformulado posteriormente 

(Schwartz, 1992), correspondendo à versão atual descrita na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Estrutura Bidimensional dos tipos motivacionais (Schwartz, 2006, p.142) 

 

Esta estrutura apresenta bipolaridade de duas dimensões de ordem superior. 

Assim, uma dimensão, localizada no eixo horizontal, abarca a oposição entre abertura à 

mudança (compatibilidade entre os tipos motivacionais autodireção e estimulação), que 

enfatiza a independência e o favorecimento da mudança, e a conservação (tradição, 

conformidade e segurança), em que é focada a estabilidade pessoal, a submissão e a 

manutenção das tradições. A segunda dimensão, no eixo vertical, é composta pela 
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oposição de autotranscedência (universalismo e benevolência), que enfatiza a superação 

dos próprios interesses, em função do bem-estar dos outros, e a autopromoção (poder e 

realização), que focaliza a busca de poder e sucesso. 

A teoria dos valores de Schwartz e seus colaboradores ainda é, atualmente, a que 

possui maior repercussão no mundo acadêmico, sendo utilizada na realização de muitas 

pesquisas em Psicologia Social (Maio, 2010; Smith & Schwartz, 1997). Contudo, não 

está isenta de limitações, tendo recebido críticas por parte de diversos autores (Gouveia, 

1998; Molpeceres, 1994; Waege, Billiet & Pleysier, 2000). Tais críticas são baseadas, 

principalmente, na falta de uma base teórica subjacente à origem dos valores propostos 

por ele, além da técnica estatística empregada. Gouveia (2003) também acentua que a 

ideia de conflitos dos valores não é congruente com a concepção do desejável, 

evidenciando ambiguidade de um modelo de ser humano adotado por este autor. Além 

disso, assevera este mesmo autor, seus dez tipos motivacionais podem ser reduzidos a 

um espaço representacional menor, assegurando parcimônia na explicação dos valores 

das pessoas. 

Em função de restrições e inconsistências dos modelos apresentados até o 

momento, tanto a nível teórico quanto metodológico, Gouveia, juntamente com seus 

colaboradores (1998, 2003; Gouveia, et al., 2008, 2010), empreendeu esforços no 

sentido de pensar um modelo mais simples dos valores, que permitisse contemplar 

modelos previamente existentes, oferecendo uma base teórica sólida. Neste sentido, 

propôs sua Teoria funcionalista dos valores humanos. Este modelo vem se mostrando 

apropriado (Gouveia et al., 2011; Medeiros, 2011), com possibilidades de contribuir 

com a temática, produzindo modificações consideráveis, por exemplo, na proposta de S. 

H. Schwartz. Neste sentido, o capítulo a seguir procurará abordar esta teoria. 
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CAPÍTULO 2. TEORIA FUNCIONALISTA DOS VALORES HUMANOS 
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 Esta teoria foi elaborada inicialmente por Gouveia (1998), tendo sido 

aprimorada nos últimos anos (Gouveia, 2003; Gouveia, Milfont, Fischer & Coelho, 

2009; Gouveia et al., 2008, 2010). Ela não deve ser considerada como uma 

contraposição a outros modelos existentes na literatura que consideram a natureza 

motivacional dos valores humanos (por exemplo, Inglehart, 1977; Rokeach, 1973; 

Schwartz, 1992). Trata-se, contrariamente, de um modelo integrador, embora 

parcimonioso, que pretende contribuir para o desenvolvimento teórico da área. 

 

2.1 Conceituação e Pressupostos 

Esta teoria parte da concepção de que os valores são representações cognitivas 

das necessidades humanas (Maslow, 1954; Rokeach, 1973), admitindo um número 

limitado de valores – assim como ocorre com as necessidades –, correspondendo 

àqueles terminais de Rokeach (1973). Neste sentido, concebe os valores como um 

conjunto delimitado, representando dois eixos funcionais principais: tipo de orientação 

e tipo de motivador, partindo de quatro suposições principais: 

● Natureza humana positiva. Este modelo assume a natureza benevolente ou 

positiva dos seres humanos, de maneira que apenas valores positivos são admitidos. 

Embora haja valores que para alguns poderiam ser pensados como negativos (por 

exemplo, êxito, prazer), são essencialmente positivos, podendo ser integrados no 

sistema de valores de indivíduos auto-realizados (Maslow, 1954). 

● Princípios-guia individuais. Contextualizados em uma determinada cultura, os 

valores servem como padrões gerais de orientação para os comportamentos dos 

indivíduos. A cultura incorpora os valores que são úteis para a sobrevivência do grupo, 

tornando-os desejáveis e assegurando a continuidade da sociedade e a convivência 
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harmoniosa de seus membros (Merton, 1949; Rokeach, 1973), mas são os indivíduos os 

que sustentam determinados valores como mais prioritários do que outros. 

● Origem motivacional. Admite-se que os valores são representações cognitivas 

das necessidades humanas individuais, assim como das demandas institucionais e 

societais (Kluckhohn, 1951; Schwartz, 1992). Tais demandas compreendem pré-

condições para a realização das necessidades (Maslow, 1954), restringindo impulsos 

individuais (Merton, 1949) e assegurando um ambiente estável e seguro (Inglehart, 

1977). Estas pré-condições podem ser equivalentes às necessidades de segurança e 

controle (Maslow, 1954; Ronen, 1994). 

● Caráter terminal. Apesar de existirem listas de valores instrumentais e 

terminais (Rokeach, 1973; Schwartz, 1992), os primeiros parecem ser redundantes, uma 

vez que podem se tornar terminais (por exemplo, o valor instrumental amoroso pode 

transformar-se no valor terminal amor maduro; Rokeach, 1973). Isto sugere que a 

referida classificação se reduz a um problema de linguagem: os valores terminais são 

substantivos enquanto que os instrumentais são adjetivos (Rohan, 2000). Portanto, 

consideram-se neste modelo apenas valores terminais, que são menores em número que 

os instrumentais, evidenciando a vantagem de parcimônia. Além disso, os valores 

terminais são mais coerentes com a concepção dos valores humanos como uma 

orientação geral e transcendente, compreendendo metas superiores que vão além 

daquelas imediatas, biologicamente urgentes e saciáveis por natureza. 

De acordo com as quatro suposições anteriormente descritas, são admitidas nesta 

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

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

1992). Não obstante, como o foco principal desta teoria são as funções dos valores, 

procura-se também conceituá-las a partir desta perspectiva. 

 

2.2 Funções e Subfunções dos Valores 

Embora sejam escassos os estudos sobre as funções dos valores (Allen, Ng & 

Wilson, 2002), Gouveia (1998, 2003; Gouveia et al, 2008, 2009, 2010) tem identificado 

na literatura duas delas que parecem ser consensuais: (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, as funções dos valores 

são definidas como aspectos psicológicos que cumprem ao guiar comportamentos e 

representar cognitivamente as necessidades humanas. As funções são detalhadas a 

seguir.  

A função de guiar os comportamentos humanos 

Rokeach (1973) nomeou dois tipos de valores terminais: sociais (por exemplo, 

amizade verdadeira, um mundo de paz) e pessoais (por exemplo, harmonia interna, 

uma vida excitante). De fato, esta distinção social-pessoal é uma dimensão importante 

da orientação humana (Hofstede, 1980), podendo ser visualizada em tipologias como 

coletivismo – individualismo (Triandis, 1995). As pessoas que são guiadas por valores 

sociais são centradas na sociedade, com ênfase nas relações interpessoais; por outro 

lado, aquelas guiadas por valores pessoais são egocêntricas, possuindo um foco 

intrapessoal. Portanto, as pessoas tendem a enfatizar o grupo (valores sociais) ou elas 

mesmas (valores pessoais) como a unidade principal de sobrevivência (Gouveia, 
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Andrade, Milfont, Queiroga & Santos, 2003; Mueller & Wornhoff, 1990). Desta forma, 

os valores guiam o comportamento humano em uma orientação social ou pessoal. 

Existe um terceiro grupo de valores que não são completa ou exclusivamente 

social ou pessoal (Gouveia, 1998, 2003; Schwartz & Bilsky, 1987). Schwartz (1992) os 

denomina como valores mistos ou tipos motivacionais mistos. Porém, ele não detalha 

esta nomenclatura, deixando de justificar a razão de tais valores aparecerem entre os 

sociais e pessoais. A presente teoria propõe que este grupo de valores se situa entre os 

sociais e pessoais porque compreendem a base organizadora dos valores; estes valores 

têm como referência ou podem ser preditos a partir deste terceiro grupo de valores, 

sendo compatível com ambos. Por isso, este terceiro grupo de valores é referido como 

centrais. 

Em resumo, a função dos valores como guia de comportamentos humanos é 

identificada pela dimensão tipo de orientação, existindo três possibilidades de 

orientação: social, central e pessoal. 

A função de expressar as necessidades humanas   

Esta teoria admite que as necessidades humanas são representações cognitivas 

dos valores, que podem ser classificados como materialistas (pragmáticos) ou idealistas 

(abstratos) (Inglehart, 1977; Marks, 1997; Ronen, 1994). Os valores materialistas estão 

relacionados com ideias práticas, sugerindo uma orientação para metas específicas e 

regras normativas. Indivíduos guiados por estes valores tendem a pensar em condições 

de sobrevivência mais biológicas, priorizando sua própria existência e as condições nas 

quais esta pode ser assegurada. Por outro lado, os valores idealistas expressam uma 

orientação universal, baseada em ideias e princípios mais abstratos. Comparados com os 

valores materialistas, os idealistas não são dirigidos a metas concretas e, geralmente, são 
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não-específicos. Dar importância a valores idealistas é coerente com um espírito 

inovador e uma mente-aberta, indicando menos dependência de bens materiais.  

Em síntese, a segunda função dos valores é representar cognitivamente as 

necessidades humanas, correspondendo à dimensão funcional tipo de motivador, da 

qual derivam os valores materialistas (pragmáticos) ou idealistas (humanitários). 

Unindo as Duas Funções dos Valores: Seis Subfunções Valorativas 

Como anteriormente mencionado, a teoria funcionalista de Gouveia (2003; 

Gouveia et al, 2008) considera duas dimensões funcionais dos valores, formando dois 

eixos principais na representação espacial da estrutura dos valores (Figura 2). O eixo 

horizontal corresponde à função dos valores para guiar ações humanas, representando a 

dimensão tipo de orientação (valores sociais, centrais ou pessoais), enquanto o eixo 

vertical corresponde à função dos valores para dar expressão às necessidades humanas, 

compreendendo a dimensão tipo de motivador (valores materialistas ou idealistas). 

Cruzando os eixos horizontal e vertical, como demonstrado na nesta figura, podem ser 

derivadas seis subfunções dos valores: experimentação, realização, existência, 

suprapessoal, interativa e normativa. 

De acordo com a Figura 2, 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 modo semelhante, três subfunções 

representam cada um dos dois tipos motivadores: materialista (existência, normativa e 

realização) e idealista (suprapessoal, interativa e experimentação). Desta forma, 

percebe-se que as subfunções podem ser mapeadas em um delineamento 3 (tipos de 

orientações: social, central e pessoal) por 2 (tipos de motivadores: materialista e 

idealista). As setas que partem do tipo central de orientação (isto é, das subfunções 
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existência e suprapessoal) indicam que os valores correspondentes representam a fonte 

ou referência principal para os outros valores. 

 

 

Figura 2. Dimensões, funções e subfunções dos valores (Gouveia et al., 2011, p. 303) 

 

Neste momento, merecem destaque alguns esclarecimentos sobre os valores 

centrais. Eles são valores do indivíduo, expressando o núcleo das necessidades 

humanas, isto é, a diferenciação entre as necessidades mais básicas (fisiológicas) e as 

mais altas (autorrealização). Portanto, não implicam um conflito entre interesses 

pessoais e sociais. Tais valores são importantes para todas as pessoas, embora possam 

ser mais relevantes para diferenciar indivíduos vivendo em contexto de escassez 

(subfunção existência, motivador materialista) daqueles vivendo em ambiente seguro e 

com recursos abundantes (subfunção suprapessoal, motivador idealista) (Fischer, 

Milfont & Gouveia, 2011; Inglehart, 1977; Silva Filho, 2001). 

É importante salientar que nem todo valor tem como objetivo manter o status 

quo da sociedade, mesmo que os indivíduos endossem valores específicos para 
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assegurar a estabilidade e a continuidade da sociedade da qual fazem parte (Merton, 

1949). Valores idealistas, do mesmo modo que os pós-materialistas (Inglehart, 1977; 

Marks, 1997) ou os relacionados com abertura à mudança (Schwartz, 1992), são 

orientados a inovações e podem conduzir a mudanças do status quo. Entretanto, as seis 

subfunções enfatizam em graus variados o ajuste social do indivíduo à sociedade e suas 

instituições, mas alguns valores são mais relacionados com a busca de ajustamento 

social do que outros, especialmente aqueles que enfatizam a orientação social e o 

motivador materialista, isto é, os valores normativos (Santos, 2008). 

Em resumo, a presente teoria considera unicamente valores terminais coerentes 

com a natureza benévola do ser humano, centrando-se nas funções e subfunções 

derivadas da combinação dessas. Ela parte da ideia fundamental de que os valores não 

podem ser atribuídos a objetos ou instituições específicos (por exemplo, dinheiro, casa, 

família), mas têm como funções serem princípios-guia de orientação e representarem as 

necessidades humanas. Presumindo que tais funções valorativas são legítimas, as 

subfunções derivadas passam a ser prováveis. O cruzamento dos dois eixos funcionais 

(tipo de orientação e tipo de motivador) permite identificar seis subfunções valorativas, 

mais adiante definidas. Apesar de os valores específicos poderem variar ou receber 

outras denominações (Gouveia, Milfont, Soares, Andrade & Leite, 2011), as subfunções 

são admitidamente universais; sua operacionalização se faz por meio de itens 

(marcadores) valorativos específicos, sendo estes menos preponderantes do que a 

definição de cada subfunção. Nesta oportunidade, são abordadas duas partes principais 

desta teoria: (1) conteúdo e estrutura e (2) congruência e compatibilidade das funções 

valorativas. 
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2.3 Conteúdo e Estrutura das Subfunções Valorativas 

Como mencionado anteriormente, as funções valorativas são marcos de 

referência a partir dos quais foram derivadas as seis subfunções, consideradas estruturas 

latentes que precisam ser representadas por indicadores ou valores específicos. Neste 

sentido, o conteúdo dos valores diz respeito à adequação de valores específicos para 

representar suas funções e subfunções. As seis subfunções e os valores selecionados 

para representá-las são apresentados a seguir; a lista de valores específicos (indicadores) 

não é exaustiva, mas considera alguns dos mais utilizados em diversas medidas 

(Braithwaite & Scott, 1991). Uma vez que os valores centrais (valores de existência e 

suprapessoais) são a fonte principal em que são ancorados os outros valores, a 

descrição das subfunções inicia-se com existência e as subfunções relacionadas, e, em 

seguida, passa para suprapessoal e as subfunções relacionadas. Os valores específicos 

de cada subfunção também serão descritos logo após cada uma delas. 

Subfunção existência. Representa as necessidades fisiológicas básicas (por 

exemplo, comer, beber, dormir) e a necessidade de segurança (Maslow, 1954; Ronen, 

1994). Esta subfunção é compatível com orientações sociais e pessoais dentro do 

domínio motivador materialista, uma vez que o propósito principal de seus valores é 

garantir 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 que também representam este motivador (isto é, 

realização e normativa). Existência tem uma orientação central e um motivador 

materialista, cujos valores são endossados por indivíduos em contextos de escassez 

econômica (Silva Filho, 2001), ou por aqueles que foram socializados em tais ambientes 

(Inglehart, 1977). Os três valores que podem representar esta subfunção são: 
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Estabilidade pessoal. Sua ênfase está na vida organizada e planejada. Pessoas 

que se guiam por este valor procuram garantir sua própria existência. 

Saúde. Pessoas que se guiam por este valor buscam obter um grau elevado de 

saúde, evitando coisas que podem ser uma ameaça para sua vida. 

Sobrevivência. É o mais relevante princípio-guia de pessoas socializadas em 

contextos de escassez ou que não têm à disposição recursos econômicos básicos. 

Representa necessidades mais básicas, como comer e beber. 

Subfunção realização. As necessidades de autoestima são representadas por 

valores desta subfunção (Maslow, 1954; Ronen, 1994), que corresponde a um 

motivador materialista, mas uma orientação pessoal. Seus valores se originam de um 

princípio pessoal para guiar a vida dos indivíduos, enquanto focaliza realizações 

materiais; podem ser uma exigência para interações sociais prósperas e o funcionamento 

institucional (Schwartz, 1992). Indivíduos orientados por tais valores dão importância à 

hierarquia quando esta é baseada em demonstração de competência pessoal, apreciando 

uma sociedade organizada e estruturada e sendo práticos nas suas decisões e seus 

comportamentos. Valores de realização são mais tipicamente apreciados por jovens 

adultos, em fase produtiva, ou indivíduos educados em contextos disciplinares e formais 

(Kohn, 1977; Rokeach, 1973). Três valores indicadores desta subfunção são: 

Êxito. A ênfase é ser eficiente e alcançar as metas. As pessoas que adotam este 

valor têm o ideal de sucesso e são orientadas nesta direção. 

Poder. Representa a ênfase dada ao princípio da hierarquia. Este valor é menos 

social que os outros dois desta subfunção. 

Prestígio. Neste valor a ênfase é dada para a importância do contexto social. 

Deve-se ter a imagem pessoal publicamente reconhecida. 
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Subfunção normativa. Esta é a terceira subfunção com um motivador 

materialista, contudo possui uma orientação social. A necessidade de controle e as pré-

condições para satisfazer todas as necessidades (Maslow, 1954; demandas institucionais 

e sociais, segundo Schwartz, 1992) são cognitivamente representadas por valores desta 

subfunção; reflete a importância de preservar a cultura e as normas convencionais. 

Priorizar valores normativos evidencia uma orientação vertical, na qual a obediência à 

autoridade é importante. Pessoas mais velhas são mais prováveis de serem guiadas por 

tais valores (Rokeach, 1973; Tamayo, 1988), seguindo normas convencionais e 

expressando em menor medida comportamentos anticonvencionais (Pimentel, 2004; 

Santos, 2008). Os três valores indicadores desta subfunção são: 

Obediência. Evidencia a importância de obedecer e cumprir deveres e 

obrigações diárias e respeitar pais e mais velhos. É um valor típico de pessoas com mais 

idade e/ou educadas num sistema mais tradicional. 

Religiosidade. Representa a necessidade de segurança, porém não depende de 

qualquer preceito religioso; há o reconhecimento de uma entidade superior em que se 

busca certeza e harmonia social para uma vida social pacífica. 

Tradição. Representa a pré-condição de disciplina no grupo, ou na sociedade 

como um todo, para satisfazer as necessidades. Sugere respeito aos padrões morais 

seculares e contribui para a harmonia social. 

Subfunção suprapessoal. Assim como existência, esta subfunção tem uma 

orientação central. Seus valores representam as necessidades estéticas e de cognição, 

bem como a necessidade superior de autorrealização (Maslow, 1954; Ronen, 1994). 

Valores suprapessoais ajudam a categorizar o mundo de uma forma consistente, 

fornecendo claridade e estabilidade na organização cognitiva da pessoa. Tais valores 
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podem ser concebidos como idealistas, indicando a importância de ideias abstratas, com 

menor ênfase em coisas concretas e materiais (Inglehart, 1977). Eles são compatíveis 

com os valores sociais e pessoais dentro do motivador idealista. Por este motivo, esta 

subfunção apresenta uma orientação central, sendo a fonte de outras duas subfunções 

que representam este tipo motivador (a saber, 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 três valores indicadores desta subfunção são: 

Beleza. Representa necessidades estéticas que evidenciam uma orientação 

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

buscam apreciar o que é belo. 

Conhecimento. Representa as necessidades cognitivas, tendo um caráter extra-

social. Quem enfatiza este valor busca novos conhecimentos. 

Maturidade. Representa a necessidade de autorrealização. Descreve um senso de 

autossatisfação ou um sentimento de se perceber útil. Indivíduos que se pautam neste 

valor como um princípio-guia tendem a apresentar uma orientação universal que 

transcende pessoas ou grupos específicos.  

Subfunção experimentação. Representa um motivador idealista, mas com uma 

orientação pessoal. A necessidade fisiológica de satisfação, em sentido amplo, ou o 

princípio do prazer (hedonismo; Maslow, 1954; Ronen, 1994) é representado por 

valores desta subfunção. Ela é menos pragmática na busca de alcançar status social ou 

assegurar harmonia e segurança sociais; seus valores contribuem para a promoção de 

mudanças e inovações na estrutura de organizações sociais, sendo mais endossados por 

jovens. Indivíduos que adotam tais valores são menos prováveis de se conformarem 
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com regras sociais (Santos, 2008), não sendo orientados em longo prazo a buscarem 

metas fixas ou materiais. Os seguintes valores são indicadores desta subfunção: 

Emoção. Representa a necessidade fisiológica de excitabilidade e busca de 

experiências perigosas, arriscadas. 

Prazer. Corresponde à necessidade orgânica de satisfação em um sentido mais 

amplo (por exemplo, beber ou comer por prazer, divertir-se). 

Sexualidade. Representa a necessidade de sexo. Tem sido tratado como um item 

ou um fator de moralidade religiosidade. Sexualidade como valor enfatiza a obtenção de 

prazer e satisfação nas relações sexuais. 

Subfunção interativa. Esta é a terceira subfunção que representa um motivador 

idealista, mas possui uma orientação social. O destino comum e a experiência afetiva 

entre indivíduos são ressaltados por valores desta função. Representa as necessidades de 

pertencimento, amor e afiliação (Maslow, 1954). Seus valores são essenciais para 

estabelecer, regular e manter as relações interpessoais. Contatos sociais são uma meta 

em si mesmos, enfatizando atributos mais afetivos e abstratos. As pessoas que adotam 

tais valores como princípios que guiam suas vidas são frequentemente mais jovens e 

orientadas para relações íntimas estáveis (Milfont, Gouveia & Da Costa, 2006). Três 

valores indicadores desta subfunção são: 

Afetividade. É relacionado com aspectos da vida social, enfatizando 

relacionamentos íntimos, relações familiares, cuidados, afetos, prazer e tristeza. 

Apoio social. Enfatiza a necessidade de afiliação, destacando-se a segurança que 

pode ser proporcionada. No caso, expressa a segurança no sentido de não se sentir 

sozinho no mundo e, quando necessitar, obter ajuda. 
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Convivência. Não representa as relações interpessoais específicas, mas a relação 

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

a um grupo social e não viver sozinho. 

Em resumo, a hipótese de conteúdo corresponde à adequação da representação 

das seis subfunções e seus respectivos valores específicos, admitindo, portanto, a 

existência de seis fatores / subfunções.  

Esta teoria também estabelece uma hipótese de estrutura, que prevê a 

organização das funções e subfunções dos valores em consonância com o esboçado na 

Figura 2. Deste modo, a estrutura dos valores tem como referência principal a 

combinação das duas dimensões funcionais, sugerindo uma configuração duplex com 

duas facetas axiais (Shye & Elizur, 1994). 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 cumprem a orientação pessoal, e no outro aqueles que cumprem 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, no modelo ora tratado a estrutura dos valores se refere à representação 

espacial das seis subfunções valorativas, resultantes do cruzamento (combinação) das 

duas dimensões funcionais anteriormente descritas. 

 

2.4 Congruência e Compatibilidade das Subfunções Valorativas 

Coerente com os pressupostos teóricos previamente assinalados, esta teoria não 

admite o conflito inerente aos valores. Embora alguns valores possam ser mais 

desejáveis do que outros, em razão da natureza benevolente do ser humano, todos os 
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valores são em alguma medida desejáveis e positivos. É possível que pessoas maduras, 

satisfeitas e autorrealizadas desenvolvam um sistema harmonioso de valores (Maslow, 

1954), avaliando todas as subfunções como igualmente importantes. Portanto, pessoas 

que priorizam subfunções específicas em detrimento de outras podem ser menos 

maduras, não terem desenvolvido seus sistemas de valores completamente ou terem 

sido socializadas em contexto no qual algumas de suas necessidades foram privadas e, 

por isso, priorizam mais alguns valores do que outros. Esta teoria estima que as 

correlações entre as seis subfunções de valores são predominantemente positivas; a 

correlação média pode ser mais alta e mais consistente entre pessoas mais maduras e 

autorrealizadas. 

Neste ponto cabe esclarecer uma diferença essencial entre esta teoria e a que 

propõe S. H. Schwartz. Embora este autor trate frequentemente como sinônimos 

congruência e compatibilidade (Schwartz, 1992, 1994), existem vantagens conceituais e 

práticas de diferenciá-los. Compatibilidade demanda um critério externo, 

correspondendo aos padrões de correlação que se estabelecem entre os valores e 

determinadas variáveis antecedentes (VIs) e consequentes (VDs). Por outro lado, a 

congruência indica a consistência do sistema de valores ou subfunções, isto é, quão 

fortes são suas correlações entre si. Deste modo, compatibilidade se refere à validade 

discriminante ou capacidade preditiva das subfunções valorativas, enquanto que 

congruência diz respeito à consistência interna no sistema valorativo funcional. Estes 

não são, obviamente, conceitos desconexos; o grau de congruência pode facilitar a 

predição do padrão de correlações das subfunções com variáveis externas. 

O presente modelo teórico permite o cálculo de padrões diferentes de 

congruência entre as subfunções de valores. Para representar tais padrões, pode-se 
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tomar como referência a figura de um hexágono; esta tem vantagens quando comparada 

com um círculo. Especificamente, tem seis lados que podem ser ordenados para 

representar graus diferentes de congruência. A Figura 3 mostra como as funções e 

subfunções dos valores são organizadas como um hexágono, permitindo representar os 

três graus de congruência postulados entre as subfunções de valores, como seguem: 

 

Figura 3. Congruência das subfunções dos valores (Gouveia et al., 2011, p. 307). 

 

Congruência baixa. As subfunções de valores que expressam diferentes 

orientações e motivadores indicam este grau de congruência. Portanto, os pares de 

subfunções realização – interativa e normativa – experimentação têm baixa 

congruência, sendo colocados em lados opostos do hexágono. O par realização – 

interativa é esperado que mostre baixa congruência, porém a realização não é 

incompatível com a manutenção de relações interpessoais (Ros & Gómez, 1997). Deste 

modo, as subfunções realização e interativa são pensadas como princípios relativamente 

independentes, com baixa congruência, mas sem expressarem incompatibilidade. O par 

normativa – experimentação representa uma tendência para enfocar orientações de 
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segurança ou prazer, respectivamente (Kluckhohn, 1951). Postula-se que elas são 

entendidas melhor como princípios independentes, isto é, as pessoas podem obter 

aventura e prazer em um ambiente convencional, sendo o caso, por exemplo, daquelas 

mais velhas e que foram educadas em condições tradicionais, mas que podem desfrutar 

os prazeres da vida. Não se descarta com isso a possibilidade de que a ênfase em valores 

de experimentação pode envolver a quebra de regras sociais, ocorrendo especialmente 

entre adolescentes (Coelho Júnior, 2001; Santos, 2008), pois seus sistemas de valores 

ainda estão em formação. 

Congruência moderada. Os pares de subfunções realização – normativa e 

experimentação - interativa expressam congruência moderada, pois representam o 

mesmo motivador, mas com tipos diferentes de orientação. O par realização – 

normativa enfatiza a busca de coisas e ideias concretas, embora priorizando unidades 

diferentes de sobrevivência: o indivíduo ou o grupo social, respectivamente. Isso sugere 

que é possível alcançar metas pessoais mesmo seguindo princípios convencionais. Por 

exemplo, embora coletivistas verticais priorizem valores normativos, eles também 

podem ser descritos como guiados por sucesso e trabalho duro (Gouveia, Andrade, 

Jesus, Meira & Formiga, 2002; Gouveia et al., 2003). Por outro lado, o par 

experimentação - interativa enfatiza princípios menos materialistas. Pessoas que se 

guiam por valores deste par não se prendem a bens materiais; elas são menos orientadas 

para sobrevivência e dão mais importância a afetos e prazeres da vida, podendo fazê-lo 

enfatizando seus interesses pessoais ou priorizando suas relações interpessoais. Por 

exemplo, é provável que indivíduos que endossem uma orientação horizontal-coletivista 

enfatizem valores interativos, sem rejeitar aqueles de experimentação (Gouveia et al., 

2002). 
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Congruência alta. As subfunções de valores que compartilham o mesmo tipo de 

orientação, mas expressam tipos diferentes de motivador, apresentam máxima 

congruência. Por isso, estas subfunções são colocadas em lados adjacentes do 

hexágono, que correspondem aos pares realização – experimentação e normativa – 

interativa. Indivíduos guiados pelo par realização – experimentação priorizam suas 

metas e seus interesses acima de qualquer coisa ou pessoa, e por isso são caracterizados 

como individualistas. Por outro lado, indivíduos que enfatizam o par normativa – 

interativa dão importância a metas e interesses coletivos, correspondendo a pessoas 

coletivistas (Triandis, 1995). 

 É importante destacar que duas subfunções de valores (isto é, existência e 

suprapessoal) não foram incluídas nesta tipologia de congruência. Esta exclusão 

fundamenta-se em duas razões teóricas. Primeiro, estas subfunções correspondem ao 

tipo de orientação central, sendo a fonte de e compatível com todas as outras subfunções 

(Fischer et al., 2011; Gouveia et al., 2008, 2009). Assim, é esperado que ambas 

apresentem correlações positivas e fortes com todas as outras subfunções de valores. 

Suportando esta predição, observou-se previamente que valores materialistas e pós-

materialistas podem coexistir harmoniosamente (Inglehart, 1977; Inglehart et al., 1998; 

Ronen, 1994). Em segundo lugar, a distinção entre os valores sociais e pessoais é 

considerada como teoricamente mais importante do que a distinção entre aqueles 

materialistas e idealistas, pois a dicotomia social-pessoal é provável que represente a 

diferença essencial entre os valores terminais (Gouveia et al., 2003; Rokeach, 1973). 

Em resumo, a teoria funcionalista dos valores, além de considerar as hipóteses 

de conteúdo e estrutura, tratadas no modelo de Schwartz (1992, 2005), contribui no 

plano conceitual com a diferenciação entre congruência e compatibilidade dos valores, 
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oferecendo também um cálculo de graus de congruência. Isso, potencialmente, favorece 

uma explicação mais consistente acerca da razão de alguns valores ou determinadas 

subfunções apresentarem padrões de correlação diferentes em relação a determinados 

comportamentos, crenças e atitudes. Destaca-se, igualmente, que esta teoria reúne as 

características essenciais de ser (1) parcimoniosa, partindo unicamente de duas 

dimensões funcionais dos valores, produzindo seis subfunções representadas cada uma 

por três valores específicos; e (2) integradora, contemplando dois dos principais 

modelos teóricos da literatura que acentuam os tipos de motivadores (Inglehart, 1977, 

1989) e os tipos de orientação (Schwartz, 1992, 2005). 
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CAPÍTULO 3. MENSURAÇÃO DOS VALORES HUMANOS 
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Há ao menos três formas básicas de mensuração de valores, a saber: (a) fazer 

inferências dos comportamentos diretamente observáveis das pessoas; (b) pedir aos 

indivíduos para comunicar quais são os valores subjacentes em sua conduta; e (c) 

apresentar-lhes uma série de estímulos valorativos, normalmente agrupados em listas e 

questionários, em relação aos quais deverão reagir e posicionar-se. Esta terceira 

possibilidade é aqui enfatizada. Segundo Martínez (2006), a lógica que apóia a medição 

dos valores por meio do questionário reside na opinião de que a pessoa pode conhecer 

com maior precisão seus próprios valores do que se o fizesse por qualquer outro meio. 

Hechter (1993) afirma que, enquanto os valores não são observáveis 

diretamente, cabe pensar que a pessoa pode ler sua própria mente com mais facilidade 

do que faria qualquer observador externo. Este modo de pensar também está subjacente 

na posição de Rokeach (1973), que rejeita, por seus diversos inconvenientes, a 

inferência de valores a partir da observação da conduta das pessoas numa situação 

estruturada. Entre tais inconvenientes, destacam-se a dificuldade e o tempo prolongado 

desse procedimento; a impossibilidade de ser aplicado a um número expressivo de 

pessoas; a dificuldade de interpretar e quantificar; e a possibilidade de ser desviado 

pelos próprios valores do pesquisador. 

Quanto ao estudo fenomenológico direto e simples, ao pedir a uma pessoa que 

fale de seus valores em suas próprias palavras, também tem seus inconvenientes. A 

pessoa pode estar indisposta ou sem condições de falar de seus valores, ou ser muito 

seletiva naquilo que comunica. Muitas pessoas não tiveram oportunidade de expressar 

seus valores em palavras, pelo fato de que explicitá-los demandaria tempo e reflexão. 

Isso faz o questionamento dos próprios valores pressupor muitas vezes uma experiência 

de esclarecimento (Martínez, 2006). 
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 Embora seja possível argumentar que os questionários e as pesquisas de 

levantamento (survey research) se apresentam como um instrumento menos flexível e 

sensível que as entrevistas e os relatos pessoais, eles contam com a vantagem de serem 

mais rápidos de aplicar e, além disso, podem ser feitos com um grupo 

consideravelmente grande de pessoas (Babbie, 2011; Cozby, 2008). No entanto, os 

valores identificados a partir dos dados de muitas pesquisas não estão isentos de 

problemas, mostrando-se mais inconstantes que estáveis, assim como não são muito 

eficazes na predição da conduta.  

Esta série de dificuldades está relacionada com diferentes fatores. Por um lado, 

nas técnicas em que há uma formulação predeterminada dos elementos, é possível que 

nenhuma das proposições se ajuste realmente à posição da pessoa, que não encontra 

maneira de expressar seus valores autênticos, ou ainda que diferentes pessoas possam 

interpretar de forma distinta a formulação proposta (Gibbins & Walker, 1993). Além 

disso, os questionários podem ser muito prolixos, de difícil compreensão, enfadonhos 

ou cansativos, fazendo a pessoa perder o interesse e não se envolver, não deixando 

aflorar o que realmente sente, mesmo que complete o questionário. Mais ainda, se o 

indivíduo for forçado a participar, seu desinteresse será maior, e ele poderá dar 

respostas superficiais; pode pensar que suas avaliações reais são um assunto que não diz 

respeito à curiosidade do pesquisador, ou que o conhecimento revelado sobre si mesmo 

possa ser usado de algum modo para prejudicá-lo, razão pela qual não irá cooperar 

inteiramente, podendo distorcer suas respostas. Portanto, as pessoas podem dissimular 

seus valores por razões de estratégia; não há muito a perder em representar mal os 

próprios valores, e não existe uma linha-base a partir da qual se possam comparar as 

respostas de diferentes indivíduos. Em outras ocasiões, os indivíduos não sabem quais 
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são realmente seus valores, por isso suas respostas a medidas valorativas são pouco 

confiáveis. 

 Deste modo, a amplitude da faixa de avaliação e os tipos de valor que se 

incorporam a um questionário (dentro de um universo de valores possíveis), assim como 

a formulação dos itens, são aspectos fundamentais. Isso deve impulsionar muitos 

autores a dedicar cuidado extremo ao processo de escolha dos componentes de seu 

questionário. As evidências de confiabilidade e validade deste instrumento também são 

questões importantes. 

 Com relação ao primeiro parâmetro, é essencial separar a falta de consistência 

devida ao indivíduo daquela que pode ser atribuída ao instrumento sob exame. Fatores 

passíveis de alterar a confiabilidade de um método são, por exemplo, as formulações 

pobres ou vagas dos valores no questionário, o uso de termos muito genéricos que 

podem permitir ao entrevistado interpretar hoje uma coisa, amanhã outra; as situações 

de aplicação com pressa, pressões, qualquer tensão ou ameaça; e também os 

instrumentos enfadonhos, muito longos ou difíceis de responder (Martínez, 2006). 

 A validade (grau em que um instrumento mede o que se propõe a medir) é 

afetada por uma opção entre questionários que incluem valores de domínios 

independentes, dotados de certa validade implícita ou aparente, e os questionários de 

domínio único (nos quais vários itens procuram refletir facetas ou aspectos de um único 

valor ou orientação de valores); eles precisam mostrar sua validade (por exemplo, 

correlação com um critério), embora a validade de conteúdo seja mais evidente (Kilby, 

1993). 

 Após apresentar estes aspectos fundamentais de um instrumento de medida, 

enfocando mais o questionário, procura-se a seguir resgatar as principais medidas de 
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valores humanos, começando com uma descrição breve dos primeiros instrumentos 

elaborados. Posteriormente, consideram-se as medidas derivadas das quatro teorias 

previamente descritas. 

 

3.1 Histórico Breve da Mensuração em Valores Humanos 

 Segundo Braithwaite e Scott (1991), apesar da aceitação ampla da relevância dos 

valores para a atividade humana nos níveis de análise individual e social, o 

desenvolvimento deste campo foi dificultado por problemas de definição e dúvidas 

sobre a viabilidade empírica do construto. A fragmentação teórica e a diversidade 

conceitual foram objetos de preocupação. Foi, contudo, por meio de contribuições 

inovadoras de Rokeach (1968, 1973), que esta área se consolidou. A convergência de 

visões ao nível conceitual, entretanto, ainda não era refletida nas escalas que eram 

utilizadas para mensurar valores. Isso é decorrência das maneiras pelas quais o 

construto valor foi conceituado há aproximadamente cinquenta anos atrás. Por exemplo, 

embora a noção de valor como um atributo absoluto de um objeto tenha sido 

firmemente rejeitada nos anos 1950, cientistas sociais diferiam quanto ao referencial 

adequado para valor. Os valores seriam atributos de uma pessoa “que faz a avaliação” 

ou um objeto “que recebe a valorização”? 

 Um segundo tema discutido amplamente foi a distinção entre valor como o 

desejável e valor como o desejado, isto é, a diferença entre o que se “deveria” fazer e o 

que se “quer” fazer. Fora de tais deliberações nas décadas de 1950 e 1960, um consenso 

unificador emergiu, concebendo os valores como “centrados na pessoa” e pertencentes 

ao “desejável”, consenso este capturado na definição proposta por Kluckhohn (1951), 

como anteriormente foi referida. 
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Apesar de o tema ter sido unificado no âmbito conceitual, a convergência nas 

pesquisas empíricas não seguiu o mesmo rumo. O primeiro inconveniente foi que a 

maioria das medidas de valores pessoais e culturais não era consistente com a noção de 

“concepção do desejável”. Um segundo fator que bloqueou o progresso das pesquisas 

em valores foi que, embora a definição de Clyde Kluckhohn (1951) tenha especificado o 

desejável, os elementos que constituem este domínio poderiam se relacionar com 

qualquer coisa da forma como uma pessoa interage com os outros por meio de estilos de 

vida individuais ou filosofias de vida, assim como podem estar relacionados com a 

forma como uma pessoa pensa que o mundo deveria ser. Desta forma, uma 

operacionalização adequada foi dificultada pela inabilidade em especificar os elementos 

do domínio de valores que assegurariam a amostragem sistemática de itens.  

Uma terceira dificuldade operacional correspondeu ao nível apropriado de 

abstração para a amostra de itens; os valores foram amplamente aceitos como gerais ao 

invés de específicos. Contudo, não ficou claro se os valores deveriam ser inferidos de 

respostas a atitudes específicas ou mais diretamente de respostas de orientação geral. 

Além disso, em que ponto no contínuo específico-geral as atitudes se tornam valores? 

Dessa forma, enquanto alguns acordos conceituais foram sendo alcançados no 

final dos anos 1960 sobre a natureza dos valores, não houve um consenso quanto à sua 

operacionalização. A propósito, Handy (1970) foi levado a concluir que “a definição 

oficial dada algumas vezes [para os valores; grifo da mestranda] não está conforme o 

que foi estudado, e parece haver muitas vezes pouco controle efetivo sobre o que 

presumidamente foi medido.” (p. 207). Este era o estado da arte, evidenciando a falta de 

sinergia conceitual e operacional que havia nas pesquisas sobre os valores. 
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Braithwaite e Scott (1991) foram responsáveis por uma revisão ampla das 

medidas principais de valores desenvolvidas e publicadas até finais dos anos 1980. 

Neste sentido, procura-se a seguir tomar este texto como base com o fim de oferecer um 

apanhado geral da diversidade de medidas deste construto; posteriormente, descreve-se 

brevemente cada uma destas medidas. 

1. O Estudo dos Valores (The Study of Values; Allport, Vernon & Lindzey, 1960); 

2. O Levantamento de Valores (The Value Survey; Rokeach, 1967); 

3. O Inventário de Metas e Modos de Valores (The Goal and Mode Values Inventories; 

Braithwaite & Law, 1985); 

4. Formas de Viver (Ways to Live; Morris, 1956); 

5. Formas de Viver Revisada (Revised Ways to Live; Dempsey & Dukes, 1966); 

6. Perfil Valorativo (Value Profile; Bales & Couch, 1969); 

7. Inventário de Papéis de Vida-Escalas de Valores (Life Role Inventory-Value Scales; 

Fitzsimmons, Macnab & Casserly, 1985); 

8. Concepções do Desejável (Conceptions of the Desirable; Lorr, Suziedelis, & Tonesk, 

1973); 

9. Construção de Valores Empiricamente Derivados (Empirically Derived Value 

Constructions; Gorlow & NolI, 1967); 

10. O Questionário Leste-Oeste (The East-West Questionnaire; Gilgen & Cho, 1979); 

11. Orientações de Valores (Value Orientations; Kluckhohn & Strodtbeck, 1961); 

12. Escalas de Valores Pessoais (Personal Value Scales; Scott, 1965); 

13. Levantamento de Valores Interpessoais (Survey of Interpersonal Values; Gordon, 

1960); 
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14. A Escala de Comportamento Moral (The Moral Behavior Scale; Crissman, 1942; 

Rettig & Pasamanick, 1959); e 

15. A Escala de Comportamentos Moralmente Discutíveis (The Morally Debatable 

Behaviors Scales; Harding & Phillips, 1986). 

 O estudo dos valores é um instrumento que mede “a importância relativa de seis 

interesses ou motivações básicas da personalidade: teórico, econômico, estético, social, 

político e religioso” (Allport et al., 1960, p. 3). A versão de 1960 é composta por duas 

partes. A primeira contém 30 questões, cada uma delas apresenta ao respondente duas 

alternativas de resposta. Os entrevistados são requeridos a indicar a força de sua 

preferência por meio da distribuição de três pontos entre as duas alternativas (3 para um 

e 0 para o outro, ou 2 para um e 1 para o outro). Na segunda parte, são apresentados às 

15 questões e solicitados a classificar as quatro alternativas de resposta para cada 

pergunta do mais preferido (4) para o menos preferido (1). Em síntese, trata-se de um 

instrumento que mede preferências, interesses e que resulta em dados ipsativos. 

 O Inventário de Metas e Modos de Valores (Braithwaite & Law, 1985) é 

composto por um conjunto expandido de objetivos e modos de conduta, medindo a 

importância absoluta ao invés da relativa, e separa os objetivos sociais dos pessoais. O 

instrumento é auto-administrado em três partes: objetivos pessoais, seguidos por modos 

de conduta e, finalmente, os objetivos sociais. Para os objetivos pessoais e modos de 

conduta, os respondentes são solicitados a indicar o quão fortemente aceitam ou 

rejeitam cada um “como um princípio para você viver”. As avaliações são feitas 

utilizando uma escala assimétrica de sete pontos, variando de (1) “Eu rejeito” a (7) “Eu 

aceito” o que é indicado como da maior importância. Como objetivos sociais não fazem 
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parte da vida cotidiana, suas instruções foram modificadas para “princípios que 

orientam seus julgamentos e ações”. 

O instrumento Formas de Viver (Morris, 1956) compreende descrições de 13 

filosofias de vida que são avaliadas pelos respondentes em termos do tipo de vida que 

pessoalmente gostariam de viver. A definição operacional de Morris (1956) de 

concepções do preferível (valores concebidos) foi “concepções da boa vida” (p. 13). 

Cada forma de viver é apresentada ao respondente como um parágrafo (entre 100 e 150 

palavras). Depois de ler cada parágrafo, o respondente avalia a forma de viver em uma 

escala de sete pontos, que varia de 7 (Gostou muito) a 1 (Não gostou muito). Após 

avaliar as 13 maneiras de viver, o participante classifica-as em ordem em termos do 

quanto gostou de cada uma delas. Portanto, são produzidas duas pontuações, sendo esta 

última ipsativa. 

 Após uma década, Dempsey e Dukes (1966) revisaram o instrumento de Morris 

(1956), propondo uma forma abreviada, onde as 13 formas de viver foram 

transformadas em 110 declarações ou itens. O resultado foi um instrumento muito mais 

fácil de ler e consideravelmente menor. Entretanto, este não foi amplamente utilizado 

por não apresentar evidências de validade e confiabilidade. 

 O Perfil Valorativo (Bales & Couch, 1969) foi desenvolvido para medir a 

concordância com um conjunto de declarações de valor consideradas relevantes para a 

interação com os outros em estudos de grupos em laboratórios (Bales, 1970). Seus 

autores definiram uma declaração de valor no contexto de interação concreta como 

“uma declaração de uma norma existente, ou uma proposta para uma nova norma” (p. 

4). 
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As quatro escalas do Perfil Valorativo avaliam: (1) a aceitação da autoridade; (2) 

a necessidade de determinada expressão (versus restrição de determinado valor); (3) o 

igualitarismo; e (4) o individualismo. Cada uma destas escalas é representada por dez 

itens, nos quais os respondentes avaliam em uma escala de seis pontos, que varia de (1) 

Discordo totalmente a (6) Concordo totalmente, e uma pontuação de 4 sendo reservada 

para casos em que nenhuma resposta seja feita. Não foram encontrados dados sobre a 

confiabilidade e validade deste instrumento. Além disso, o contínuo de resposta acordo-

desacordo não é consistente com os valores como concepção do desejável. 

O Inventário de Papéis de Vida - Escala de Valores (Fitzsimmons, Macnab & 

Casserly, 1985) mede a importância de 20 tipos de valores considerados relevantes para 

avaliar a importância relativa do papel do trabalho em relação a outros papéis 

importantes na vida em diferentes culturas. Trata-se de um instrumento com escalas de 

múltiplos itens, a saber: (1) capacidade de utilização; (2) realização; (3) progresso; (4) 

estética; (5) altruísmo; (6) autoridade; (7) autonomia; (8) criatividade; (9) economia; 

(10) estilo de vida; (11) desenvolvimento pessoal; (12) atividade física; (13) prestígio; 

(14) risco; (15) interação social; (16) relações sociais; (17) variedade; (18) condições de 

trabalho; (19) identidade cultural; e (20) aptidão física. Os itens são precedidos pela 

frase “é agora ou será importante para mim...” e os respondentes são requeridos a 

avaliar cada item em uma escala de quatro pontos, onde: 1 = Pouca ou nenhuma 

importância; 2 = Alguma importância; 3 = Importante; e 4 = Muito importante. A maior 

crítica feita a este instrumento é a falta de consistência interna destas escalas. 

No instrumento Concepções do Desejável (Lorr, Suziedelis & Tonesk, 1973), os 

valores são conceituados como objetivos pessoais, objetivos sociais e modos de conduta 

considerados pessoal ou socialmente preferíveis e avaliados em termos de sua 
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importância na vida do entrevistado. Os construtos para seleção dos itens foram: (1) 

autoritário versus regra-livre; (2) igualitário versus elitista; (3) realização versus 

hedonista; (4) altruísta versus auto-interessado; (5) controlado versus espontâneo; (6) 

aventureiro versus cauteloso; (7) religioso versus secular; (8) estóico versus comodista; 

(9) intelectual versus pragmático; e (10) com princípios versus oportunista. Composto 

por 139 itens, o instrumento é respondido em escala de resposta com cinco níveis de 

importância, variando de 1 (Nada) a 5 (Extremamente). Esta medida não foi 

amplamente utilizada, além de não contar com dados acerca de sua validade e 

confiabilidade. 

A medida Construção de Valores Empiricamente Derivados (Gorlow & NolI, 

1967) toma como base um conjunto de valores que foram identificados empiricamente, 

representando fontes de significado na vida, fontes de prazer na vida e objetivos na vida 

que são classificados em termos de seu valor para os respondentes. O instrumento conta 

com 75 afirmações escritas no infinitivo (por exemplo, Ser respeitado), sendo 

administradas aos respondentes como uma tarefa de ordenação Q-sort de 13 grupos. O 

primeiro grupo representa “o mais baixo valor para você” enquanto o 13º representa o 

“mais alto valor para você”. 

O Questionário Leste-Oeste (Gilgen & Cho, 1979) foi projetado para medir as 

orientações no sistema de crenças do Leste (Oriente) versus Oeste (Ocidente). A 

perspectiva Leste é conceituada por uma visão monista da existência expressa em quatro 

tradições religiosas: hinduísmo, budismo, confucionismo e taoísmo. Já a perspectiva 

Oeste, com fundações judaico-cristã e grega, é dualista com a realidade, sendo dividida 

em duas partes, uma sendo contra a outra. O questionário é auto-administrado e 
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compreende 68 itens que são avaliados em uma escala de cinco pontos, variando de 1 

(Concordo fortemente) a 5 (Discordo fortemente). 

O instrumento Orientações de Valores (Kluckhohn & Strodtbeck, 1961) mede as 

orientações dos respondentes com relação a quatro dilemas, representando “problemas 

comuns aos humanos para os quais todas as pessoas sempre devam encontrar uma 

solução” (p. 10). A “orientação relacional” (para com outras pessoas) é representada por 

sete itens, e a “orientação homem-natureza”, “orientação de tempo” e “atividade”, 

possuem cinco itens cada uma. Para cada dilema dois ou três orientações alternativas 

são postuladas: a relação com outras pessoas pode ser enfrentada de forma individual, 

linear (classificação definida) ou colateral (relacionada ao grupo); a relação com a 

natureza pode ser vista como uma submissão, subjugação ou adaptação harmoniosa; a 

perspectiva de tempo pode ser focada predominantemente sobre o passado, presente ou 

futuro; e a auto-expressão pode aparecer predominantemente quer como “sendo” ativa 

ou passiva. 

Na Escala de Valores Pessoais (Scott, 1965), um valor é definido como um ideal 

moral, “um conceito do indivíduo de uma relação ideal (ou uma série de assuntos), 

usado para avaliar a “bondade” ou “maldade”, o “certo” ou o “errado” (p. 3). Este 

instrumento compreende 12 escalas: (1) intelectualismo, (2) bondade, (3) habilidades 

sociais, (4) lealdade, (5) realização acadêmica, (6) desenvolvimento físico, (7) status, 

(8) honestidade, (9) religiosidade, (10) auto-controle, (11) criatividade e (12) 

independência. Cada escala é representada por um conjunto de itens que são avaliados 

em uma escala de resposta de três pontos, como seguem: “Sempre detesta”, “Depende 

da situação” e “Sempre admira”. 
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A Pesquisa de Valores Interpessoais (Gordon, 1960) mede a importância 

relativa de seis valores (suporte, conformidade, reconhecimento, independência, 

benevolência e liderança) associados com a maneira pela qual as pessoas se relacionam 

entre si. O participante analisa trinta conjuntos de três afirmações cada. Em cada tríade 

o entrevistado escolhe uma afirmação que é mais e outra que é menos importante para 

ele. Cada uma das afirmações em uma tríade representa uma dimensão diferente de um 

valor; o autor indicou que as afirmações em tríades foram equiparadas para evitar 

desejabilidade social. 

A Escala de Comportamento Moral (Crissman, 1942; Rettig & Pasamanick, 

1959) compreende uma lista de atividades eticamente discutíveis ou “moralmente 

proibidas”, que são classificados pelos entrevistados em termos de sua correção ou 

incorreção. O questionário consiste em 50 comportamentos, onde a maioria dos itens é 

expressa de forma prescritiva (isto é, não deveria). Cada instrução é avaliada em termos 

de sua correção ou incorreção, variando de 1 (“Menos errado” ou “Não errado de todo”) 

a 10 (“Mais errado”ou “O mais errado possível”). 

A Escala de Comportamentos Moralmente Discutíveis (Harding & Phillips, 

1986) avalia a justificação para os comportamentos que refletem questões morais 

contemporâneas que os adultos enfrentam em suas vidas ou têm uma opinião sobre. 

Vinte e dois comportamentos moralmente discutíveis compõem este inventário, mas os 

autores não fornecem detalhes sobre a amostra, comportamentos ou questões do 

domínio de investigação. Cada item é avaliado em escala de dez pontos, variando de 1, 

significando que o comportamento “Nunca é justificado”, a 10, significando que o 

comportamento “Sempre se justifica”. 
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Em resumo, depois de considerar as catorze medidas descritas anteriormente, 

pode-se observar que elas só corroboram o que foi dito no início deste capítulo sobre o 

estado da arte da pesquisa em valores, isto é, percebe-se que não havia consistência 

conceitual e os valores eram tratados como sendo muitas coisas diferentes, a exemplo de 

interesses (Allport et al., 1960), filosofias de vida (Morris, 1956), papéis de trabalho 

(Fitzsimmons  et al., 1985) ou comportamentos morais (Crissman, 1942; Harding & 

Phillips, 1986; Rettig & Pasamanick, 1959). Neste contexto, o trabalho de Rokeach 

(1968, 1973) acrescentou consideravelmente, abrindo possibilidade para congruência 

conceitual e operacional nas pesquisas de valores. Deste modo, faz-se necessário ter em 

conta suas contribuições também neste âmbito. 

 

3.2 Contribuições de Rokeach à Pesquisa Empírica de Valores 

 A primeira contribuição de Rokeach (1973) ao tema dos valores humanos foi ter 

proposto uma definição clara do construto valor, assim como do sistema de valores. 

Estas definições podem ser vistas no Capítulo 1 desta dissertação. Mais do que isso, ele 

diferenciou valores do que não são valores, bem como destacou o caráter central deste 

construto para o entendimento dos fenômenos sociais. 

 O sistema de valores foi considerado como parte de um sistema cognitivo 

integrado funcionalmente, no qual a unidade básica de análise são as crenças. Um 

conjunto de crenças forma atitudes que são funcional e cognitivamente conectadas ao 

sistema de valores. Este autor postulou classes de crenças a respeito de auto-cognições 

representando “o núcleo central secreto do sistema total de crenças, e todas as demais 

crenças, atitudes e valores podendo ser concebidos como funcionalmente organizados 
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ao redor deste núcleo central secreto” (Rokeach, 1973, p. 216). Como outras crenças, 

então, valores servem para manter e melhorar o auto-conceito. 

 Como segunda contribuição importante, Rokeach (1973) capitalizou o consenso 

emergente da década de 1960, aceitando os valores como crenças em geral, como tendo 

uma função motivacional, não apenas como crenças avaliativas, mas prescritivas e 

proscritivas, que guiam ações e atitudes, configurando tanto um fenômeno individual 

como social (Allport, 1961; Smith, 1963). Uma parte significativa de seu trabalho teve 

como foco a relação atitude-valor (Carlson, 1956; Constantinople, 1967; Nelson, 1968; 

Rosenberg, 1956, 1960). De acordo com esta visão, valores são um conceito mais 

central do que as atitudes, sendo determinantes destas, e se apresentando como mais 

resistentes à mudança. Ele também incorporou a visão de reivindicar laços fortes entre a 

autoestima do indivíduo e seus valores (Katz & Scotland, 1959; Kluckhohn, 1951). 

A terceira contribuição de Rokeach foi a integração, no seu modelo, da noção de 

que os valores são organizados hierarquicamente (Katz & Scotland, 1959; Kluckhohn, 

1951). Embora a forma exata da hierarquia (por exemplo, linear ou de outra forma) 

permaneça sem solução, a noção de “priorizar” valores tem se mostrado popular para 

explicar e resolver conflitos de valores de acordo com alguma organização sistemática, 

aprendida de regras. 

 Quarto, a operacionalização do construto valor de Rokeach (1973) identifica 

valores como modos de conduta e estados finais. Este conceito é similar aos modos, 

meios e fins de ação de, Kluckhohn (1951), embora este autor não os veja como valores, 

mas como comportamentos selecionados por meio de valores. Scott (1965) teve de 

identificar valores, em parte, pelo fato de que eles são finais (fins últimos), enquanto 

Fallding (1965) o fez por meio de sua associação com as satisfações, indicando que 
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estes são autossuficientes. Modos de conduta ganham destaque com o trabalho de 

Lovejoy (1950), que distinguiu valores adjetivos (por exemplo, modos de conduta) e 

valores terminais (por exemplo, estados finais de existência). Ao definir valores como 

modos de conduta ou estados finais, Rokeach (1973) foi capaz de construir e mover-se 

além dos conteúdos abrangidos pelos instrumentos de valores de sua época. 

 A partir de suas contribuições, Rokeach (1973) conseguiu mudar o rumo das 

pesquisas na área dos valores humanos, não só pelo avanço conceitual, mas também por 

seu empenho em construir um instrumento de valores que abarcasse todo o domínio do 

construto. Depois dele algumas contribuições importantes foram dadas à área. Por 

exemplo, Inglehart (1977) trouxe uma perspectiva sociológica dos valores, pensando em 

termos de duas dimensões por meio das quais tenta identificar as mudanças geracionais 

e comparar culturas. Por outro lado, Schwartz (1992), a partir de seus estudos 

transculturais, trouxe a concepção de valores como metas trans-situacionais que 

expressam interesses relativos a um domínio motivacional. Finalmente, Gouveia (1998, 

2003) propôs um modelo integrador e parcimonioso dos valores, tratando-os a partir de 

uma perspectiva funcional. Todas estas abordagens convergem ao considerar a natureza 

motivacional dos valores humanos. Pensando no foco desta dissertação e, tendo 

discorrido acerca das principais teorias de valores, parece pertinente descrever os 

instrumentos que elas empregam, assim como seus parâmetros psicométricos. 

 

3.3 Questionário de Valores de Rokeach (RVS) 

 O instrumento elaborado por Rokeach (1967, 1973) para identificar os valores 

foi provavelmente até alguns anos atrás o mais utilizado no mundo (Bond, 1988; 

Braithwaite & Law, 1985; Lee, 1991). Foram desenvolvidas ao menos cinco versões, 
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sendo a forma D a mais conhecida. Embora este pesquisador tenha se dedicado quase 

exclusivamente a amostras estadunidenses, existem versões de seu instrumento em 

quase todos os idiomas, desde português, alemão, castelhano ao coreano.  

Fonte dos valores 

 Os 18 valores terminais foram selecionados de uma lista ampla obtida de 

diversas fontes: de uma revisão da literatura mencionando vários valores encontrados na 

sociedade estadunidense; obtidos de uma amostra de 30 estudantes de Psicologia; e por 

meio de entrevistas com 100 adultos da área metropolitana de Lansing, Michigan 

(Estados Unidos). O número de valores compilados – várias centenas – foi então 

reduzido com base nos seguintes critérios: (1) os que eram julgados como mais ou 

menos sinônimos, (2) os que empiricamente eram considerados como sinônimos 

(correlação superior a 0,80), (3) aqueles que se solapavam, (4) os que eram muito 

específicos e (5) aqueles que simplesmente não representavam um estado final de 

existência. 

 Um procedimento muito diferente foi seguido na seleção dos 18 valores 

instrumentais. Considerou-se uma lista de 555 palavras que definiam traços de 

personalidade, tanto positivos quanto negativos. Como só interessavam os traços 

positivos, a lista foi reduzida para 200 palavras. Os 18 valores foram selecionados desta 

lista, segundo vários critérios: (1) reter somente um de um grupo de sinônimos; (2) reter 

aqueles julgados – o autor não informa quem foram os juízes – como sendo 

maximamente diferentes; (3) reter aqueles julgados representar os valores mais 

importantes na sociedade estadunidense; (4) reter os considerados maximamente 

discriminantes quanto ao status social, sexo, raça, idade, religião, política, etc.; (5) reter 

os julgados como significativos em todas as culturas; e (6) reter aqueles que admitem 



79 

 

ter sem parecer ser imodesto, vaidoso ou arrogante (eliminando, assim, valores como 

ser brilhante, inteligente, engenhoso e charmoso). O próprio Rokeach (1973, p. 30) é 

bastante crítico sobre este procedimento de seleção dos itens: 

“Como se pode perceber, o procedimento geral empregado na seleção das 

duas listas é admitidamente intuitivo, e não existe razão alguma para pensar 

que outros trabalhando independentemente teriam chegado à mesma lista de 

18 valores terminais e 18 instrumentais. Seria interessante ver que outros 

valores podem ser produzidos trabalhando independentemente e usando o 

mesmo critério que foi descrito aqui.” 

 Cabe destacar que suas duas listas de valores: terminais e instrumentais, são 

discutíveis. Não existe um valor puramente terminal ou instrumental; o que é terminal 

para uma pessoa e em uma situação pode ser instrumental para outra pessoa e em outra 

situação, e todo valor instrumental pode ser concebido como terminal (Gouveia, 1998).  

Forma e tempo de resposta 

 A RVS pode ser aplicada tanto individual quanto coletivamente. O instrumento 

compreende duas listas de valores, uma com os 18 terminais e outra com os 18 

instrumentais. Os valores estão dispostos em ordem alfabética e cada um deles vem 

acompanhado de uma breve definição entre parênteses.  Os participantes devem ordená-

los do mais importante ao menos importante em cada uma dessas listas. Como é lógico, 

o procedimento de ordenação não permite a possibilidade de plena compatibilidade ou 

correspondência da importância dos valores específicos; nenhum valor pode ter a 

mesma importância que outro. Ademais, necessariamente o participante terá que realizar 

muitas comparações que não está acostumado a fazer em seu cotidiano; pensa-se que 

isto implica em um esforço cognitivo que não está ao alcance de todos. O tempo médio 

de resposta a este questionário é entre 10 a 20 minutos. 

Parâmetros psicométricos 
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 Rokeach (1973) apresenta uma quantidade grande de dados que permitem 

avaliar os parâmetros psicométricos de seu questionário. É especialmente detalhista no 

que concerne aos índices de confiabilidade, como se pode comprovar em sua obra. 

Confiabilidade 

 Este é um aspecto amplo, podendo se referir à consistência interna ou à 

estabilidade temporal da medida. Rokeach utiliza este termo para expressar o segundo 

sentido. Considerando o conjunto total de valores que correspondem a cada lista, 

descreve coeficientes que variam entre 0,62 e 0,80 para os valores terminais, e entre 

0,53 e 0,72 para os instrumentais. O tempo médio entre uma aplicação e outra foi de, 

aproximadamente, um mês, e os respondentes eram todos estudantes. Com respeito aos 

valores específicos, entre os terminais se observaram índices de 0,51 (um sentido de 

realização) a 0,73 (uma vida excitante); entre os instrumentais, os índices variaram de 

0,45 (responsável) a 0,70 (ambicioso). 

Validade 

 Como no caso da confiabilidade, a validade tem múltiplos sentidos e 

indicadores. No entanto, a ideia principal é de que um instrumento é válido se ele mede 

o que se propõe medir. Rokeach utiliza-se da validade convergente para avaliar seu 

instrumento. Deste modo, tendo assumido que os valores são uma representação 

cognitiva das necessidades, prevêem-se correlações entre estes dois construtos, isto é, 

valores e necessidades. Os dados obtidos dão conta de três necessidades básicas: 

realização, afiliação e poder, e apresenta suas correlações com alguns valores, como 

indicados a seguir: 

 Realização. Está diretamente correlacionada com independente (r = 0,35) e 

intelectual (r = 0,25), e inversamente com honesto (r = -0,35) e obediente (r = -0,25). 
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Outros valores que eram esperados se correlacionar com realização, mas não o fizeram, 

foram: um sentido de realização, ambicioso e capaz. 

 Afiliação. Encontrou-se uma correlação positiva entre esta necessidade e os 

valores uma amizade verdadeira (r = 0,32) e um mundo de paz (r = 0,23), sendo 

negativa com amor maduro (r = -0,24). 

 Poder. Liberdade foi o valor que se correlacionou mais forte e positivamente 

com esta necessidade (r = 0,25), e obediência foi aquele que apresentou a mais forte 

correlação negativa (r = -0,30). 

 Braithwaite e Scott (1991) ainda citam mais de duas dezenas de pesquisas que 

atestam a validade convergente e discriminante deste questionário. Este tem sido eficaz 

para diferenciar entre, por exemplo, grupos religiosos, políticos e culturais. As 

dimensões ética protestante e conservadorismo se correlacionaram significativamente 

com os valores específicos salvação, obediência e autocontrolado, de forma positiva, e 

com um mundo de paz, amor maduro, imaginativo e mente aberta, de forma negativa 

(Feather, 1984). Além destes dados, o próprio Rokeach (1973) sugere que as respostas 

ao seu instrumento não são influenciadas pelo fator desejabilidade social, assim como 

não se observou efeito considerável quanto à ordem em que estão dispostos os itens que 

o compõem. 

Críticas 

 Embora pareça psicometricamente adequado, o Rokeach Value Survey (RVS) 

tem sido alvo de muitas críticas, sobretudo com respeito a sua utilização em culturas 

não ocidentais, como China (Bond, 1988) ou Coreia (Lee, 1991), que supostamente 

falta alguns valores serem contemplados. Tem sido sugerido que os elementos de seu 

instrumento, em forma de palavras ou frases muito curtas, geram múltiplas 
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interpretações, distorcendo o significado dos valores segundo culturas distintas (Gibbins 

& Walker, 1993). 

Braithwaite e Law (1985) ainda acrescentam que esta mensuração dos valores 

por meio de itens únicos é questionável, uma vez que as diferenças individuais podem 

ser decorrentes de variações no uso da linguagem e não devido a variações dos 

construtos subjacentes. Desta forma, eles concluem que o uso de múltiplos itens na 

operacionalização do conceito de valor é preferível a um único item, a fim de controlar 

a ambiguidade e flexibilidade na interpretação. 

Gorsuch (1970) observou que a natureza ipsativa do RVS faz com que as 

correlações entre os itens sejam menos fortes do que seriam empregando-se escalas de 

medidas diferentes, como as intervalares. Neste sentido, Rokeach (1973) e Feather e 

Peay (1975) notaram que a relativa independência dos itens e a ausência de qualquer 

estrutura subjacente forte podem ser mais uma função da técnica de ordem hierárquica 

do que dos valores a serem classificados. Esta técnica foi recebida com críticas por 

outros motivos; além da dificuldade associada com a análise de dados ipsativos, os 

pesquisadores têm questionado o significado da tarefa (Braithwaite & Law, 1985; 

Gorsuch, 1970; Kitwood & Smithers, 1975). 

“Como é que o pesquisador sabe, a partir dos dados, se o respondente 

endossa o conjunto total de valores ou foca em um ou dois em detrimento de 

outros? Se os valores não são hierarquicamente organizados, ou se vários 

valores ocupam o mesmo nível na hierarquia, como o indivíduo responde à 

altura da tarefa? Se o construto valor está sendo medido por meio de itens 

únicos, diferenças entre indivíduos “refletem variações no uso da linguística 

em vez de variações subjacentes ao construto” (Gorsuch, 1970, p. 139)?” 

Ademais, questiona-se sobre a dificuldade de ordenar tantos elementos, pois a 

própria natureza ipsativa que implica o procedimento de ordenação, produz perda de 
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informação, e a relevância de todos os seus valores para a vida diária (Homer & Kahle, 

1988). 

 Rokeach (1973) construiu sua teoria baseando-se e pensando na sociedade 

estadunidense, não obstante, sua obra despertou interesse para mais além dos Estados 

Unidos da América. Desta forma, ele não teve controle, por exemplo, das versões que 

existiam de seu instrumento em outros países, como é o caso do Brasil (Günther, 1981). 

Como aponta Gouveia (1998), seu instrumento não foi pensado para a utilização em 

pesquisas transculturais; algo muito diferente do que propôs Schwartz (1994), seu 

sucessor imediato, como tratado posteriormente. 

 

3.4 Medição do Materialismo e Pós-Materialismo de Inglehart 

 Gouveia (1998) logo coloca este instrumento em discussão ao dizer que o que 

Inglehart (1989) propõe não é exatamente uma teoria sobre os valores humanos, mas 

sim uma de suas dimensões ou combinações possíveis: o materialismo e pós-

materialismo. Dito isto, deve-se ter em mente que qualquer tipo de crítica a respeito de 

seu instrumento de medida deve se basear somente nesta dimensão. 

Fonte dos valores 

Ele derivou doze indicadores ou perguntas da hierarquia de Maslow (1954) 

sobre as necessidades, seis para cada pólo da dimensão. A metade descreve valores de 

orientação materialista que se relaciona com a necessidade de segurança física e 

econômica dos indivíduos; enquanto a outra metade representa necessidades de 

autorrealização, estética e intelectual, e que revela preocupações com a qualidade de 

vida, a realização no trabalho, a vida comunitária e a justiça social. 

Forma e tempo de resposta 
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 A medição dos valores materialistas e pós-materialistas é efetuada originalmente 

ao nível ordinal. As doze perguntas são agrupadas em três baterias de itens, cada uma 

com quatro itens, dos quais dois atendem a uma orientação e os outros dois à outra 

orientação. O participante tem que considerar cada bateria separadamente e eleger o 

elemento mais importante como meta de seu país nos próximos dez anos; em seguida o 

segundo mais importante. Terminada esta fase, pede-se ao respondente que revise as 

três baterias e indique qual meta é mais prioritária entre as doze; depois deve dizer qual 

a segunda mais prioritária; e, por fim, selecionar a menos importante de todas. Isto 

permite ao pesquisador criar posteriormente um sistema de pontos para análises 

estatísticas posteriores, como descrito na seção seguinte. 

 Não se dispõe de dados sobre o tempo de aplicação da bateria de itens, uma vez 

que ela é considerada apenas como parte de um pacote destinado a pesquisas sociais. 

Em função de sua extensão, estima-se que não mais de dez minutos sejam necessários. 

Parâmetros psicométricos 

 Embora a estatística seja um tema bastante presente nas investigações em 

Ciências Sociais, na prática os parâmetros psicométricos dos instrumentos de medida 

não têm sido destacados. Tem-se dado mais prioridade à adequação dos procedimentos 

para comprovar diferenças entre amostras ou estruturas dos construtos de interesse, 

como é o caso dos estudos sobre valores humanos na linha de Inglehart (Aish-Van 

Vaerenbergh & Rabier, 1994). Portanto, muito pouco se sabe acerca das propriedades 

psicométricas de seu “questionário de valores materialistas e pós-materialistas”. 

Confiabilidade 

 Também não se conhece muitos dados a respeito deste parâmetro. Montero e 

Torcal (1994), considerando as saturações no primeiro componente que descreve a 
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dimensão em questão nos anos 1991, 1992 e 1993, encontraram correlações acima de 

0,90 nas estruturas latentes de uma aplicação a outra. Isto claramente evidencia a 

estabilidade temporal de um instrumento elaborado para avaliar uma dimensão bipolar. 

Validade 

 Segundo Gouveia (1998), a própria classificação dos países ou dos grupos de 

idades dos indivíduos como materialistas ou pós-materialistas, segundo prediz a 

hipótese de escassez, é prova suficiente da validade discriminante do instrumento de 

Inglehart (1989). Braithwaite et al. (1996) apresentam dados que evidenciam a validade 

convergente do construto avaliado com os tipos de valor harmonia internacional e 

igualdade, e força nacional e ordem; especificamente, os pós-materialistas pontuaram 

mais alto no primeiro valor, enquanto os materialistas o fizeram no segundo. Estes 

autores também demonstram que a dimensão em questão permite diferenciar atitudes de 

esquerda e direita. 

 Inglehart (1989) apresenta outros dados sobre a validade de sua tipologia. 

Concretamente, considera sua bateria de 12 elementos e os 18 valores terminais do 

questionário de Rokeach (1973), realizando uma análise fatorial – não é especificado o 

tipo ou o método de rotação. Os resultados são contundentes: os valores mundo de 

beleza, sabedoria, igualdade e harmonia interna apresentam um padrão de saturação 

que converge com os elementos pós-materialistas, e a segurança familiar, segurança 

nacional e vida confortável o fazem com respeito aqueles elementos materialistas, como 

era de se esperar. 

Críticas 

 Em resumo, parece adequado concluir que “existe” uma estrutura transcultural 

de valores materialistas – pós-materialistas. O que é menos evidente, como algumas 
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vezes sugere o próprio Ronald Inglehart, é que a dimensão defina pólos opostos 

(Inglehart et al., 1998). Gouveia (1998) insiste que em muitos países da Europa, como, 

por exemplo, Portugal e Espanha, é mais típico uma mescla destas orientações. Esta não 

é a primeira crítica a este aspecto de sua teoria, Brooks e Manza (1994) e Braithwaite et 

al. (1996) também o fazem. Estes últimos autores, especificamente, comentam que o 

discurso tipo branco-preto, um ou outra coisa, não é mais corrente no âmbito da política 

– pensa-se que tampouco seja na vida real –, onde o diálogo e a negociação, por 

exemplo, são mais importantes. Classificar a alguém ou a algum país de forma 

excludente como materialista ou pós-materialista parece um procedimento que pouco 

tem a ver com a vida real. 

 Davis e Davenport (1999) criticam a técnica de análise fatorial usualmente 

empregada para confirmar a validade da referida medida, alegando que não seria 

adequada em razão da natureza dos dados produzidos pelas questões, uma vez que não 

seria capaz de especificar a matriz de covariância entre dados ordenados. Em 

substituição, os autores propõem testes fundamentados em princípios básicos de 

probabilidade que, no seu conjunto, objetivam verificar se a classificação que resulta 

das questões sobre o materialismo/pós-materialismo são consistentes com um padrão de 

respostas aleatórias. Tais resultados conduzem os autores à conclusão de que não 

existiria uma dimensão latente consistente que influenciasse os indivíduos a escolherem 

coerentemente opções de uma mesma orientação. Em termos mais explícitos, não 

existiria uma dimensão materialista/pós-materialista e a distribuição das respostas 

seguiria muito mais um padrão aleatório. Obviamente, esse tipo de afirmação questiona 

diretamente a validade da medida amplamente utilizada por Inglehart e seus 
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colaboradores, impondo restrições sérias às pesquisas que têm se orientado por seus 

postulados fundamentais. 

 

3.5 Questionário de Valores de Schwartz (SVS)  

Em sua primeira publicação sobre seu modelo de valores, Schwartz e Bilsky, 

(1987) empregaram a medida proposta por Rokeach (1973), constituída de 36 valores, 

18 instrumentais e 18 terminais, procurando mensurar sete domínios motivacionais 

diferentes propostos pela teoria, como anteriormente foi exposto. Embora o RVS 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. 

Fonte dos valores 

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

amostragem de valores específicos entre aqueles que ele pensava que expressavam suas 

metas motivacionais correspondentes. Deste modo, o número de valores escolhidos para 

cada meta dependia de sua natureza e amplitude, variando, então, o número de valores 

por tipo motivacional. Por exemplo, alguns tipos como universalismo e benevolência, 

foram representados, respectivamente, por oito e cinco itens, e outros como hedonismo 

e estimulação ficaram, respectivamente, com dois e três itens. Foram utilizados como 

fonte, além dos valores do RVS (Rokeach, 1973), valores de outros instrumentos 

(Braithwaite & Law, 1985; Chinese Culture Connection, 1987; Hofstede, 1980; Levy & 

Guttman, 1974; Munro, 1985), além de consultados textos comparativos de religiões 

diversas, como mulçumana e drusos (Schwartz, 1992). 
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O Schwartz Value Survey (SVS) ficou constituído por 56 valores específicos 

distribuídos nos tipos motivacionais teorizados; concretamente, destes, 52 valores foram 

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 importantes na cultura onde 

se fosse validar/aplicar o instrumento. No Brasil, por exemplo, Tamayo e Schwartz 

(1993), quando da adaptação do SVS, adicionaram quatro valores (sonhador, esperto, 

vaidade e trabalho), tidos por eles como tipicamente brasileiros. 

Forma e tempo de aplicação 

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

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

(adjetivos). Tal classificação foi herdada da medida de Rokeach, e representa um 

anacronismo, já que o próprio Schwartz (1994) afirma não haver prova empírica 

substancial sobre a distinção entre valores terminais e instrumentais. Pede-se aos 

respondentes que avaliem cada valor com respeito a sua importância como princípio-

guia em suas vidas, sendo respondido em escala de nove pontos, que varia de -1 a 7. A 

pontuação -1 significa qualquer valor oposto aos princípios que guiam sua vida; o 0 

significa que o valor não tem importância; e de 1 a 7 se definem níveis crescentes de 

importância, com a pontuação 7 significando de extrema importância. 

Antes de começarem a avaliar a importância dos elementos valorativos, os 

participantes são instruídos a elegerem aquele valor contrário aos seus (-1), o menos 

importante em sua vida (0), e o mais importante (7), o que define a escala de resposta 

não de todo intervalar; pode-se dizer que é semi-intervalar ou quase ipsativa. Além 

disso, ele também recomenda que não haja mais de dois valores de máxima 
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importância, podendo gerar respostas forçosamente arbitrárias. Quanto ao tempo de 

resposta necessário para respondê-lo, não se encontrou qualquer referência. 

Parâmetros psicométricos 

 Apesar do anteriormente comentado, Schwartz (1992) defendeu o nível de 

medida escalar de seu SVS, tanto por razões metodológicas como conceituais, sendo seu 

instrumento diferente daquele empregado por Rokeach (1973), que consistia 

simplesmente em ordenar os valores das listas. Segundo Schwartz (2006), optou-se pela 

medida escalar por apresentar melhores propriedades estatísticas, permitir ao 

pesquisador usar listas de valores mais longas e favorecer a alteração do número de 

valores sem que isso afete as avaliações. 

Confiabilidade 

 A extensão da escala de resposta do questionário de Schwartz, originalmente 

com nove pontos, seguramente garante muitas vezes a idealizada variabilidade de 

resposta, porém traz consigo um problema para pensar: a disponibilidade do participante 

em fazer um esforço para diferenciar gradações muito sutis. Aumentar as possibilidades 

de resposta com o intuito de assegurar a consistência interna da escala ou evitar a 

desejabilidade social (Molpeceres, 1994), é um aspecto que não convence. Pela própria 

natureza “normativa” dos valores, não se pode negar a presença de sua relação com a 

desejabilidade social (Schwartz et al, 1997). 

Considerando dados concretos sobre a confiabilidade, especificamente no que 

concerne à consistência interna do instrumento em questão, Gouveia (1998) fez uma 

revisão dos índices referentes aos dez tipos motivacionais tratados em alguns estudos, 

como são mostrados na Tabela 3. 
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Tabela 3. α de Cronbach encontrado em diferentes estudos para os tipos de valores do 

questionário de Schwartz (Gouveia, 1998, p. 260) 

 ESTUDOS   

Tipos de valores 1 2 3 4 µ  

Hedonismo 0,58 0,54 0,76 0,70 0,64 0,102 

Realização 0,69 0,59 0,67 0,67 0,65 0,044 

Poder 0,71 0,47 0,68 0,61 0,62 0,107 

Autodireção 0,67 0,57 0,58 0,59 0,60 0,046 

Estimulação 0,70 0,61 0,79 0,75 0,71 0,078 

Universalismo 0,83 0,66 0,78 0,74 0,75 0,072 

Benevolência 0,81 0,61 0,68 0,69 0,70 0,083 

Segurança 0,60 0,49 0,63 0,65 0,59 0,071 

Conformidade 0,70 0,50 0,70 0,65 0,64 0,095 

Tradição 0,57 0,59 0,59 0,54 0,57 0,024 
Nota: Os números dos estudos correspondem às seguintes referências: 1 (Feather, 1994), 2 (Sagiv & 

Schwartz, 1995), 3 (Feather, 1996) e 4 (Schwartz & Huismans, 1995); µ = média dos valores de α de 

Cronbach;  = desvio padrão dos valores de α de Cronbach.  

 

 O conjunto de quatro estudos descritos nesta tabela evidencia resultados algo 

inconsistentes. Apenas para citar dois, ao observar os casos dos tipos de valores poder e 

conformidade, nota-se que eles apresentam maior dispersão (σ). É provável que isto se 

deva à variabilidade própria das amostras consideradas, como a de professores (Sagiv & 

Schwartz, 1995), estudantes (Feather, 1994) e população geral (Feather, 1996). Por outro 

lado, corrobora-se a adequação de outros tipos de valores, com destaque especial para 

estimulação e benevolência. No caso dos índices apresentados no segundo estudo, cabe 

assinalar que compreendem médias obtidas a partir de três subamostras israelitas: judeus, 

mulçumanos e cristãos; nestas duas últimas, universalismo não constitui um tipo de valor 

coerente e conceitualmente distinto, tendo os autores não apresentado seus índices de 

consistência interna; no quarto estudo tais índices também são médias, desta vez 

considerando os pesos máximos e mínimos apresentados por Schwartz e Huismans 

(1995) para cada tipo de valor. Não resta dúvida de que estes índices são muito diferentes 

dos que Schwartz et al. (1997) descrevem ter encontrado em estudo prévio, que estavam 

entre 0,70 e 0,90. 
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 Além destes dados, Schwartz e Sagiv (1995) apresentam informações que 

ajudam a avaliar a confiabilidade do instrumento. Em uma amostra de 207 israelitas 

judeus adultos, foi aplicado o SVS em duas ocasiões com um intervalo de seis semanas 

entre elas. Após realizar uma SSA (Smallest Space Analisys) com os dados do teste-

reteste, concluíram que existia certa imprecisão na localização regional dos valores 

específicos; concretamente, cinco deles emergiram em regiões diferentes, o que 

significa esperar que cerca de 10% dos valores específicos apareçam em regiões 

desviantes em função da instabilidade da medida. Resultados muito parecidos foram 

encontrados quando usado o procedimento para dividir a amostra em duas metades 

(split-half); no Japão a flutuação em decorrência da inconsistência da medida foi de 

13%, enquanto que na Austrália foi de 12%. Mesmo sendo pequenos, estes graus de 

flutuação devem ser tomados com cautela, principalmente por causa da técnica 

estatística utilizada – o SSA – que sofre de indeterminação estatística (pois não existe 

qualquer índice como cargas, pesos ou saturações fatoriais que identifique cada 

elemento como pertencente a uma faceta específica) e determinação pessoal (uma vez 

que múltiplas interpretações são possíveis da solução estatística obtida) (Gouveia, 

1998). 

Validade 

 Os estudos sobre este parâmetro centram-se, sobretudo, em demonstrar as 

hipóteses de conteúdo e estrutura dos tipos de valores por meio das diversas culturas em 

que o instrumento é aplicado. As evidências a respeito são, em geral, encorajadoras, 

principalmente quando se utiliza a técnica estatística SSA; e considerando os dados 

obtidos em 20 países, classificados em 40 subamostras, Schwartz (1992) descreve que 
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em 67,5% delas os dez tipos de valores foram encontrados, e em 92,5% conseguiu-se 

identificar plenamente ao menos oito tipos. 

 Tratando do significado dos valores específicos em 88 amostras de 40 países, 

Schwartz e Sagiv (1995) comprovaram a presença dos 10 tipos de valores descritos pela 

teoria. Ademais, confirmou-se a consistência transcultural de 44 dos 56 elementos que 

compõem o SVS, que emergiram em ao menos 75% das amostras (66/88). 

 A quantidade de pesquisas realizadas com o SVS possibilita tratar de outros 

indicadores de sua validade. Por exemplo, Schwartz e Huismans (1995) comprovam 

como os dez tipos de valores descritos apresentam um padrão de correlações coerente e 

teoricamente esperado com respeito à religiosidade, com relativa independência do país-

religião considerado. Feather (1996), em amostra de 181 adultos da população geral da 

Austrália, descreveu correlações entre os tipos de valores de Schwartz e a pontuação em 

uma medida de autoritarismo; especificamente, os valores benevolência, tradição, 

conformidade e segurança apresentaram correlação positiva com este construto, 

enquanto que realização, hedonismo, estimulação, autodireção e universalismo tiveram 

correlação negativa. Schwartz et al. (1997), em duas amostras de adultos, uma de Israel 

(n = 207) e outra da Finlândia (n = 131), comprovaram a correlação entre o construto 

desejabilidade social e os tipos de valores. Como estabelecia a hipótese do estudo, 

observou-se correlação positiva com conformidade, tradição, segurança e benevolência, e 

negativa com estimulação, hedonismo, autodireção, realização e poder. 

Críticas 

 Embora seja evidente na literatura que a teoria de Schwartz goza de 

reconhecimento na temática dos valores humanos, ela não está isenta de críticas. É preciso 

destacar que, assumindo os elementos ou valores específicos do questionário de Rokeach 
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(1973), Schwartz abre brechas ao questionamento sobre os critérios para definição de seu 

instrumento e constituição dos tipos de valores. Sua própria tipologia, justificada 

comumente por meio de representações gráficas de valores em um espaço bidimensional, 

carece de objetividade. Parece apropriado utilizar o SSA para avaliar compatibilidades e 

conflitos entre os tipos de valores que formam uma estrutura circular, não obstante, 

deveria ser antes demonstradas as incompatibilidades entre estas prioridades axiológicas 

das pessoas e, principalmente, a adequação de assumir os dez tipos anunciados. Por 

exemplo, Karp (1996), utilizando análise fatorial exploratória, encontrou que o SVS 

apresenta até 14 fatores com valores próprios superiores a 1; estes não são tão claros 

como descreve a teoria, observando-se elementos que teoricamente ocupam regiões 

diferentes que se mesclam entre si (Gouveia, 1998). 

 Ainda quanto à estrutura de seu instrumento, fiel às ideias de Rokeach, mesmo 

insistindo que não se pode sustentar empiricamente a tipologia terminal-instrumental, 

Schwartz (1994) não apresentou qualquer justificativa para o procedimento de continuar 

separando seus elementos nestas duas listas. Gouveia (1998) assinala que é 

empiricamente difícil separar os valores terminais dos instrumentais, sendo muitas vezes 

uma questão semântica e conjectural, como previamente já admitia o próprio Rokeach 

(1973). 

 Há que se dizer que, admitindo esta dimensão na classificação dos valores, estes 

passam a assumir um caráter de transitoriedade, que não é necessariamente o que confere 

a identidade deste construto como legítimo, diferenciando-se de outros tantos, como 

atitudes ou ideais. Esta separação, ao menos no instrumento de Schwartz, é considerada 

um inconveniente na prática, já que exige do respondente um esforço desnecessário para 
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de se deter a dois conjuntos de instruções, demandando mais tempo e atenção de sua parte 

do que ele pode estar disposto a brindar ao pesquisador (Gouveia, 1998). 

 Outro elemento criticável do instrumento de Schwartz é que, não necessariamente, 

os tipos de valores são representados por número igual de valores específicos. Por 

exemplo, hedonismo está formado por somente dois elementos (prazer e desfrutar da 

vida), enquanto que oito itens compõem o universalismo (aberto, sabedoria, justiça social, 

igualdade, mundo em paz, mundo de beleza, unidade com a natureza e proteção do meio 

ambiente). Como anteriormente foi comentado, este autor procura explicar esta situação 

em razão da natureza das metas motivacionais envolvidas (Schwartz, 1992). Porém, o 

problema não se limita à representatividade do construto – que por si só é muito 

importante –, mas é também de ordem técnica: qualquer avaliação sobre a adequação dos 

distintos índices de consistência interna, em geral baseados no α de Cronbach, está 

condicionada à extensão das escalas ou, neste caso, do conjunto de valores analisados 

(Peterson, 1994). Desta forma, há que ponderar coeficientes mais elevados para tipos 

motivacionais mais abrangentes, que abarcam mais itens, como é o caso de universalismo. 

Com relação 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 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 deveriam ser eliminados. Desta forma, o número 7 da escala de 

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

instrumento que demanda nível alto de pensamento abstrato e apresenta os conceitos de 

valor fora de qualquer contexto específico, sendo ainda bastante extenso (56 itens), o 
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que dificulta sua aplicação em determinados contextos (e.g., organizacional) ou para 

certos fins (e.g., realização de triagem ou levantamento transcultural, quando se 

consideram múltiplas medidas).  

 Gouveia (1998) acrescenta que a maior incerteza quanto à tipologia de Schwartz 

(1992) pode ser baseada, principalmente, na falta de informação sobre a origem específica 

de cada um dos valores ou dimensões postuladas por este autor. De fato, tal problema 

parece ser menos evidente no trabalho de Inglehart (1989), que reconheceu o mérito de ter 

sido orientado por uma teoria em particular. Este empreendimento foi tomado em conta 

por este autor, quando apresenta sua definição mais concisa dos valores, considerando-os 

como critérios de orientação que guiam as ações humanas e representam cognitivamente 

suas necessidades (Gouveia, 2003; Gouveia et al., 2008, 2009, 2010). Considera-se, a 

seguir, a medida principal proposta por este autor, que tem sido utilizada em diversas 

partes do Brasil e em outros países (Medeiros, 2011). 

 

3.6 Questionário de Valores Básicos (QVB) 

 O instrumento elaborado por Gouveia (1998), o QVB, traz avanços importantes 

para a mensuração dos valores humanos. Especificamente, este foi elaborado baseado 

estritamente em uma teoria que tem se consolidado no decorrer dos últimos anos, 

tratando-se de uma medida de avaliação (rating), a qual proporciona o uso de análises 

estatísticas que admitem independência entre as pontuações dos respondentes. 

Fonte dos valores 

 Para formar a versão preliminar do Questionário de Valores Básicos, Gouveia 

(1998) procurou representar cada valor por meio de unidades comportamentais, ou seja, 

cada valor é visto como um construto latente específico. Primeiramente, ele reuniu itens 
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utilizados em publicações prévias (Braithwaite & Law, 1985; Braithwaite & Scott, 1991; 

Levy, 1990; Schwartz, 1992) e, posteriormente, passou a redigir alguns mais que 

pudessem representar os valores que geralmente não eram considerados, como, por 

exemplo, sobrevivência, e aqueles que eram apenas parcialmente contemplados, como 

saúde e intimidade. 

 Esta versão preliminar foi identificada pelo título genérico de Formas de entender 

a vida. Vale salientar que a presença dos valores intimidade e poder não estava 

completamente clara no início do estudo; o primeiro parecia estar implícito na ideia de 

autodireção, enquanto que o segundo se definia como prestígio. Por esta razão, a primeira 

versão do questionário era composta por 200 itens, dez por valor, sendo eles: 

sobrevivência, sexual, estimulação, emoção, estabilidade pessoal, saúde, religiosidade, 

apoio social, ordem social, afetividade, pertença, realização, prestígio, maturidade, 

autodireção, justiça social, honestidade, tradição, sabedoria e beleza. O propósito deste 

estudo preliminar foi reduzir aproximadamente pela metade o número de elementos por 

valor, tendo em conta dois critérios básicos: correlação item-total (r ≥ 0,25, p ˂ 0,01) e 

poder discriminativo (t ≥ 3,50, p ˂ 0,001). Para tanto, aplicou-se este questionário em uma 

amostra de 143 estudantes universitários espanhóis. 

 Da seleção previamente comentada foram escolhidos 110 itens, cinco por valor, 

sendo derivados aqueles para os valores poder e intimidade. Esta versão foi identificada 

como Forma A, a qual foi aplicada em uma nova amostra de 250 estudantes universitários 

espanhóis, com o objetivo de avaliar a possibilidade de reduzir novamente o conjunto 

total de itens sem comprometer a medida. O que se procurou avaliar com este novo estudo 

foi em que medida se reduz a confiabilidade ao reduzir o número de itens. Decidiu-se por 

trabalhar com três itens por valor, em razão das médias dos α de Cronbach com cinco 
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(0,74) e três itens (0,72) não terem sido estatisticamente diferentes [F (249) = 1,08, p > 

0,05]. Neste sentido, Gouveia (1998) propôs uma medida com 66 itens, sendo três para 

cada valor, identificada como Forma B. 

 A fim de justificar a tipologia proposta de 22 valores básicos com seu instrumento 

de 66 itens, Gouveia (1998) realizou um terceiro estudo para comprovar a estrutura 

encontrada. Duas amostras foram consideradas, uma para a realização de uma análise 

fatorial exploratória, pedindo a extração de 22 fatores, sendo formada pelos mesmos 250 

estudantes universitários do estudo anterior, e a outra amostra, de 298 pessoas, também 

estudantes universitários, para a realização de uma análise fatorial confirmatória seguindo 

as indicações da tipologia. Pôde-se comprovar a validade de construto e a confiabilidade 

do conjunto de valores, demonstrando que este instrumento é adequado para mensurar a 

tipologia de valores proposta por este autor. 

 Passados cinco anos, Gouveia (2003) aprimorou sua tipologia e medida, 

acrescentando dois valores à sua lista, totalizando 24 valores básicos. Neste trabalho, o 

questionário de valores básicos também se encontra modificado, contando com dois itens 

por valor. Finalmente, a versão atual do QVB (Gouveia et al., 2008), e a que tem sido 

mais amplamente utilizada, foi pensada de maneira um pouco diferente das anteriores, 

não obstante, coerente com a teoria funcionalista dos valores básicos. Ao invés de os 

valores se comportarem como construtos latentes, nesta nova medida as seis subfunções 

valorativas são vistas como construtos latentes, sendo representadas pelos dezoito valores 

específicos (três para cada uma das seis subfunções), selecionados de pesquisas prévias a 

partir de evidências empíricas (distinção de conteúdo, homogeneidade dos valores em 

uma mesma subfunção), que foram explicados no Capítulo 2 desta dissertação, o qual 

descreve toda esta teoria detalhadamente. 
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Existem na atualidade duas versões do QVB: uma infantil, geralmente 

empregada com crianças de oito a 12 anos (QVB-I), e outra para adolescentes e adultos 

(QVB-A). Ambas estão formadas por 18 valores, sendo que a escala de resposta para a 

versão infantil compreende cinco alternativas, enquanto que para adultos são 

disponibilizadas sete alternativas, congruente com a diferença de “sofisticação” 

cognitiva destes grupos. Esta última versão, além da original em Português, conta com 

adaptações para seis outros idiomas: Alemão, Espanhol, Francês, Italiano, Inglês e 

Norueguês.  

Forma e tempo de resposta 

 A medição dos valores tem sido realizada, tradicionalmente, por meio de escalas 

de ordenação (Inglehart, 1977; Kohn, 1977; Rokeach, 1973). Quando são poucos itens 

ou valores a ordenar, não parece haver problema, como no caso da medida proposta por 

Inglehart (1977). Entretanto, quando existem múltiplos valores, como as listas dos 

valores terminais e instrumentais apresentados por Rokeach (1973) e Schwartz (1992), a 

tarefa de responder pode ser dificultada; é possível que a partir do oitavo ou décimo 

valor as ordenações sejam mais aleatórias que expressando realmente comparações 

conscientes e racionais feitas pelos indivíduos. Contudo, este é apenas um dos 

problemas quando se empregam estes tipos de escalas de resposta; a interdependência 

que se cria entre as respostas restringe o emprego de estatísticas mais sofisticadas, ao 

mesmo tempo em que produz uma matriz de correlações com coeficientes 

predominantemente negativos. Isso sugere incompatibilidade quando, de fato, pode não 

existir; a própria estratégia de Schwartz (1992) em solicitar que o respondente indique 

os valores contrários aos seus, mesmo que não existam, pode forçar uma solução 

artificial. É com base nestes argumentos que Gouveia (1998, 2003; Gouveia et al., 
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2008) decidiu trabalhar com um instrumento de avaliação (rating) e com múltiplos 

descritores para cada um dos valores. 

A versão atual do QVB, formada por dezoito itens, apresenta duas descrições 

para cada valor (por exemplo, Emoção. Desfrutar desafiando o perigo; buscar aventuras; 

Obediência. Cumprir seus deveres e obrigações do dia a dia; respeitar seus pais, os 

superiores e os mais velhos). Aos participantes é solicitado que avaliem cada item em 

uma escala de sete pontos, com os seguintes extremos: 1 (Totalmente não importante) a 

7 (Extremamente importante), considerando sua importância como um princípio guia 

em suas vidas. Cinco a dez minutos são suficientes para respondê-lo. 

Parâmetros psicométricos 

Apesar da eficácia da teoria funcionalista dos valores para explicar multiplos 

fenômenos psicossociais (Aquino, 2009; Cavalcanti, 2009; Coelho, 2009; Coelho 

Junior, 2001; Diniz, 2009; Medeiros, 2009; Pimentel, 2004; Santos, 2008; Vasconcelos, 

2004) e seu caráter integrador e parcimonioso, contemplando modelos prévios (por 

exemplo, Inglehart, 1989; Schwartz, 1992), as evidências sobre sua adequação ainda 

estão sendo reunidas. Concretamente, foram encontradas quatro referências a respeito, 

sendo um artigo (Gouveia et al., 2010), uma dissertação de mestrado (Maia, 2001) e três 

teses de doutorado (Boer, 2009; Guerra, 2009; Medeiros, 2011); a primeira e a última, 

concretamente, tiveram como propósito específico de testar a adequação desta teoria. 

Confiabilidade 

 Gouveia et al. (2010), em estudo realizado na Espanha com 582 estudantes, 

avaliaram os índices de consistência interna, a saber 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, 
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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 (rmédio = 0,42, p ˂ 0,001), 

indicando homogeneidade dos fatores, isto é, das subfunções. 

 Medeiros (2011) realizou sua tese de doutorado empenhando-se em reunir 

evidências empíricas acerca da adequação da teoria funcionalista dos valores no Brasil e 

em outros onze países. No Brasil ele contou com uma amostra de 34.020 pessoas das 27 

unidades da federação, provenientes de 24 estudos realizados independentemente. 

Foram analisadas as propriedades psicométricas da medida em cada região do Brasil 

separadamente. Neste sentido, apresentam-se a seguir os resultados dos índices de 

confiabilidade (alfa de Cronbach, índice de homogeneidade e confiabilidade composta) 

por região. 

Região Norte. Nesta região foi encontrado índice de consistência interna (α, alfa 

de Cronbach) médio de 0,45 (dp = 0,05), cujos valores variaram entre 0,38 (realização) 

e 0,53 (normativo). Calcularam-se ainda as correlações inter-itens para cada subfunção, 

as quais apresentaram valor médio de 0,23 (dp = 0,04). A confiabilidade composta (CC) 

média ficou em 0,68 (dp = 0,04), variando de 0,63 (realização) a 0,74 (interativa). 

Região Nordeste. Os resultados para esta região indicaram consistência interna 

(α) média de 0,47 (dp = 0,06), oscilando entre 0,39 (realização) e 0,55 (existência); a 

homogeneidade média ficou em 0,24 (dp = 0,05), variando de 0,17 (realização) a 0,29 

(normativa e existência). A confiabilidade composta média se situou em 0,69 (dp = 

0,02), com amplitude de 0,66 (existência) a 0,72 (experimentação). 

Região Centro-Oeste. Comprovou-se alfa de Cronbach médio de 0,50 (dp = 

0,04) para as seis subfunções, variando de 0,45 (suprapessoal) a 0,56 (existência). A 

homogeneidade média ficou em 0,26 (dp = 0,03), variando de 0,23 (suprapessoal) a 
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0,30 (existência e normativa). No caso da confiabilidade composta, esta apresentou 

valor médio de 0,67 (dp = 0,04), situando-se no intervalo de 0,64 (suprapessoal) a 0,72 

(interativa). 

Região Sudeste. Os índices de consistência interna (α) nesta região variaram de 

0,47 (interativa) a 0,56 (existência), apresentando valor médio de 0,52 (dp = 0,04). No 

que diz respeito à homogeneidade, apresentou média de 0,27 (dp = 0,03), oscilando de 

0,24 (interativa) a 0,32 (normativa). No caso da confiabilidade composta, esta 

apresentou média de 0,68 [dp = 0,03; amplitude de 0,64 (suprapessoal) a 0,73 

(interativa)]. 

Região Sul. As subfunções valorativas apresentaram alfas de Cronbach variando 

de 0,44 (suprapessoal) a 0,55 (realização), apresentando coeficiente médio de 0,51 (dp 

= 0,05); o índice médio de homogeneidade foi de 0,27 [dp = 0,05; amplitude de 0,21 

(suprapessoal) a 0,35 (normativa)]. A média de confiabilidade composta se situou em 

0,68 [dp = 0,04; amplitude de 0,63 (existência) a 0,74 (interativa)]. 

No que concerne aos dados provenientes de outros países, Medeiros (2011) 

reuniu evidências acerca desta teoria em onze deles e em uma amostra independente de 

brasileiros. Portanto, compuseram a amostra doze países, a saber: Alemanha, Argentina, 

Brasil, Colômbia, Espanha, Filipinas, Honduras, Inglaterra, Israel, México, Nova 

Zelândia e Peru. Neste estudo participaram 4.991 pessoas, incluindo aquelas da 

população geral e estudantes universitários. A seguir, na Tabela 4, são apresentados os 

valores médios dos índices de confiabilidade para cada país. Os alfas de Cronbach 

médios variaram de 0,44 (Honduras) a 0,63 (Filipinas), com homogeneidade mínima de 

0,21 (Honduras) e máxima de 0,37 (Filipinas); os valores de confiabilidade composta 

foram todos iguais ou superiores a 0,65. 



102 

 

Tabela 4. Média dos índices de Confiabilidade dos países 

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 

 

Portanto, como pode ser observado nos resultados das regiões brasileiras e de 

outros países, os valores médios de alfa podem ser considerados satisfatórios para fins 

de pesquisa. Tais coeficientes se tornam mais justificáveis quando se pondera que o 

construto valor geralmente tem baixa variabilidade de resposta no âmbito de uma 

cultura ou país, resultado do compartilhamento de princípios axiológicos, além de o 

número de itens ser reduzido, sendo três para cada uma das subfunções valorativas. 

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). Vale salientar, ainda, que o 

QVB está sendo testado não somente por valores de alfa de Cronbach, mas também por 

outros índices de precisão, como é o caso da confiabilidade composta, que pode 

contribuir para dirimir dúvidas quanto ao coeficiente alfa de Cronbach, que é 

influenciado pelo número de itens, não sendo adequadamente empregado quando se 

trata de uma medida com dois ou mais componentes interdependentes (Pasquali, 2003), 

como pode ser o caso das subfunções valorativas, que se definem em razão de 

dimensões de ordem superior (tipo de orientação e tipo de motivador). 
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Deste modo, Medeiros (2011) traz uma contribuição importante para avaliação 

da adequação do QVB, podendo-se observar que, no geral, as subfunções apresentaram 

evidências de consistência interna, como avaliadas pelos três indicadores considerados. 

Contudo, vale ressaltar, esta medida fica comprometida quando se trata de diagnóstico, 

demandando-se, neste caso, repensar uma estratégia mais eficaz, que assegure melhores 

coeficientes de confiabilidade desta medida. 

Validade 

 Para checar a validade de construto do QVB, Medeiros (2011) avaliou as 

evidências de validades convergente e discriminante das subfunções valorativas. A 

variância extraída média (VME) pode ser considerada indicadora de validade 

convergente de cada subfunção, isto é, o quanto ela serve para explicar o conjunto de 

valores específicos, com valores iguais ou superiores a 0,50 assegurando a adequação da 

medida; no caso da validade discriminante, esta é assegurada quando a raiz quadrada da 

VME é superior ao coeficiente de correlação (Ф) entre as duas subfunções em 

consideração. Desta forma, em seu estudo realizado com as regiões do Brasil, este autor 

relatou os seguintes resultados: 

Região Norte. A variância média extraída (VME) se situou, em média, em 0,52 

(dp  = 0,04), no intervalo de 0,44 (suprapessoal) e 0,57 (normativa). No que se refere às 

evidências de validade discriminante das subfunções, as de existência e suprapessoal se 

mostraram fortemente correlacionadas entre si (Φ = 0,86), superando as √VMEs de 

ambas (0,73 e 0,66, respectivamente). Existência se correlacionou também fortemente 

com as subfunções normativa (Φ = 0,79), interativa (Φ = 0,78) e realização (Φ = 0,75). 

Suprapessoal o fez com as subfunções realização (Φ = 0,81) e interativa (Φ = 0,79). 
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Por fim, interativa e normativa também se correlacionaram entre si (Φ = 0,84), sendo 

este valor superior aos observados para suas √VMEs (0,71 e 0,75, respectivamente). 

Região Nordeste. A VME exprimiu um valor médio de 0,46 (dp = 0,06), 

variando de 0,39 (realização e normativa) a 054 (existência). Quanto à validade 

discriminante das subfunções, aquelas de existência e suprapessoal se mostraram 

fortemente correlacionadas entre si (Φ = 0,98), superando as √VMEs respectivas (0,73 e 

0,70). Existência se correlacionou ainda com as subfunções realização (Φ = 0,90) e 

normativa (Φ = 0,75), enquanto que suprapessoal o fez com interativa (Φ = 0,88) e 

realização (Φ = 0,87). Finalmente, a correlação entre experimentação e realização (Φ = 

0,73) foi superior aos coeficientes observados para suas √VMEs (0,69 e 0,72, 

respectivamente). 

Região Centro-Oeste. A variância média extraída, considerando seu valor 

médio, ficou em 0,51 (dp = 0,03), com os valores baixo e alto correspondentes às 

subfunções suprapessoal e normativa (0,46 e 0,55, respectivamente). Averiguaram-se 

também evidências de validade discriminante das subfunções valorativas; a correlação 

entre existência e suprapessoal foi forte (Φ = 0,98), superando suas √VMEs (0,73 e 

0,68, respectivamente). Existência se correlacionou também com a subfunção interativa 

(Φ = 0,74), similar ao que ocorreu com esta subfunção e a suprapessoal (Φ = 0,78); esta 

última também se correlacionou com realização (Φ = 0,70). Por fim, constatou-se 

correlação entre as subfunções interativa e normativa (Φ = 0,79) que foi superior aos 

coeficientes observados para suas √VMEs (0,71 e 0,74, respectivamente). 

Região Sudeste. O valor médio da VME foi de 0,52 (dp = 0,03), com valores 

mínimo e máximo correspondendo a suprapessoal (0,48) e normativa (0,57), 

respectivamente. Quanto às evidências de validade discriminante das subfunções 
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valorativas, observou-se correlação forte entre existência e suprapessoal (Φ = 0,98), 

superando suas respectivas √VMEs (0,73 e 0,69). Estas duas subfunções se 

correlacionaram também com interativa (Φ = 0,75 e 0,81, respectivamente), 

coeficientes que foram superiores às raízes quadradas das VMEs  (0,73 e 0,69, 

respectivamente). Por fim, as subfunções interativa e normativa se correlacionaram 

entre si (Φ = 0,78; √VMEs = 0,70 e 0,75, respectivamente), como também o fizeram 

experimentação e realização (Φ = 0,77; √VMEs = 0,72 e 0,73, respectivamente). 

Região Sul. O valor médio de VME foi 0,52 (dp = 0,05), variando de 0,44 

(suprapessoal) a 0,58 (normativa). No que se refere à validade discriminante das 

subfunções valorativas, as subfunções existência e suprapessoal apresentaram 

correlação forte entre si (Φ = 0,95), coeficiente que foi superior às suas √VMEs (0,72 e 

0,66, respectivamente). A subfunção suprapessoal se correlacionou ainda com a 

interativa (Φ = 0,75), coeficiente superior às raízes quadradas de suas VMEs (0,66 e 

0,71, respectivamente). Finalmente, as subfunções experimentação e realização pouco 

se diferenciaram ente si (Φ = 0,76; √VMEs = 0,72 para ambas). 

Em geral, o que se pode concluir ao observar estes resultados descritos por 

Medeiros (2011) é que a maioria das subfunções valorativas apresenta validade 

convergente em todas as regiões brasileiras, exceto algumas delas que obtiveram valores 

algo inferiores a 0,50. Quanto à validade discriminante, pode-se perceber que apenas 

algumas subfunções apresentaram evidências a respeito. Quando tais análises são feitas 

com os países anteriormente citados, os resultados melhoram um pouco, observando-se 

evidências de validade convergente na maioria deles e, diferentemente do que aconteceu 

nas regiões brasileiras, corrobora-se comumente sua validade discriminante (para mais 

detalhes, ver Medeiros, 2011).  
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Críticas 

Uma vantagem clara que este instrumento apresenta em detrimento dos 

anteriormente citados, é ter sido criado baseando-se em uma teoria que já tem aportado 

bastante na explicação de diversos fenômenos psicossociais. Além disso, há que insistir, 

tem demonstrado seu caráter integrador e parcimonioso (Gouveia, 2003), contemplando 

modelos prévios (por exemplo, Inglehart, 1989; Schwartz, 1992). Entretanto, esta 

medida não está isenta de críticas; a começar, embora existam evidências de sua 

adequação no Brasil e em outros países, o número de amostras é bem inferior àquele 

que apresentam Inglehart (1989) e Schwartz (1994), por exemplo. Porém, existem 

aspectos mais específicos a serem considerados. 

 Embora geralmente não seja indicado, percebe-se que o número de valores que 

são avaliados em uma escala corresponde ao conjunto de elementos ou itens que a 

compõem (Gouveia, et al., 2008; Inglehart, 1989; Levy, 1990; Rokeach, 1973; Schwartz, 

1992; The Chinese Culture Connection, 1987). De acordo com a teoria psicométrica, este 

procedimento não é adequado. Um dos princípios básicos desta teoria descreve que todo 

item (elemento) tem um componente de erro, seja devido a flutuações aleatórias ou à 

amplitude de seu significado, por exemplo; assim, adotar um único elemento como 

representação do construto de interesse pode resultar em uma medida impura e pouco 

confiável (Braithwaite & Scott, 1991). A este propósito, Gibbins e Walker (1993) 

demonstraram que dos 18 valores terminais de Rokeach, pelo menos oito apresentam três 

ou mais significados. Neste sentido, outra crítica que pode ser feita ao QVB é que ele não 

emprega múltiplos itens para avaliar um valor, como sugerem Braithwaite e Law (1985). 

 Além destes fatores, não se pode deixar de reconhecer que a ciência continua 

caminhando e evoluindo, desta forma, os instrumentos de mensuração também devem 
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evoluir e se adaptar às novas tecnologias e teorias de mensuração que estão se 

consolidando. Portanto, parece ser evidente a necessidade de construção de novas 

medidas que se adaptem aos avanços tanto teóricos quanto metodológicos, sendo 

adequadas tanto para o contexto de pesquisa quanto o uso prático na avaliação 

psicológica. É neste contexto, concretamente, que se justifica o objetivo geral da presente 

dissertação, isto é, a construção de um novo instrumento de valores humanos baseado na 

Teoria funcionalista dos valores humanos, e que supra as limitações apresentadas na 

versão ora proposta da medida empregada para avaliar esta teoria com pessoas 

adolescentes e adultas no contexto de triagem ou diagnóstico. Deste modo, pensa-se 

construir um instrumento mais amplo, com múltiplos itens representando cada valor, que 

sejam respondidos em uma escala de avaliação (rating) e que consiga reunir evidências da 

adequação de seus parâmetros psicométricos (validade e precisão).  
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PARTE II - ESTUDOS EMPÍRICOS 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISE TEÓRICA DOS ITENS 
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4.1 Objetivo 

Mediante o propósito desta dissertação, que é a construção de um instrumento 

novo para medir valores humanos, este primeiro estudo teve o objetivo de construir um 

banco de itens que atendesse a um critério essencial: que representem as seis subfunções 

preconizadas pela Teoria funcionalista dos valores humanos. 

 

4.2 Método 

4.2.1 Amostra 

Para garantir que o critério de seleção dos itens fosse atendido, este estudo 

contou com a participação de dez professores doutores, especialistas na Teoria 

funcionalista dos valores humanos (Gouveia, 1998). O papel destes era julgar a 

adequação e pertinência dos itens em uma das seis subfunções explicitadas pela teoria.  

4.2.2 Instrumento 

Para elaboração do conjunto de itens inicial, utilizou-se, inicialmente, o banco de 

200 itens desenvolvidos por Gouveia (1998). Estes foram traduzidos do espanhol para o 

português por um profissional de nível superior fluente nos dois idiomas. 

4.2.3 Procedimento 

Como primeiro passo, buscou-se fazer uma primeira seleção no banco de 200 

itens. Neste sentido, foram eliminados 22 itens que apresentaram correlações item-total 

menores que 0,30 nos resultados das análises realizadas por Gouveia (1998). Deste 

modo, restaram 178 itens, sendo que 37 representavam a subfunção interativa, 42 a 

suprapessoal, 26 a de experimentação, 30 a subfunção normativa, 27 a de existência e, 

finalmente, 16 representavam aquela de realização. Não obstante, o almejado era que 
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todas as subfunções fossem representadas pela mesma quantidade de itens. Assim, 

decidiu-se construir um instrumento onde cada subfunção tivesse 30 itens. 

Para tanto, itens das subfunções interativa e suprapessoal tiveram que ser 

excluídos, sendo eliminados aqueles que apresentaram as menores correlações item-

total, e novos itens tiveram que ser criados para as subfunções experimentação, 

existência e realização, de forma que cada subfunção contasse com os 30 itens 

pretendidos. 

Em seguida, o instrumento com 180 itens foi enviado para os dez juízes 

previamente mencionados, solicitando-lhes que classificassem cada item em somente 

uma das seis subfunções. Em posse das respostas, contabilizou-se o percentual de 

concordância entre os juízes para cada item. O critério utilizado para manutenção dos 

itens no instrumento foi que eles apresentassem no mínimo 70% de concordância entre 

os avaliadores. Vale salientar que este percentual foi considerado válido unicamente 

quando se encontrava, de fato, na subfunção a qual o item teoricamente pertencia. Desta 

forma, o instrumento resultante contou com 127 itens. 

 

4.3 Resultados 

A partir do critério de concordância entre os juízes, como anteriormente 

mencionado, 53 itens foram excluídos, contando a versão experimental deste 

instrumento com 127 itens, dos quais 24 itens pertenciam à subfunção experimentação, 

27 itens à realização, 21 à subfunção existência, 14 à suprapessoal, 19 à interativa e, 

finalmente, 22 itens representaram a subfunção normativa. Estes resultados são 

detalhados no Anexo 1. 
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4.4 Discussão Parcial 

 O objetivo deste estudo foi construir um banco de itens que representasse 

adequadamente as seis subfunções valorativas de Gouveia (1998). Espera-se que este 

tenha sido alcançado, uma vez que os juízes indicaram, com um grau de ao menos 70% 

de acordo, que determinados itens, precisamente 127 itens dos 180 iniciais, atenderam a 

tal critério. 

 Este primeiro estudo foi de fundamental importância para que no segundo estudo 

desta dissertação estes itens possam ser aplicados e, consequentemente, avaliadas as 

propriedades psicométricas deste instrumento. Desta forma, uma nova seleção será 

realizada, considerando aqueles itens que contribuírem para evidências de validade e 

precisão das seis subfunções valorativas. 

 Cabe neste momento reconhecer as potenciais limitações deste estudo. Pode-se 

apontar como limitação, por exemplo, o fato de este estudo partir do mesmo banco de 

itens utilizado para construir o instrumento de Gouveia (1998, 2003). Como se trata de 

um trabalho de construção de instrumento, poderia se pensar na criação de todos os 

itens. Contudo, pensa-se que este empreendimento seria desnecessário, já que tanto o 

QVB quanto o instrumento proposto por esta dissertação baseiam-se na mesma teoria de 

valores. Destaca-se, entretanto, que foi primado neste estudo a representatividade dos 

itens ao construto, não sendo os marcadores valorativos (itens) o aspecto fundamental, 

mas sim as subfunções valorativas. Além disso, itens novos foram criados e 

incorporados ao instrumento, justamente para assegurar a adequação não só 

psicométrica – neste caso, tendo sido avaliada pelas correlações item-total dos itens 

construídos por Gouveia (1998) –, mas também para garantir que toda a extensão do 

conteúdo do construto (subfunção valorativa) fosse abarcada. 
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5.1 Objetivo 

 O objetivo deste estudo foi construir um instrumento, a partir dos 127 itens 

provenientes do Estudo 1, que apresente evidências de parâmetros psicométricos 

(validade e precisão) adequados. Tais parâmetros são avaliados por meio da técnica de 

modelagem por equações estruturais, procedimento este que favorece conclusão mais 

contundente acerca de evidências de validade fatorial da medida, indicando o quanto ela 

se ajusta aos dados empíricos. Especificamente, a fim de contar com uma medida 

parcimoniosa, espera-se construir um instrumento no qual cada subfunção seja 

representada igualmente por nove itens, sendo três itens para descrever cada valor 

humano. Os critérios para seleção dos itens foram: (a) aqueles que apresentaram as 

maiores cargas fatoriais; e (b) que os três itens consigam abarcar a extensão do conteúdo 

do valor o qual representa. 

 

5.2 Método 

5.2.1 Amostra 

 Este estudo contou com uma amostra de conveniência (não-probabilística). 

Participaram 210 estudantes do ensino médio e universitários da cidade de João Pessoa 

(PB). Estes tinham idades variando de 14 a 28 anos (m = 18,3; dp = 2,94), sendo a 

maioria do sexo feminino (61,4%). 

5.2.2 Instrumento 

 Os participantes responderam a um questionário com duas partes: 

 Questionário de Valores Básicos (QVB-D). Elaborado no Estudo 1, este 

instrumento é composto por 127 itens distribuídos entre as seis subfunções valorativas, 

cada uma representada por três valores humanos (por exemplo, a subfunção 
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experimentação é representada pelos valores de emoção, prazer e sexualidade), sendo 

respondidos em escala de 7 pontos, variando de 1 (Totalmente não importante) a 7 

(Extremamente importante), indicando-se o grau de importância que cada valor tem 

como um princípio-guia para a vida da pessoa. 

Dados demográficos. Todos os participantes responderam a um conjunto de 

perguntas de natureza demográfica (por exemplo, sexo, idade, religião). O leitor pode 

consultar esta lista de perguntas no Anexo 2. 

Inicialmente, realizou-se a validação semântica do QVB-D, que contou com a 

participação de 12 estudantes do primeiro ano do ensino médio (extrato mais baixo da 

população alvo, isto é, estudantes de ensino médio e universitários) de uma escola 

particular. Nesta oportunidade, procurou-se verificar se as instruções sobre como 

responder a escala de resposta apresentada e os itens eram compreensíveis. Verificado 

que não ocorreram questionamentos, manteve-se a versão proposta. 

5.2.3 Procedimento 

Para a realização da coleta de dados, foi contatado o coordenador pedagógico 

de uma escola particular, escolhida por conveniência, com o fim de obter a permissão 

para aplicação dos questionários. Após o consentimento da direção, a aplicação foi 

efetuada em estudantes do ensino médio. No que concerne à coleta com universitários, 

solicitou-se a autorização do professor em sala de aula para que se procedesse à 

aplicação dos questionários nos estudantes que se disponibilizassem a colaborar 

voluntariamente com a pesquisa. 

Os instrumentos foram aplicados de forma coletiva em sala de aula, bastando 

aos participantes seguirem as orientações dadas por escrito no próprio questionário. Em 

um primeiro momento, foram passados oralmente os esclarecimentos para os 
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participantes no que se referiu à natureza anônima e sigilosa de sua participação, bem 

como com o respeito às diretrizes éticas que regem a pesquisa com seres humanos. 

Nesta oportunidade, procurou-se que sua participação fosse consentida, devendo, assim, 

assinar o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 3). O projeto 

correspondente foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley, da Universidade Federal da Paraíba (Proc. 

CEP/HULW Nº 143/11), cujo parecer consta no Anexo 4. Os participantes levaram, em 

média, cerca de 25 minutos para responder ao questionário. 

5.2.4 Análise de dados 

Além das estatísticas descritivas (medidas de tendência central, dispersão e 

frequência), foram efetuadas, por meio do PASW 18, análises de consistência interna, 

especificamente o cálculo do alfa de Cronbach, sendo considerados adequados valores 

acima de 0,70 (Nunnally, 1991), e a homogeneidade (correlação média inter-itens, rm.i) 

dos fatores, esta sendo considerada adequada quando seus valores fossem iguais ou 

superiores a 0,20 (Clark & Watson, 1995).  

Com o fim de conhecer evidências de validade fatorial do instrumento, o 

pacote estatístico AMOS (versão 18) foi empregado para análises fatoriais 

confirmatórias, considerando-se a matriz de covariância e adotando o estimador ML 

(Máxima Verossimilhança). Realizou-se, portanto, um tipo confirmatório de análise 

fatorial que é mais criterioso e rigoroso do que aquele pautado por uma abordagem 

exploratória, a exemplo da análise de Componentes Principais. Por meio dessa análise, 

buscou-se verificar: (1) a relação entre as variáveis do modelo por meio dos parâmetros 

estruturais das equações; e (2) o ajuste do modelo aos dados empíricos (Byrne, 2010). 

Os principais indicadores desta análise se centram no efeito de variáveis independentes 
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(exógenas) sobre uma ou mais variáveis dependentes (endógenas), sejam elas latentes 

ou observadas diretamente. 

Em relação à adequação do modelo aos dados empíricos na modelagem por 

equações estruturais, foram considerados os seguintes indicadores de adequação de 

ajuste (Byrne, 2010; Garson, 2003; Kelloway, 1998; Tabachnick & Fidell, 2001; van de 

Vijver & Leung, 1997): 

 O χ² (qui-quadrado), que testa a probabilidade de o modelo teórico se ajustar 

aos dados; quanto maior este valor, pior o modelo explicativo. Na literatura recente, este 

índice tem sido pouco empregado, sendo mais comum considerar sua razão em relação 

aos graus de liberdade (χ²/g.l.). Neste sentido, valores entre 2 e 3 indicam um modelo 

teórico adequado, mesmo admitindo-se valores até 5 (Byrne, 2010). 

 O Goodness-of-Fit Index (GFI) e o Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI) 

são índices de ajuste que indicam a proporção de variância-covariância nos dados 

explicada pelo modelo. Estes variam de 0 a 1, com valores na casa dos 0,90 indicando 

um ajustamento satisfatório (van de Vijver & Leung, 1997). 

 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 o RMSEA 

se situe entre 0,05 e 0,08, aceitando-se valores de até 0,10 (Hu & Bentler, 1999). 

 O Comparative Fit Index (CFI), que é um índice comparativo, adicional, de 

ajuste ao modelo, com valores mais próximos de 1 indicando melhor ajuste. Costumam-

se admitir valores próximos a 0,90 como expressando um ajuste adequado (Byrne, 

2010). 
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Por fim, reunindo evidências complementares de validade de construto, 

procurou-se calcular a variância média extraída (VME) e a confiabilidade composta 

(CC) (Fornell & Larcker, 1981; Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998). Valores iguais 

ou superiores a 0,50 e 0,70, respectivamente, asseguram a adequação da medida. A 

VME pode ser considerada indicadora de validade convergente de cada fator, isto é, o 

quanto ele serve para explicar o conjunto de itens; no caso da validade discriminante, 

esta é assegurada quando a raiz quadrada da VME é superior ao coeficiente de 

correlação (Ф) entre as duas subfunções em consideração. Por último, o valor da CC 

para cada fator pode contribuir para dirimir dúvidas quanto ao alfa de Cronbach, uma 

vez que o primeiro tem a vantagem de não pressupor que os itens sejam tau 

equivalentes, ou seja, tenham iguais pesos fatoriais, assim como não pressupõe que os 

erros de medida sejam independentes. Por outro lado, o alfa de Cronbach tem a 

desvantagem de ser influenciado pelo número de itens e não ser adequado quando se 

trata de uma medida com dois ou mais componentes interdependentes (Pasquali, 2003). 

Portanto, a confiabilidade composta é um indicador adicional de consistência interna do 

fator (subfunção) avaliado. 

 

5.3 Resultados 

Com o propósito de organizar os resultados, facilitando a compreensão do 

leitor, decidiu-se apresentar as análises realizadas em subseções, cada um delas para 

uma das seis subfunções valorativas da Teoria funcionalista dos valores humanos.  
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5.3.1 Subfunção Experimentação 

 Realizou-se a análise fatorial confirmatória, tendo seus resultados mostrado 

que os índices de ajuste para o modelo com todos os itens de experimentação foram 

marginalmente aceitáveis: ² (249) = 799,07, p < 0,001; ²/gl = 3,21, GFI = 0,74, AGFI 

= 0,68, CFI = 0,78 e RMSEA = 0,103 (IC90% = 0,095-0,111). Em seguida, procedeu-se 

a seleção dos itens para o novo modelo da subfunção experimentação. Deste modo, no 

valor de sexualidade foram selecionados os itens 68 (λ = 0,84), 85 (λ = 0,83), e 105 (λ = 

0,65). No que concerne ao fator prazer, selecionaram-se os itens 7 (λ = 0,69), 17 (λ = 

0,49) e 102 (λ = 0,42). Quanto ao fator emoção, os itens escolhidos foram o 42 (λ = 

0,69), 97 (λ = 0,62), e 50 (λ = 0,50). 

Escolhidos os itens, realizou-se uma nova análise fatorial confirmatória. Os 

índices de ajuste para este novo modelo foram como seguem: ² (24) = 89,53, p < 

0,001; ²/gl = 3,73, GFI = 0,91, AGFI = 0,83, CFI = 0,89 e RMSEA = 0,114 (IC90% = 

0,090-0,140). Todos os  deste modelo foram superiores a 0,30, sendo estatisticamente 

diferentes de zero (  0; z > 1,96, p < 0,05). Todos os fatores apresentaram correlações 

positivas entre si (Ф), variando de 0,29 a 0,95 (valor Phi padronizado). Na Figura 4 este 

modelo é apresentado. 
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Figura 4. Estrutura fatorial da subfunção experimentação 

 

Após análise da solução fatorial da subfunção experimentação, procurou-se 

conhecer evidências complementares de sua validade de construto e precisão. Estas são 

checadas por meio do alfa de Cronbach, índice de homogeneidade, confiabilidade 

composta (CC) e variância média extraída (VME). Estes resultados são apresentados na 

Tabela 5. 

Tabela 5. Precisão e validade de construto da subfunção experimentação 

Valor α rm.i CC VME √VME 1 2 

1. Sexualidade 0,81 0,60 0,80 0,78 0,88 -  

2. Prazer 0,62 0,36 0,61 0,56 0,75 0,95 (0,66*) - 

3. Emoção 0,61 0,35 0,70 0,59 0,77 0,44 (0,31*) 0,29 (0,17*) 

Experimentação 0,79 0,29 0,61 0,53 0,73   

Nota: α = Alfa de Cronbach; rm.i = Índice de Homogeneidade; CC = Confiabilidade Composta; VME = 

Variância Média Extraída; √VME = raiz quadrada da variância média extraída; a matriz triangular 

expressa coeficientes padronizados de correlação (Phi) e, entre parênteses, coeficientes r de Pearson; * p 

˂ 0,01. 
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Quanto aos coeficientes de consistência interna dos valores humanos da 

subfunção experimentação, os valores de alfa variaram de 0,61 (emoção) a 0,81 

(sexualidade); todos os índices de homogeneidade apresentaram valores acima do 

aceitável de 0,20. No caso da confiabilidade composta e variância média extraída, todos 

os valores apresentaram valores aceitáveis, exceto para a CC do valor prazer, que foi de 

0,61. Quando calculados estes índices para um fator geral de experimentação, nota-se 

que todos os apresentaram valores aceitáveis, exceto a confiabilidade composta, que se 

situou em 0,61. 

No que concerne à validade discriminante, compara-se a seguir a raiz quadrada da 

VME com as correlações (Ф) entre os valores humanos. A correlação entre os fatores 

sexualidade e prazer foi alta (0,95), sendo maior do que a √VME, indicando que estes 

não apresentam evidências suficientes de validade discriminante. No caso da correlação 

entre os fatores prazer e emoção (0,29) e sexualidade e emoção (0,44), os valores da 

√VME para ambos foram superiores às correlações entre estes fatores, o que indica que 

eles apresentam evidências de validade discriminante. 

 

5.3.2 Subfunção Realização 

 Procedeu-se a análise fatorial confirmatória com todos os itens da subfunção 

realização. Os índices de ajuste para este modelo foram: ² (296) = 656,98, p < 0,001; 

²/gl = 2,22, GFI = 0,80, AGFI = 0,77, CFI = 0,81 e RMSEA = 0,076 (IC90% = 0,069-

0,084).  

Em seguida, realizou-se a seleção dos itens para o novo modelo reduzido da 

subfunção realização. Desta maneira, para o valor poder foram selecionados os itens 

120 (λ = 0,68), 101 (λ = 0,66), e 48 (λ = 0,65). No fator êxito, selecionaram-se os itens 
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77 (λ = 0,66), 119 (λ = 0,64) e 33 (λ = 0,60). Quanto ao fator prestígio, os itens 

escolhidos foram o 92 (λ = 0,71), 110 (λ = 0,68) e 88 (λ = 0,66). Realizou-se uma nova 

análise fatorial confirmatória com os itens escolhidos. Os índices de ajuste para este 

modelo foram os seguintes: ² (24) = 78,01, p < 0,001; ²/gl = 3,25, GFI = 0,92, AGFI 

= 0,86, CFI = 0,90 e RMSEA = 0,104 (IC90% = 0,079-0,130). Neste sentido, todos os  

do modelo foram superiores a 0,30, sendo estatisticamente diferentes de zero (  0; z > 

1,96, p < 0,05). Todos os fatores apresentaram correlações positivas entre si (Ф), 

variando de 0,47 a 0,86 (valor Phi padronizado). A seguir, na Figura 5, este modelo é 

apresentado. 

 

Figura 5. Estrutura fatorial da subfunção realização 
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Demonstrada a solução fatorial da subfunção realização, a seguir são 

apresentadas evidências complementares de sua validade de construto e precisão. Os 

resultados a respeito podem ser observados na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Precisão e validade de construto da subfunção realização 

Valor α rm.i CC VME √VME 1 2 

1. Poder 0,68 0,42 0,77 0,64 0,80 -  

2. Êxito 0,67 0,41 0,73 0,64 0,80 0,47 (0,31*) - 

3. Prestígio 0,75 0,50 0,77 0,71 0,84 0,86 (0,60*) 0,56 (0,38*) 

Realização 0,80 0,32 0,81 0,56 0,75   

Nota: α = Alfa de Cronbach; rm.i = Índice de Homogeneidade; CC = Confiabilidade Composta; VME = 

Variância Média Extraída; √VME = raiz quadrada da variância média extraída; a matriz triangular 

expressa coeficientes padronizados de correlação (Phi) e, entre parênteses, coeficientes r de Pearson; * p 

˂ 0,01. 

 

No que diz respeito aos indicadores de consistência interna dos fatores da 

subfunção realização, os valores de alfa variaram entre 0,67 (êxito) a 0,75 (prestígio), 

os índices de homogeneidade apresentaram valores acima do aceitável, variando de 0,41 

(êxito) a 0,50 (prestígio). Com relação à confiabilidade composta e variância média 

extraída, todos os valores também apresentaram valores aceitáveis, variando de 0,73 

(êxito) a 0,77 (poder e prestígio) para a CC, e de 0,64 (poder e êxito) a 0,71 (prestígio) 

para a VME. Quanto ao fator geral da subfunção realização, este apresentou todos os 

índices com valores acima do recomendado. 

Finalmente, avaliou-se a validade discriminante comparando a raiz quadrada da 

VME com as correlações (Ф) entre os fatores. A correlação entre os fatores poder e 

êxito foi 0,47, sendo menor do que a √VME, o que indica que estes fatores apresentaram 

validade discriminante. No caso da correlação entre os fatores poder e prestígio (0,86), 

esta foi maior do que a √VME, indicando a ausência de validade discriminante. Por 
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último, os fatores êxito e prestígio apresentaram correlação de 0,56, não ultrapassando o 

valor da √VME, ou seja, apresentando validade discriminante. 

 

5.3.3 Subfunção Suprapessoal 

 Realizou-se uma análise fatorial confirmatória com todos os itens da 

subfunção suprapessoal. Os índices de ajuste para este modelo foram: ² (74) = 216,76, 

p < 0,001; ²/gl = 2,93, GFI = 0,87, AGFI = 0,82, CFI = 0,75 e RMSEA = 0,096 (IC90% 

= 0,081-0,111). Posteriormente, procedeu-se a seleção dos itens para o novo modelo 

reduzido desta subfunção. Desta maneira, no valor maturidade foram selecionados os 

itens 25 (λ = 0,56), 70 (λ = 0,45) e 4 (λ = 0,36); no fator conhecimento, selecionaram-se 

os itens 87 (λ = 0,68), 127 (λ = 0,64) e 125 (λ = 0,61); e, finalmente, para o fator beleza 

os itens escolhidos foram o 84 (λ = 0,63), 96 (λ = 0,62) e 106 (λ = 0,55). Realizou-se 

uma nova análise fatorial confirmatória com os itens escolhidos, verificando-se os 

indicadores a seguir especificados: ² (24) = 54,22, p < 0,001; ²/gl = 2,26, GFI = 0,95, 

AGFI = 0,90, CFI = 0,90 e RMSEA = 0,078 (IC90% = 0,050-0,105).  

Neste caso, todos os  do modelo 2 foram superiores a 0,30, sendo 

estatisticamente diferentes de zero (  0; z > 1,96, p < 0,05). Todos os fatores 

apresentaram correlações positivas entre si (Ф), variando de 0,38 a 0,76 (valor Phi 

padronizado). A seguir, na Figura 6, este modelo é apresentado. 



125 

 

 

Figura 6. Estrutura fatorial da subfunção suprapessoal 

 

Evidenciada a solução fatorial da subfunção suprapessoal, são apresentadas a 

seguir evidências complementares de sua validade de construto e precisão. Na Tabela 7 

são sumarizados os resultados correspondentes. 

 

Tabela 7. Precisão e validade de construto da subfunção suprapessoal 

Valor α rm.i CC VME √VME 1 2 

1. Maturidade 0,44 0,21 0,71 0,46 0,68 -  

2. Conhecimento 0,68 0,42 0,78 0,65 0,81 0,38 (0,18*) - 

3. Beleza 0,62 0,35 0,67 0,60 0,77 0,49 (0,27*) 0,76 (0,50*) 

Suprapessoal 0,72 0,22 0,92 0,46    

Nota: α = Alfa de Cronbach; rm.i = Índice de Homogeneidade; CC = Confiabilidade Composta; VME = 

Variância Média Extraída; √VME = raiz quadrada da variância média extraída; a matriz triangular 

expressa coeficientes padronizados de correlação (Phi) e, entre parênteses, coeficientes r de Pearson; * p 

˂ 0,01. 

 

Quanto aos indicadores de consistência interna dos fatores da subfunção 

suprapessoal, os valores de alfa variaram de 0,44 (maturidade) a 0,68 (conhecimento), 
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os índices de homogeneidade apresentaram valores acima do recomendado, variando de 

0,21 (maturidade) a 0,42 (conhecimento). No caso da confiabilidade composta, esta 

variou de 0,67 (beleza) a 0,78 (conhecimento), já a variância média extraída situou-se 

entre 0,46 (maturidade) e 0,65 (conhecimento). Quanto ao fator geral da subfunção 

suprapessoal, este apresentou todos os índices com valores acima do recomendado, 

exceto para a VME, que foi de 0,46. 

Por fim, avaliou-se a validade discriminante comparando a raiz quadrada da VME 

com as correlações (Ф) entre os fatores. Ao observar a Tabela 7, percebe-se que todas as 

√VMEs foram maiores do que as correlações entre os fatores, indicando que todos os 

fatores da subfunção suprapessoal apresentaram validade discriminante. 

 

5.3.4 Subfunção Existência 

 Como previamente explicitado, realizou-se uma análise fatorial confirmatória. 

De acordo com os resultados da SEM (Structural Equation Modeling), observou-se que 

os índices de bondade de ajuste para o modelo com todos os itens de existência foram: 

² (186) = 450,63, p < 0,001; ²/gl = 2,42, GFI = 0,82, AGFI = 0,78, CFI = 0,78 e 

RMSEA = 0,083 (IC90% = 0,073-0,092). Não obstante, mediante o objetivo do presente 

estudo, procurou-se selecionar os três melhores itens para cada fator, tendo em conta os 

critérios de seleção anteriormente mencionados. Deste modo, no valor de sobrevivência 

foram selecionados os itens 103 (λ = 0,64), 37 (λ = 0,48) e 98 (λ = 0,49); no que 

concerne ao fator saúde, selecionaram-se os itens 99 (λ = 0,67), 86 (λ = 0,60) e 78 (λ = 

0,46); e, por fim, quanto ao fator estabilidade pessoal, os itens escolhidos foram o 73 (λ 

= 0,65), 55 (λ = 0,51) e 59 (λ = 0,54). 
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Escolhidos os itens, realizou-se uma nova análise fatorial confirmatória. Os 

índices de ajuste para este novo modelo foram como seguem: ² (24) = 52,44, p < 

0,001; ²/gl = 2,18, GFI = 0,95, AGFI = 0,91, CFI = 0,92 e RMSEA = 0,075 (IC90% = 

0,047-0,103). Neste caso, todos os  do modelo 2 foram superiores a 0,30, sendo 

estatisticamente diferentes de zero (  0; z > 1,96, p < 0,05). Todos os fatores 

apresentaram correlação entre si (Ф), variando de 0,78 a 0,84 (valor Phi padronizado). 

Na Figura 7 é resumido este modelo. 

 

Figura 7. Estrutura fatorial da subfunção existência 

 

Definida a solução fatorial da subfunção existência, demonstrando evidências de 

sua validade fatorial, procurou-se conhecer informações complementares de sua 

validade de construto. Estes resultados são apresentados na Tabela 8 a seguir. 
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Tabela 8. Precisão e validade de construto da subfunção existência 

Valor α rm.i CC VME √VME 1 2 

1. Sobrevivência 0,56 0,31 0,67 0,56 0,75 -  

2. Saúde 0,61 0,35 0,74 0,58 0,76 0,84 (0,46*) - 

3. Estabilidade 0,60 0,34 0,72 0,58 0,76 0,80 (0,45*) 0,78 (0,46*) 

Existência 0,77 0,28 0,67 0,53 0,73   

Nota: α = Alfa de Cronbach; rm.i = Índice de Homogeneidade; CC = Confiabilidade Composta; VME = 

Variância Média Extraída; √VME = raiz quadrada da variância média extraída; a matriz triangular 

expressa coeficientes padronizados de correlação (Phi) e, entre parênteses, coeficientes r de Pearson; * p 

˂ 0,01. 

 

No que concerne aos indicadores de consistência interna apresentados na Tabela 

8, observa-se que os valores de alfa situaram-se entre 0,56 (sobrevivência) e 0,61 

(saúde). Todos os índices de homogeneidade apresentaram-se acima do recomendado 

pela literatura, variando de 0,31 (sobrevivência) a 0,35 (saúde). Quanto aos valores de 

confiabilidade composta, variaram de 0,67 (sobrevivência) a 0,74 (saúde). Finalmente, 

também calcularam-se os índices de consistência interna considerando a subfunção 

existência como um fator geral; este apresentou todos os indicadores com valores acima 

do recomendado, exceto a confiabilidade composta, que foi de 0,67. 

No que se refere às evidências de validade discriminante dos valores, ao observar 

a Tabela 8, pode-se perceber que os desta subfunção (existência) se mostraram 

fortemente correlacionados entre si, com correlações (Ф) variando de 0,78 (entre saúde 

e estabilidade pessoal) a 0,84 (entre sobrevivência e saúde), superando as  √VMEs (0,75 

a 0,76), o que indica que tais fatores não apresentaram evidências suficientes de 

validade discriminante. 
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5.3.5 Subfunção Interativa 

 Realizou-se uma análise fatorial confirmatória com todos os itens da 

subfunção interativa. Os resultados mostram que os índices de bondade de ajuste para 

este modelo foram os seguintes: ² (249) = 799,07, p < 0,001; ²/gl = 2,39, GFI = 0,85, 

AGFI = 0,81, CFI = 0,82 e RMSEA = 0,081 (IC90% = 0,071-0,092). Em seguida, 

realizou-se a seleção dos itens para o novo modelo reduzido da subfunção interativa. 

Deste modo, no valor de afetividade foram selecionados os itens 69 (λ = 0,69), 31 (λ = 

0,64) e 19 (λ = 0,63); no fator convivência, selecionaram-se os itens 66 (λ = 0,72), 90 (λ 

= 0,66) e 53 (λ = 0,57); e, por fim, no que se refere ao fator apoio social, os itens 

escolhidos foram o 109 (λ = 0,71), 126 (λ = 0,69) e 45 (λ = 0,54). 

Escolhidos os itens, realizou-se uma nova análise fatorial confirmatória. Os 

índices de ajuste para este novo modelo foram os seguintes: ² (24) = 99,51, p < 0,001; 

²/gl = 4,15, GFI = 0,90, AGFI = 0,82, CFI = 0,87 e RMSEA = 0,123 (IC90% = 0,098-

0,148). Todos os  para este modelo foram superiores a 0,30, sendo estatisticamente 

diferentes de zero (  0; z > 1,96, p < 0,05). Todos os fatores apresentaram correlações 

positivas entre si (Ф), variando de 0,75 a 0,95 (valor Phi padronizado). Na Figura 8 este 

modelo é apresentado. 
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Figura 8. Estrutura fatorial da subfunção interativa 

 

Demonstrada a solução fatorial encontrada para a subfunção interativa, reuniram-

se evidências complementares de validade de construto e precisão, analisados por meio 

do alfa de Cronbach, índice de homogeneidade, confiabilidade composta (CC) e 

variância média extraída (VME). Estes resultados são apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9. Precisão e validade de construto da subfunção interativa 

Valor α rm.i CC VME √VME 1 2 

1. Afetividade 0,71 0,45 0,75 0,67 0,82 -  

2. Convivência 0,66 0,40 0,76 0,64 0,80 0,84 (0,60*)  - 

3. Apoio social 0,68 0,42 0,76 0,63 0,79 0,75 (0,54*) 0,95 (0,59*) 

Interativa 0,84 0,37 0,73 0,61 0,78   

Nota: α = Alfa de Cronbach; rm.i = Índice de Homogeneidade; CC = Confiabilidade Composta; VME = 

Variância Média Extraída; √VME = raiz quadrada da variância média extraída; a matriz triangular 

expressa coeficientes padronizados de correlação (Phi) e, entre parênteses, coeficientes r de Pearson; * p 

˂ 0,01. 
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No que se refere aos indicadores de consistência interna dos fatores da subfunção 

interativa, os valores de alfa variaram de 0,66 (convivência) a 0,71 (afetividade), todos 

os índices de homogeneidade apresentaram valores acima do aceitável de 0,20, os quais 

variaram de 0,40 (convivência) a 0,45 (afetividade). Quanto à confiabilidade composta e 

variância média extraída, todos os valores apresentaram valores aceitáveis, variando de 

0,75 (afetividade) a 0,76 (convivência e apoio social) para a CC, e de 0,63 (apoio 

social) a 0,67 (afetividade) para a VME. Para o fator geral da subfunção interativa, 

pode-se observar que todos os índices apresentaram valores acima do recomendado. 

Quanto à validade discriminante, compara-se a seguir a raiz quadrada da VME 

com as correlações (Ф) entre os fatores. A correlação entre os fatores afetividade e 

convivência foi alta (0,84), excedendo a √VME, o que indica que estes fatores não 

apresentaram evidências de validade discriminante. No caso da correlação entre os 

fatores afetividade e apoio social (0,75), esta não foi maior do que a √VME, indicando 

evidências de validade discriminante. Por último, os fatores convivência e apoio social 

apresentaram correlação de 0,95, ultrapassando a √VME, isto é, não atendendo ao 

recomendado, carecendo, portanto, de evidências de validade discriminante. 

 

5.3.6 Subfunção Normativa 

 Procedeu-se à análise fatorial confirmatória com todos os itens da subfunção 

normativa. Os índices de ajuste para este modelo foram os seguintes: ² (206) = 456,95, 

p < 0,001, ²/gl = 2,22, GFI = 0,83, AGFI = 0,79, CFI = 0,89 e RMSEA = 0,076 (IC90% 

= 0,067-0,086). Em um segundo momento, realizou-se a seleção dos itens para o novo 

modelo reduzido desta subfunção. Deste modo, no valor de obediência foram 

selecionados os itens 81 (λ = 0,79), 75 (λ = 0,55) e 49 (λ = 0,47); no fator religiosidade, 
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selecionaram-se os itens 64 (λ = 0,92), 80 (λ = 0,90) e 65 (λ = 0,88); e, finalmente, no 

que diz respeito ao fator tradição, os itens escolhidos foram o 46 (λ = 0,82), 60 (λ = 

0,74) e 23 (λ = 0,52). 

Realizou-se uma nova análise fatorial confirmatória com os itens escolhidos. Os 

índices de ajuste para este modelo foram como se descrevem: ² (24) = 67,58, p < 

0,001, ²/gl = 2,82, GFI = 0,90, AGFI = 0,82, CFI = 0,87 e RMSEA = 0,123 (IC90% = 

0,098- 0,148). Neste caso, todos os  do segundo modelo foram superiores a 0,30, sendo 

estatisticamente diferentes de zero (  0; z > 1,96, p < 0,05). Todos os fatores 

apresentaram correlação entre si (Ф), variando de 0,38 a 0,79 (valor Phi padronizado). 

Na Figura 9 este modelo é apresentado. 

 

Figura 9. Estrutura fatorial da subfunção normativa 

 



133 

 

Definida a solução fatorial para a subfunção normativa, demanda-se a seguir 

reunir evidências complementares de sua validade de construto e precisão. Estes 

resultados podem ser observados na Tabela 10 a seguir. 

 

Tabela 10. Precisão e validade de construto da subfunção normativa 

Valor α rm.i CC VME √VME 1 2 

1. Obediência 0,62 0,35 0,81 0,59 0,77 -  

2. Religiosidade 0,94 0,83 0,92 0,91 0,95 0,48 (0,39*) - 

3. Tradição 0,72 0,47 0,81 0,69 0,83 0,79 (0,55*) 0,38 (0,31*) 

Normativa 0,83 0,35 0,84 0,53 0,73   

Nota: α = Alfa de Cronbach; rm.i = Índice de Homogeneidade; CC = Confiabilidade Composta; VME = 

Variância Média Extraída; √VME = raiz quadrada da variância média extraída; a matriz triangular 

expressa coeficientes padronizados de correlação (Phi) e, entre parênteses, coeficientes r de Pearson; * p 

˂ 0,01. 

 

No que concerne aos indicadores de consistência interna dos fatores da subfunção 

normativa, os valores de alfa situaram entre 0,62 (obediência) a 0,94 (religiosidade), 

todos os índices de homogeneidade apresentaram valores acima do aceitável, variando 

de 0,35 (obediência) a 0,83 (religiosidade). Quanto à confiabilidade composta e 

variância média extraída, todos os valores apresentaram valores aceitáveis, variando de 

0,81 (obediência e tradição) a 0,92 (religiosidade) para a CC, e de 0,59 (obediência) a 

0,91 (religiosidade) para a VME. Para o fator geral da subfunção normativa, também se 

pode observar que todos os índices apresentaram valores acima do recomendado. 

Avaliou-se ainda a validade discriminante, comparando-se a raiz quadrada da 

VME com as correlações (Ф) entre os fatores. Ao observar a Tabela 10, pode-se 

perceber que todas as correlações entre os fatores não excederam o valor da √VME, o 

que indica evidências de validade discriminante de todos os fatores da subfunção 

normativa. 

Em resumo, neste estudo foram reunidas evidências de validade fatorial, 

convergente e discriminante das subfunções valorativas, além de informações sobre 
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seus indicadores de consistência interna (alfa de Cronbach, homogeneidade e 

confiabilidade composta). Portanto, confia-se contar com um instrumento mais 

elaborado, discutindo-se a seguir os achados principais. 

 

5.4 Discussão Parcial 

Antes de discutir os resultados deste estudo, faz-se necessário relembrar o seu 

objetivo principal, que foi construir um instrumento de valores humanos. Este, como se 

depreende dos resultados, ficou composto por 54 itens, sendo distribuídos 

equitativamente nas seis subfunções valorativas, cada uma composta por três valores 

que concentraram três itens. Em geral, pode-se afirmar que este objetivo foi alcançado, 

sendo demonstradas evidências de validade e precisão destas subfunções. 

 Foram apresentadas duas estruturas fatoriais para cada subfunção valorativa; a 

primeira com todos os itens da subfunção avaliada provenientes do Estudo 1, e a 

segunda correspondente aos itens selecionados para se chegar à estrutura fatorial 

almejada. Em todas as seis subfunções puderam-se observar índices de ajuste 

consideravelmente melhores para o segundo modelo, quando comparados com aqueles 

do primeiro modelo. 

Identificou-se um problema quanto aos itens do valor prazer, que faz parte da 

subfunção experimentação. Tendo em vista os critérios estabelecidos para seleção dos 

itens, embora aqueles selecionados (i.e., 7, 17 e 102) tenham apresentado as maiores 

cargas fatoriais, não atenderam plenamente ao segundo critério de seleção: abarcar todo 

o conteúdo do valor o qual representa. Este problema foi constatado com todos os itens 

que mensuravam o valor prazer no instrumento em questão, uma vez que eles estavam 

mensurando apenas um dos sentidos de prazer, no caso, o sexual (por exemplo, item 7 – 

Ter uma relação sexual satisfatória). Isto pode ser constatado também quando se 
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observa o valor da correlação entre os fatores prazer e sexualidade na Figura 4, que foi 

de 0,95, o que indica a ausência de validade discriminante entre estes dois fatores. Neste 

sentido, para solucionar este problema e assegurar que todos os itens do instrumento 

representem adequadamente os valores humanos, demanda-se elaborar itens adicionais 

para o valor de prazer, realizando-se análises complementares, segundo os critérios do 

estudo ora descrito. 

No que concerne aos índices de confiabilidade do instrumento, pôde-se contatar 

que, embora alguns valores de alfa de Cronbach estiveram abaixo do recomendado 

(0,70; Nunnally, 1991; Pasquali, 2003), sendo considerados aceitáveis somente para fins 

de pesquisa (Clark & Watson, 1995), todas as correlações inter-itens, tanto das 

subfunções em geral quanto de seus respectivos valores humanos, apresentaram valores 

acima do recomendado (0,20), indicando homogeneidade dos fatores, isto é, das 

subfunções. Uma observação precisa ser feita quanto à confiabilidade composta; embora 

sugerido idealmente valores na casa de 0,70 (Hair et al., 1998), admite-se a partir de 

0,60 (Fornell & Larcker, 1981). Desta forma, todos os valores de CC foram 

satisfatórios. Ademais, quando se observam índices de consistência interna do construto 

valor, eles se tornam ainda mais justificáveis quando ponderado que o mesmo 

geralmente não tem variabilidade alta de resposta devido à forma parecida com que as 

pessoas de uma mesma cultura respondem aos valores. Quiçá, contribua também para 

isso a desejabilidade social, que tornam os valores mais positivos do que, de fato, 

podem ser para as pessoas no dia a dia. 

Quanto à validade, em geral, o que se pode concluir ao observar os resultados 

deste estudo é que todas as subfunções valorativas apresentaram validade convergente, 

exceto para o valor maturidade da subfunção suprapessoal, que apresentou VME de 
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0,46. Já no que diz respeito à validade discriminante, entre os fatores (valores humanos) 

das subfunções, os resultados não seguem um mesmo padrão. Enquanto todos os 

valores das subfunções suprapessoal e normativa apresentaram validade discriminante, 

nenhum daqueles da subfunção existência o fez. Além disso, nas demais subfunções, 

também não se pôde constatar evidências de validade discriminante entre os valores 

sexualidade e prazer (subfunção experimentação), poder e prestígio (subfunção 

realização), afetividade e convivência e entre convivência e apoio social (ambas da 

subfunção interativa). 

Em vista destes resultados, pode-se suscitar a presença de multicolinearidade 

entre os fatores mencionados que não apresentaram validade discriminante. Não 

obstante, quando se observam as correlações de Pearson entre os fatores, que variaram 

de 0,17 a 0,66, constata-se que tais coeficientes não são exageradamente altos para 

indicar este problema, que seria mais contundente com correlações acima de 0,80 (Hair 

et. al, 1998). Portanto, quiçá uma explicação alternativa possa ser encontrada na própria 

natureza dos valores humanos, comumente correlacionados entre si, evidenciando um 

perfil axiológico integrado, do qual não se poderia esperar conflito pleno ou ausência de 

relação, desconexão entre tais princípios (Gouveia et al., 2010, 2011). 

Em resumo, reuniram-se evidências empíricas acerca da adequação psicométrica 

do Questionário de Valores Básicos (versão QVB-D), que foi proposto neste estudo. 

Estes achados são animadores, sobretudo, em razão da natureza do construto que está 

sendo medido: valores humanos. Contudo, demanda-se no estudo seguinte comprovar 

se a estrutura fatorial apresentada é replicável. Neste caso, prima-se por enfocar a 

concepção de parcela de itens, como a seguir será esclarecido. 
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CAPÍTULO 6. COMPROVAÇÃO DO QVB-D COM PARCELA DE ITENS 
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6.1 Objetivo 

O objetivo deste estudo foi comprovar a estrutura fatorial proposta no Estudo 2, 

por meio da técnica de parcela de itens. Coffman e MacCallum (2005) sugerem o uso de 

parcelas como indicadores de variáveis latentes; estas parcelas são agregações (somas 

ou médias) de vários itens individuais. Estes autores sumarizam três vantagens 

principais no uso de parcelas como indicadores destas variáveis em modelagem por 

equações estruturais. A primeira é que estas, geralmente, apresentam maior consistência 

do que itens únicos (Kishton & Widaman, 1994). A segunda vantagem envolve a 

redução no número de variáveis medidas no modelo, isto é, os estimadores; assim, a 

matriz de correlações é menor, sendo mais eficaz a testagem do modelo e comprovação 

de seu modelo aos dados (Marsh, Hau, Balla & Grayson, 1998). Finalmente, a terceira 

vantagem diz respeito a elas poderem ser usadas como uma alternativa para 

transformações de dados ou como uma técnica alternativa de estimação quando se 

trabalha com dados não distribuídos normalmente. A propósito, segundo West, Finch e 

Curran (1995), se itens não são distribuídos normalmente e então são combinados para 

formar parcelas, estas podem ser mais normalmente distribuídas do que aqueles. 

Enunciadas as vantagens principais da técnica de parcela de itens para 

representação de variáveis latentes ou construtos, confia-se que tenha sido justificado o 

seu uso no presente estudo. Não obstante, antes de atender ao objetivo principal deste 

estudo, um objetivo secundário precisa ser satisfeito. Mediante os resultados do Estudo 

2, especificamente no que concerne aos itens do valor prazer, que não atenderam aos 

critérios de seleção para fazer parte do instrumento proposto por esta dissertação. Neste 

sentido, objetiva-se primeiramente neste estudo construir itens novos para representar 
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dito valor e, por sua vez, selecionar os melhores itens mediante as análises previamente 

realizadas. 

 

6.2 Método 

6.2.1 Amostra 

 Contou-se com uma amostra de conveniência (não-probabilística). Participaram 

deste estudo 231 estudantes universitários da cidade de João Pessoa (PB).  Estes tinham 

idades variando de 16 a 34 anos (m = 20,0, dp = 2,77), sendo a maioria do sexo 

feminino (61,9%). 

6.2.2 Instrumento 

 Os participantes responderam ao Questionário de Valores Básicos (QVB-D), 

composto por 60 itens; destes, 54 corresponderam à seleção descrita no estudo anterior e 

outro seis itens foram criados para mensurar o valor prazer (por exemplo, Desfrutar da 

vida ao máximo), planejando-se selecionar os três mais adequados. Tais itens foram 

respondidos em uma escala de 7 pontos, variando de 1 (Totalmente não importante) a 7 

(Extremamente importante), indicando-se o grau de importância que cada valor tem 

como um princípio-guia para a vida da pessoa. Também responderam a um conjunto de 

perguntas de natureza demográfica (sexo, idade e religião). 

6.2.3 Procedimento 

Seguiu-se o mesmo procedimento de coleta de dados utilizado no Estudo 2, tendo 

a pesquisa sido aprovada pelo Comitê de Ética, conforme número de parecer 

especificado previamente. 
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6.2.4 Análise de dados 

Empregaram-se o PASW (versão 18) para o cálculo de estatísticas descritivas, 

alfa de Cronbach, correlação item-total e o AMOS (versão 18) para as análises fatoriais 

confirmatórias, considerando-se a matriz de covariância e adotando o estimador ML 

(Máxima Verossimilhança). Adotaram-se os mesmos indicadores de ajuste tratados no 

estudo anterior; porém, dois novos indicadores foram tratados, considerando-se a 

possibilidade de comparar modelos alternativos: CAIC (Consistent Akaike's Information 

Criterion) e ECVI (Expected Cross-Validation Index), como valores menores indicando 

maior adequação do modelo correspondente (Byrne, 2010). 

 

6.3 Resultados 

6.3.1 Seleção dos itens novos de prazer 

 Realizou-se uma análise fatorial confirmatória com os seis itens criados para 

representar o valor prazer; esta estrutura pode ser vista na Figura 10. Foram 

selecionados aqueles que apresentaram as maiores cargas fatoriais, a saber: 41 (0,79), 

26 (0,73) e 24 (0,63). Em seguida, foram reunidas evidências de validade e precisão 

deste fator, que apresentou alfa de Cronbach de 0,76, índice de homogeneidade de 0,53, 

confiabilidade composta de 0,80 e variância média extraída de 0,71. Portanto, parece 

evidente sua adequação para representar o construto prazer. Os indicadores de ajuste 

deste modelo foram como são descritos: ² (9) = 27,75, p < 0,001, ²/gl = 3,08, GFI = 

0,96,  AGFI = 0,90, CFI = 0,95 e RMSEA = 0,095 (IC90% = 0,056- 0,137). 
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Figura 10. Estrutura fatorial do valor prazer 

 

6.3.2 Análise Confirmatória com Parcela de Itens 

Em face dos três itens por valor humano, foram criadas as parcelas de itens, ou 

seja, foram criadas novas variáveis no banco de dados que consistiam na média dos três 

itens por valor. Em seguida, realizou-se a análise fatorial confirmatória com as parcelas 

representando cada um dos construtos ou subfunções valorativas. O modelo 

correspondente pode ser observado na Figura 11 a seguir. 
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Figura 11. Análise fatorial confirmatória dos valores com parcelas de itens 
  

A fim de demonstrar a pertinência de se usar parcelas de itens no modelo 

teorizado, testou-se um modelo alternativo onde a estrutura fatorial de seis subfunções 

valorativas é a mesma, contudo ao invés das parcelas, utilizaram-se os itens originais. 

Este modelo alternativo pode ser visto na Figura 12 a seguir. 
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Figura 12. Modelo alternativo com os itens originais 
 

Tendo sido observadas as duas estruturas anteriores, são apresentados, neste 

momento, os índices de ajuste para os dois modelos previamente comentados. Estes 

resultados podem ser observados na Tabela 11 a seguir. 
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Tabela 11. Índices de ajuste para os modelos alternativos 

Modelos 
² 

(gl) 
²/gl GFI AGFI CFI 

RMSEA 

(IC - 90%) 
CAIC ECVI 

Modelo 1 
401,44 

(120) 
3,34 0,83 0,76 0,82 

0,101 

(0,090-0,112) 
729,99 2,19 

Modelo 2 
2951,16 

(1344) 
2,20 0,66 0,63 0,72 

0,072 

(0,069-0,076) 
3859,54 14,06 

Nota: Modelo 1 = modelo com Parcela de Itens; Modelo 2 = modelo com todos os itens originais. 

  

Como pode ser visto nesta tabela, os indicadores de ajuste para o modelo em que 

se utilizaram parcelas de itens é consideravelmente melhor do que o modelo aquele com 

os itens originais, principalmente quando se observam os índices comparativos de CAIC 

e ECVI que são bem menores para o modelo 1. 

 Comprovada a pertinência e o ajuste aceitável do modelo de parcela de itens aos 

dados empíricos, procurou-se, em seguida, reunir evidências complementares de sua 

validade de construto e precisão, cujos resultados são descritos na Tabela 12. 

 

Tabela 12. Precisão e validade convergente das subfunções valorativas 

Valor α rm.i CC VME 

1. Experimentação 0,70 0,46 0,78 0,68 

2. Realização 0,73 0,48 0,77 0,67 

3. Suprapessoal 0,68 0,42 0,75 0,61 

4. Existência 0,58 0,32 0,70 0,56 

5. Interativa  0,80 0,57 0,78 0,76 

6. Normativa 0,61 0,40 0,75 0,64 

Nota: α = Alfa de Cronbach, rm.i = Índice de Homogeneidade, CC = Confiabilidade Composta, VME = 

Variância Média Extraída. 

 

 

Quanto aos índices de consistência interna das subfunções valorativas, os valores 

de alfa variaram de 0,58 (existência) a 0,80 (interativa), todos os índices de 

homogeneidade apresentaram valores acima do recomendado de 0,20. No caso da 

confiabilidade composta e variância média extraída, todas as subfunções apresentaram 

índices adequados. No que concerne à validade discriminante, comparam-se a seguir as 
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raízes quadradas da VME com as correlações (Ф) entre as subfunções valorativas. Estes 

resultados podem ser observados na Tabela 13. 

 

Tabela 13. Validade Discriminante das Subfunções Valorativas 

Valor √VME 1 2 3 4 5 

1. Experimentação 0,82 -     

2. Realização 0,82 
0,63 

(0,46*) 
-    

3. Suprapessoal 0,78 
0,39 

(0,22*) 

0,58 

(0,31*) 
-   

4. Existência 0,75 
0,60 

(0,37*) 

0,95 

(0,50*) 

0,86 

(0,50*) 
-  

5. Interativa 0,87 
0,41 

(0,30*) 

0,46 

(0,30*) 

0,79 

(0,46*) 

0,86 

(0,61*) 
- 

6. Normativa 0,80 
0,03 

(-0,04) 

0,36 

(0,22*) 

0,64 

(0,38*) 

0,65 

(0,43*) 

0,62 

(0,46*) 
Nota: √VME = raiz quadrada da variância média extraída; a matriz triangular expressa coeficientes 

padronizados de correlação (Phi) e, entre parênteses, coeficientes r de Pearson; * p ˂ 0,01. 

 

 

Como pode ser visto na Tabela 13, a maioria das subfunções apresentou validade 

discriminante, uma vez que a correlação entre elas (Ф) não excedeu o valor da √VME. 

As únicas exceções foram as correlações entre as subfunções existência e realização 

(0,95) e existência e suprapessoal (0,86), pois este valores foram maiores do que aquele 

da √VME, o que indica que elas não apresentam evidências suficientes de validade 

discriminante. 

 

6.4 Discussão Parcial 

Antes de discutir acerca do objetivo principal deste estudo, comenta-se 

primeiramente acerca de um objetivo que, embora secundário, também era 

imprescindível para alcançar o propósito desta dissertação. No Estudo 2 foi indicado 

que havia um problema com os itens que mensuravam o valor prazer da subfunção 
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experimentação, pois eles só estavam trazendo um dos sentidos de prazer (o sexual),  

negligenciando, assim, o sentido de prazer de uma forma geral, presente em todos os 

aspectos da vida. Neste sentido, decidiu-se, no presente estudo, criar itens para o valor 

prazer e realizar uma nova seleção dos mesmos a fim de garantir que estes mensurem 

toda a extensão deste construto, como proposto na teoria funcionalista dos valores 

humanos. Realizou-se uma análise fatorial confirmatória com os seis itens criados e, por 

meio das maiores cargas fatoriais, foram selecionados os três melhores. 

Solucionado o problema com os itens do valor prazer, passou-se a etapa seguinte, 

compreendendo o propósito central do presente estudo, isto é, a comprovação da 

estrutura fatorial proposta no Estudo 2, porém utilizando a técnica de parcela de itens. 

Também se compararam os índices de ajuste do modelo com parcela de itens em relação 

àquele com os itens originais e, por meio dos resultados descritos, pôde-se concluir que 

o modelo com parcelas se ajustou melhor aos dados empíricos. Provavelmente, isso 

reforça a sugestão de Coffman e MacCallum (2005), os quais endossam a adequação de 

se trabalhar com parcelas de itens para checar a adequação de modelo com múltiplos 

construtos latentes e itens para representá-los. 

Os valores de alfa de Cronbach foram considerados aceitáveis para todas as 

subfunções valorativas. Além disso, todos os índices de homogeneidade e coeficientes 

de confiabilidade composta atenderam ao recomendado na literatura (Clark & Watson, 

1995; Fornell & Larcker, 1981; Nunnally, 1991). Estes resultados asseguram a 

confiabilidade das subfunções do modelo proposto e testado. No que concerne à 

validade convergente, pôde-se observar que tais subfunções obtiveram valores de 

variância média extraída acima do recomendado, assegurando evidências deste 

parâmetro. Finalmente, quanto à validade discriminante, os resultados mostraram que 
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estas subfunções garantiram evidências deste tipo de validade, excetuando-se os casos 

das subfunções existência e suprapessoal, que se correlacionaram entre si, e a primeira 

também o fez com realização. Contudo, estes achados não contradizem a teoria 

funcionalista dos valores humanos, que admite que as subfunções centrais são 

congruentes com todas as demais (Gouveia, 2003; Gouveia et al., 2009, 2010) 

Diante do exposto, portanto, confia-se que o objetivo principal do presente estudo 

tenha sido alcançado, isto é, comprovou-se a estrutura fatorial da medida QVB-D, que 

reuniu também evidências de validade convergente e discriminante, além de apresentar 

indicadores satisfatórios de confiabilidade. 
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CAPÍTULO 7. DISCUSSÃO GERAL E CONCLUSÕES 
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 A presente dissertação teve como objetivo principal construir um instrumento 

novo para mensuração dos valores humanos, tomando como base a Teoria funcionalista 

dos valores humanos (Gouveia, 1998, 2003; Gouveia et al., 2010), pensando em usá-lo 

com fins de diagnóstico e triagem nos diferentes campos de atuação do psicólogo. Neste 

sentido, definiram-se três objetivos específicos: (1) construir um banco de itens, 

selecionados inicialmente a partir de análise teórica; (2) construir um instrumento e 

reunir evidências de suas propriedades psicométricas (validade e precisão); e (3) 

confirmar a estrutura fatorial por meio de itens e parcelas de itens, checando a 

adequação de seus parâmetros psicométricos. Confia-se que tais objetivos tenham sido 

alcançados, cujos resultados principais são discutidos a seguir. Antes, contudo, cabe 

ponderar algumas limitações potenciais desta dissertação. 

7.1 Limitações das pesquisas 

Embora esta dissertação ofereça contribuições acerca de um instrumento novo 

para medir valores humanos, não se descartam limitações. Em primeiro lugar, é 

importante destacar que as amostras dos estudos aqui mencionados podem conter 

vieses, uma vez que não foram probabilísticas. Portanto, certamente não são 

representativas das populações das quais foram retiradas, restringindo quaisquer 

possibilidades de generalizações, nem mesmo para o universo dos estudantes 

universitários, menos ainda para aqueles do Brasil. 

Há que se frisar, igualmente, que os estudos descritos previamente se pautaram 

em delineamento correlacional, empregando-se um instrumento auto-aplicável, tipo 

“lápis-e-papel”, ou seja, constitui-se em uma medida de autorrelato, carecendo de um 

correspondente efetivamente comportamental. Estudos futuros podem buscar 
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desenvolver outros tipos de medida para os valores humanos, como, por exemplo, 

focando em medidas implícitas. 

Feitas estas considerações, parece pertinente tratar o conjunto de resultados 

previamente apresentados, passando a discuti-los mais detalhadamente, levando-se em 

conta o marco teórico em que foram pautados os três estudos empíricos. Portanto, 

consideram-se, a seguir, os resultados quanto à construção e às evidências de validade e 

precisão do Questionário de Valores Básicos, que está sendo denominado com a 

abreviação QVB-D, procurando diferenciá-la de versões prévias (Formas A e B, QVB e 

QVB-I). 

7.2 Elaboração e parâmetros psicométricos do QVB-D 

Conforme o que foi apresentado no decorrer desta dissertação, buscou-se criar um 

instrumento com todo o rigor e uso de técnicas essenciais para a construção de uma 

medida válida e precisa. Neste sentido, os itens do instrumento proposto passaram por 

todas as etapas de avaliação que qualquer medida deve atender com o fim de ser 

construída ou checadas suas evidências de validade; portanto, consideraram-se desde a 

análise teórica de juízes, validade semântica à análise empírica propriamente dita 

(validade fatorial, convergente e discriminante, consistência interna, homogeneidade e 

confiabilidade composta). 

Para o teste empírico dos itens, utilizaram-se técnicas de análise de dados mais 

avançadas no intuito de favorecer conclusões mais contundentes acerca da validade 

fatorial da medida, indicando, no caso da análise fatorial confirmatória, o quanto ela se 

ajusta aos dados empíricos. Também foram utilizados outros índices de consistência 

interna além do comum alfa de Cronbach que, como já mostrado anteriormente, tem 

suas limitações (Pasquali, 2003). Desta forma, o uso de índices mais robustos, como a 
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confiabilidade composta e a variância média extraída, vêm não só dirimir dúvidas 

quanto às técnicas utilizadas previamente, mas, principalmente, mostrar que o 

instrumento proposto possui evidências fortes de adequação de seus parâmetros 

psicométricos. 

Considerando o anteriormente descrito, a versão atual do QVB (Forma D) ficou 

composta por 54 itens, distribuídos igualmente entre as seis subfunções valorativas 

(Gouveia, 2003; Gouveia et al., 2009, 2010, 2011). Todas as subfunções ou fatores 

apresentaram parâmetros psicométricos adequados, o que justifica seu emprego em 

pesquisas futuras. Entretanto, ressalta-se que seu propósito principal é o contexto 

aplicado, quando é possível considerar maior disponibilidade de tempo para seu uso, 

como pode ocorrer nos contextos clínico, escolar e organizacional, por exemplo. Deste 

modo, adverte-se que esta medida não substitui ou elimina o uso do QVB em suas 

formas mais reduzidas, sobretudo o que tem sido empregado em múltiplas pesquisas, 

considerando apenas 18 itens (Medeiros, 2011). 

7.3 Aplicabilidade 

Embora a área da mensuração dos valores humanos já conte com alguns 

instrumentos de medida, a exemplo dos instrumentos de Rokeach (1973), Inglehart 

(1989), Schwartz (1992) e Gouveia (1998, 2003), até o momento não foi encontrado um 

trabalho específico e fundamentado, desenvolvido com o fim de ser aplicado no 

contexto da prática psicológica. Dito de outro modo, os instrumentos existentes que se 

tem conhecimento foram pensados e utilizados unicamente para fins de pesquisa básica. 

Neste sentido, torna-se evidente a relevância desta dissertação quanto ao seu produto, 

que é especificamente um instrumento de mensuração dos valores humanos criado para 

o uso em processos de triagem e diagnóstico. 
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Buscar conhecer as prioridades valorativas de uma pessoa, em qualquer que seja o 

ambiente, é de extrema utilidade para o psicólogo. Em um contexto de seleção 

profissional, por exemplo, saber quais valores são mais importantes como princípios-

guia para um candidato à vaga de emprego, ajudará o psicólogo organizacional a julgar 

se tal candidato se encaixa  ao perfil axiológico solicitado. No contexto clínico, 

conhecer que valores regem com mais importância a vida de uma pessoa, auxilia o 

psicólogo a entender melhor seu paciente, seus anseios e suas metas. 

7.4 Conclusões e direções futuras 

Seguramente, pesquisas futuras deverão ser realizadas com o instrumento 

proposto por esta dissertação. Um estudo imprescindível poderá ser testar a adequação 

deste instrumento nos diversos campos de atuação do psicólogo. Faz-se necessário, 

portanto, que seja realizada a normatização desta medida para todo o Brasil, nos 

diversos contextos profissionais, checando-se, por exemplo, sua validade preditiva. Isso 

implicará em esforço maior do que se há podido fazer nesta dissertação, considerando 

amostras de todas as partes do país. Deste modo, este é um empreendimento a médio ou 

longo prazo. 

Tendo sido os objetivos propostos alcançados, indicando possíveis limitações e a 

importância da temática do estudo e desenvolvimento da mensuração dos valores, 

confia-se, com a presente dissertação, ter colaborado para um campo específico da 

Psicologia Social que, embora dando os primeiros passos no contexto nacional, já dá 

provas de que é oportuno, cobrindo uma lacuna importante: o conhecimento dos valores 

humanos nos diversos aspectos que perpassam a prática psicológica. 

Finalmente, o leitor pode indagar-se: será mesmo necessária mais uma medida de 

valores humanos. Confia-se que os argumentos teóricos e empíricos oferecidos ao longo 
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deste trabalho possam ao menos mostrar que ela é não só viável, mas justificável. Esta 

proposta de medida atende aos critérios comumente utilizados para construção de 

instrumentos, além de se utilizar de indicadores mais robustos e confiáveis, que 

sugerem evidências fortes de adequação de seus parâmetros psicométricos. 

Seguramente, este empreendimento não se constitui em um ponto final, mas na abertura 

para novos estudos ou nos primeiros passos que sinalizam a importância de se terem em 

conta práticas que, embora não tão frequentes ainda, contribuem para tratar os valores 

de forma mais objetiva, não só na Psicologia Social, mas também na Psicologia em 

geral. 
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ANEXO 1 – RESULTADO DA ANÁLISE DE JUÍZES 

 

Itens resumidos Exper. Realiz. Exist. Supra. Intera. Norma. 

008. Relação sexual satisfatória. 90%    10%  

012. Fazer coisas novas. 100%      

014. Visitar lugares desconhecidos. 70%   30%   

015. Desfrutar da vida. 100%      

022. Enfrentar o risco. 80% 20%     

023. Ver filmes sobre sexo. 100%      

038. Aprender esportes radicais. 90% 10%     

049. Vida excitante. 100%      

053. Ser atrevido. 100%      

055. Divertir-se. 100%      

066. Novas experiências. 100%      

073. Fazer exercício físico. 30% 10% 50% 10%   

082. Ser uma pessoa atrevida. 100%      

092. Fazer coisas excitantes. 100%      

093. Ser bom sexualmente. 80% 20%     

097. Chegar ao orgasmo. 100%      

100. Ter um(a) parceiro(a) sexual. 70%  10%  20%  

102. Obter prazer sexual. 90%  10%    

114. Ter relações sexuais. 90%  10%    

120. Satisfazer os desejos. 60% 40%     

127. Estar trabalhando. 10% 40% 50%    

129. Buscar aventura. 100%      

135. Ir a shows eróticos. 100%      

141. Possuir intimidade sexual. 70%    30%  

148. Participar de muitas 

atividades. 

70% 20%  10%   

151. Estar sempre ativo. 30% 50% 20%    

152. Ter alguém que pode 

satisfazer-me. 

80%    20%  

165. Buscar experiências. 100%      

169. Participar de atividades 

físicas. 

60% 10% 20% 10%   

170. Praticar esportes arriscados. 100%      

001. Convencer as pessoas.   90%    10% 

017. Ser reconhecido pela opinião 

formada. 

 90%    10% 

021. Ser considerado como uma 

pessoa capaz. 

 100%     

026. Determinar meu próprio 

futuro. 

20% 80%     

030. Ser lembrado.  90%    10% 

031. Cumprir todas as minhas 

metas. 

 80%  20%   
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039. Ser eficiente.  100%     

042. Realizar meus sonhos.  90%  10%   

048. Ser admirado.  100%     

058. Sentir que gostam de mim.  60%   40%  

062. As pessoas fazerem o que eu 

digo. 

 90%    10% 

072. Ter status na sociedade.  100%     

075. Ter o poder de decisão.  90%    10% 

077. Ser melhor que os outros.  90%  10%   

086. Saber que sou o melhor.  90%  10%   

095. Sentir que sou útil.  20%  10% 70%  

098. Receber do chefe elogios.  100%     

103. Alcançar o sucesso 

profissional. 

 100%     

105. Ser escolhido para realizar 

uma tarefa. 

 100%     

117. Receber uma homenagem.  100%     

121. Ser reconhecido pelo meu 

trabalho. 

 100%     

122. Vencer na vida.  100%     

124. Obter o que proponho. 10% 90%     

126. Obter amor dos demais.  10%   90%  

133. Terminar o que me 

proponho. 

 80%    20% 

134. Ser chefe de uma equipe.  100%     

147. Ser considerado uma pessoa 

inteligente. 

 80%  20%   

166. Alcançar meus objetivos.  90%  10%   

168. Ter poder para influenciar os 

outros. 

 80%    20% 

175. Ser reconhecido.  80%   20%  

006. Abundância de alimentos.  10% 90%    

024. Possuir um seguro de saúde.   100%    

028. Comprar todos os alimentos 

que necessito. 

  100%    

035. Ter uma vida organizada.  20% 60%   20% 

046. Saciar meu sono. 10%  90%    

047. Não me envolver em 

problemas. 

 10% 10% 30%  50% 

056. Preocupação com a saúde.   80% 20%   

060. Não ter problemas 

financeiros. 

 20% 80%    

069. Água em abundância.   100%    

071. Vigor e agilidade física. 40% 20% 30% 10%   

074. Segurança em casa.   100%    

076. Garantir meu bom humor. 40%  30% 20%   

079. Trabalho fixo e estável.  10% 90%    
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081. Não sentir-me deprimido. 20%  60% 20%   

085. Sentir-me disposto. 30% 20% 40% 10%   

099. Ter amanhã tudo que tenho 

hoje. 

  100%    

104. Ir ao médico regularmente.   100%    

108. Ter um trabalho que me 

satisfaça. 

 70% 20% 10%   

110. Ter uma poupança.   90% 10%   

111. Ter dinheiro.   100%    

115. Estar saudável.   100%    

130. Ter água para beber.   100%    

132. Evitar ter preocupações.   100%    

136. Comer todos os dias.   100%    

139. Não atrapalhar meu sono. 10% 10% 80%    

149. Prosperar economicamente.  40% 60%    

157. Não atrapalhar minha 

alimentação. 

 10% 90%    

158. Não estar doente.   100%    

163. Mentalmente enfermo.   100%    

167. Ser fisicamente forte. 10% 10% 60% 10%   

002. Apreciar arte, música e 

literatura. 

10%   90%   

004. Maturidade pessoal.  10%  80%  10% 

007. Mesmas oportunidades na 

vida. 

  10% 50% 20% 20% 

010. Melhorar o bem-estar.   20% 30% 40% 10% 

011. Música e arte. 20%   80%   

018. Sentir-me livre para usar o 

que eu deseje. 

60% 20%  20%   

032. Envolver todos os cidadãos 

em decisões. 

   20% 50% 30% 

033. Estar livre para fazer o que 

quiser. 

90% 10%  0%   

034. Visitar cidades. 30%   70%   

044. Apreciar a beleza.    100%   

050. Decidir por mim mesmo. 10% 90%  0%   

052. Beleza e natureza. 10%   80% 10%  

061. Obter o máximo prazer. 100%   0%   

068. Menor diferença econômica.    70% 10% 20% 

087. Tentar descobrir coisas 

novas. 

50%   50%   

088. Poder fazer o que desejo. 80% 20%  0%   

096. Cada pessoa ser tratada com 

respeito. 
   70% 10% 20% 

112. Ver coisas belas. 10%   90%   

116. Obter novos conhecimentos. 30%   70%   

128. Admirar a beleza. 10%   90%   
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131. Tentar novas idéias. 60%   40%   

142. Evitar a destruição de coisas 

belas. 

   100%   

155. Alcançar minhas 

potencialidades. 

 100%  0%   

159. Ser livre para comportar-me. 80% 20%  0%   

161. Cumprir com meus deveres.  50%  30%  20% 

162. Saber que hoje sou melhor. 10% 70%  20%   

164. Tratar os seres humanos 

como iguais. 

   50% 30% 20% 

174. Ter as coisas que desejei. 10% 80% 10% 0%   

177. Procurar notícias 

atualizadas. 

20%   80%   

180. Estar sempre bem 

informado. 

10%   90%   

003. Considerar os sentimentos.     100%  

009. Não quebrar minha palavra.  10%  10% 40% 40% 

013. Conviver com os vizinhos.     90% 10% 

016. Estar apaixonado. 40%    60%  

025. Ter alguém para 

compartilhar. 

    100%  

036. Obter ajuda.     90% 10% 

040. Ter uma relação de afeto.    10% 90%  

043. Ter um(a) companheiro(a). 10%  10%  80%  

045. Dar e receber carinho. 10%    90%  

057. Ter alguém para me 

proteger. 

  20%  80%  

063. Ser de confiança.  30%  10% 40% 20% 

070. Compartilhar sentimentos.    20% 80%  

078. Ser um membro da família.     80% 20% 

083. Grupos sociais ou religiosos.     50% 50% 

084. Ter uma pessoa disposta a 

ouvir-me. 

    90% 10% 

091. Ter amigos no trabalho ou 

escola. 

    100%  

094. Fazer os outros felizes.  10%  10% 80%  

106. Devolver um empréstimo.  10%  10% 10% 70% 

113. Ser honesto.    20% 10% 70% 

119. Ter amigos.     100%  

137. Agir responsavelmente.  10%   10% 80% 

138. Não mentir jamais.    10% 10% 70% 

143. Sentir que não estou só.     100%  

146. Poder contar com meus 

amigos. 

  20%  80%  

156. Pagar todas as dívidas.  20% 10%  10% 60% 

160. Ter certeza que sou querido.  10%   90%  

172. Evitar promessas que não  20%  10% 10% 60% 



176 

 

cumpra. 

176. Participar em reuniões.     90% 10% 

178. Ser membro de uma região.    10% 50% 40% 

179. Ter alguém que cuida de 

mim. 

  20%  80%  

005. A delinquência não 

prevaleça. 

   10%  90% 

019. Ver políticos sérios e 

trabalhadores. 

  10%   90% 

020. Garantir a proteção do meu 

país. 

  30% 10%  60% 

027. Recuperar os valores 

religiosos. 

     100% 

029. Preservar sistema de 

governo. 

     100% 

037. Mostrar respeito.      100% 

041. Ter experiências religiosas. 10%   20%  70% 

051. Estar salvo dos pecados.    10%  90% 

054. Segurança nas estradas.   60% 10%  30% 

059. Respeitar as tradições.      100% 

064. Maior progresso para o meu 

país. 

 20%  40%  40% 

065. Respeito pelos mais velhos.      100% 

067. Um país onde exista paz.   30% 20% 20% 30% 

080. Seguir as convenções.      100% 

089. Crer em Deus.    20%  80% 

090. Cumprir a vontade de Deus.    10%  90% 

101. Manter a lei.      100% 

107. Encontrar-me com Deus.    20%  80% 

109. Seguir as normas sociais.      100% 

118. Considerar Deus.    20%  80% 

123. Opor-me à pornografia. 10%     90% 

125. Sentir-me integrado.    30%  70% 

140. Ter um governo eficaz.   20% 20% 10% 50% 

144. Viver em um país 

estruturado. 

  40% 10% 10% 40% 

145. Crer na providência divina.    20%  80% 

150. Ter moral e ética.  10%  20%  70% 

153. Pertencer a uma nação 

unida. 

 10% 20% 10% 10% 50% 

154. Não trair.     10% 90% 

171. Seguir uma crença religiosa.  10%  10%  80% 

173. Pertencer a um país sem 

desemprego. 

  40% 10% 10% 30% 
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO SÓCIODEMOGRÁFICO 

 

FINALMENTE, gostaríamos de obter algumas informações sobre você. Não 

pretendemos identificá-lo (a), por isso não assine ou coloque o seu nome. Estas 

informações unicamente descrevem os participantes deste estudo. 

 

1. Idade: ______anos 

2. Sexo:   Masculino   Feminino 

3. Qual a sua religião? 

 Católica     Evangélica    Espírita     Nenhuma     

 Outra:___________________ 

4. Com que freqüência você vai às reuniões da sua religião? (circule um número) 

    Nunca    0     1     2     3     4     5     6      7   Sempre 

5. Em que medida você se considera religioso? (circule um número)    

      Nada    0     1     2     3     4     5     6      7   Totalmente 
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ANEXO 3 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Universidade Federal da Paraíba 

CCHLA – Departamento de Psicologia 

Programa de Pós-graduação em Psicologia Social 

 

58059-900 João Pessoa, PB – Brasil 

Tel./Fax 55 83 3216 7006 

E-mail: vvgouveia@uol.com.br 

 

Termo de Consentimento 

 

Caro (a) Sr (a) Diretor (a) ou Coordenador (a) responsável,  

Fazemos parte do núcleo de pesquisa Bases Normativas do Comportamento 

Social (BNCS) orientado pelo Prof. Dr. Valdiney Veloso Gouveia do curso de 

Psicologia da Universidade Federal da Paraíba. 

Estamos realizando uma pesquisa na cidade de João Pessoa sobre os valores 

sociais dos jovens. Para efetivação do estudo, gostaríamos de contar com a participação 

dos alunos (as) da instituição de ensino pelo qual o Sr (a). é responsável. 

Essa atividade não envolve testes, diagnósticos, ou algum outro modo formal de 

avaliação (ex., testes de personalidade, testes de inteligência, etc.). A participação é 

voluntária e o participante pode deixar de colaborar a qualquer momento. Como 

também, o nome do aluno (a) será mantido em confidência. 

Maiores informações podem ser obtidas através do orientador da pesquisa o Prof. 

Dr. Valdiney Veloso Gouveia através do e-mail: vvgouveia@uol.com. 

Desde já, agradecemos sua colaboração. 

Assinando este termo, estou concordando em permitir a participação dos alunos 

(as) da instituição pela qual sou responsável, em participar do estudo acima 

mencionado.  

 

João Pessoa, ____ de _____ de _____. 

____________________________ 

Assinatura 

 

mailto:vvgouveia@uol.com
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ANEXO 4 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA UFPB 

 

 


